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resumo
Esta tese tem como ponto de partida a constatação do distanciamento existente entre as práticas de ensino, 
majoritariamente realizadas nas escolas de arquitetura e urbanismo, e as diversas realidades populares 
coexistentes no país. Tal distanciamento é aqui entendido como parte signifi cativa de um sistema mais 
amplo, que tem no ensino algumas de suas engrenagens que atuam na conformação de um campo de 
atuação elitizado, que se desenvolve a despeito das desigualdades que caracterizam historicamente a 
sociedade e as cidades brasileiras. Esse entendimento orienta o escrutínio de perspectivas de aproximação 
entre o ensino de arquitetura e urbanismo e as realidades populares, na intencionalidade de complexifi cá-lo, 
através da multiplicidade de questões que emanam dessa aproximação. 

O campo da pesquisa se confi gurou como um conjunto de iniciativas de extensão e ensino, que confl uíram 
nas interações projetivas que envolveram professoras e estudantes da FAUFBA, e moradores e suas 
casas autoconstruídas no bairro popular da Gamboa de Baixo, em Salvador-BA. As interações analisadas 
ocorreram através de ciclos de diferentes intensidades, tendo sua maior concentração nos anos de 2018 
e 2019. Este conjunto de iniciativas de interação entre universidade e comunidade, nos levou a conceituar 
o Arranjo Extensionista, como uma articulação entre diferentes possibilidades disponíveis nas estruturas 
universitárias, envolvendo formas adaptáveis de lidar, por um lado, com as assincronias temporais existentes 
entre os processos comunitários e os processos acadêmicos, e por outro, com as lacunas e limitações 
características de cada iniciativa universitária envolvida no arranjo.  

A análise dos indícios e aprendizados que afl oraram nas interações com a Gamboa, nos levou a observar as 
dimensões da política, da cultura e da tecnologia como chaves de leitura fundamentais para a compreensão 
das mazelas do ensino, que se mostraram diretamente conectadas ao afastamento existente entre o ensino 
e as realidades populares. A observação dos dados sobre o prisma destas três dimensões, explicitou 
que os aprendizados com que interagimos eram bastante distintos daqueles com que as(os) estudantes 
estavam mais acostumados nos ambientes de formação. Esses diferentes aprendizados compõem um 
matiz de tensionamentos, gerando o que entendemos ser as zonas de tensão que convivem no ensino de 
arquitetura e urbanismo. 

A interação com a realidade da Gamboa de Baixo nos informou sobre outras formas de ensinar e aprender, 
que extrapolam os espaços das salas de aula e os agentes universitários, permitindo a abordagem de uma 
variedade de outros temas e questões que enriqueceram as atividades de ensino pesquisadas, ao mesmo 
tempo que indicaram a necessidade de superação de formas de pensar estruturadas institucionalmente 
ao longo de décadas. A partir da experiência da Gamboa, utilizando metodologias de prototipagem e 
experimentação que se baseiam nos princípios do código aberto, destacamos caminhos e apontamentos 
para a maior aproximação entre o ensino e as realidades populares, através de práticas de ensino que 
apontam outras formas do ofício para arquitetas(os) e urbanistas. 

Palavras Chave: ensino e extensão, arquitetura e urbanismo,  arranjo extensionista, zonas de tensão, 
pedagogia da extensão. 



abstract
This thesis has as its starting point the fi nding of the existing gap between teaching practices, mostly carried 
out in schools of architecture and urbanism, and the various popular realities coexisting in the country. Such 
detachment is understood here as a signifi cant part of a broader system, which has in teaching some of 
its gears that act in the formation of an elite fi eld of action, which develops itself despite the inequalities 
that have historically characterized Brazilian society and cities. This understanding guides the scrutiny of 
perspectives of approximation between the teaching of architecture and urbanism and popular realities, in 
the intention of making it more complex, through the multiplicity of issues that emanate from this approach.  

The research fi eld was confi gured as a set of extension and teaching initiatives, which converged in the 
projective interactions that involved teachers and students from FAUFBA, and residents (s) and their self-
built houses in the popular neighborhood of Gamboa de Baixo, in Salvador-BA. The analyzed interactions 
occurred through cycles of different intensities, with their greatest concentration in the years 2018 and 2019. 
This set of interaction initiatives between university and community, led us to conceptualize the Extensionist 
Arrangement, as an articulation between different possibilities available in the structures of the university, 
involving adaptable ways of dealing, on one hand, with the temporal asynchrony between community 
processes and academic processes, and on the other hand, with the gaps and limitations characteristic of 
each initiative involved.  

The analysis of the evidence and learning that emerged in the interactions with Gamboa, led us to observe 
the dimensions of politics, culture, and technology as fundamental reading keys for understanding the ills of 
teaching, which proved to be directly connected to the existing gap between teaching and popular realities. 
The observation of the data on the prism of these three dimensions, explained that the learning with which 
we interact was quite different from those with which the students were more accustomed in the training 
environments. These different learnings make up a hue of tension, generating what we understand to be the 
tension zones that coexist in the teaching of architecture and urbanism.  

The interaction with the reality of Gamboa de Baixo informed us about other ways of teaching and learning, 
which go beyond classroom spaces and university agents, allowing the approach of a variety of other themes 
and issues that enriched the researched teaching activities, at the same time that they indicated the need 
to overcome institutionally structured ways of thinking over decades. Based on Gamboa’s experience, using 
prototyping and experimental methodologies that are based on the principles of open source, we highlight 
paths and notes for a closer approximation between teaching and popular realities, through teaching 
practices that point out other forms of the profession for architects and urban planners. 

 

Key words: teaching and extension, architecture and urbanism, extension arrangement, tension zones, 
extension pedagogy. 
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Como forma de abrir os trabalhos e dar início às refl exões propostas por esta tese, entendemos que seria 
importante fi xar algumas imagens de abertura para os debates. Para tanto, apresentamos, como ponto de 
partida, três pequenos contos, produzidos para a pesquisa a partir de muitas histórias reais com as quais 
convivemos nos meios de arquitetura e urbanismo ao longo dos últimos 23 anos. São contos fi ccionais, 
baseados em situações reais e que reúnem aspectos que sempre nos geraram desconforto, mas que apenas 
a partir das análises realizadas na pesquisa, se tornaram tão evidentes que mereceram fi gurar aqui, abrindo 
os trabalhos e localizando o arranque de nossas abordagens.  

Como conjunto, as três imagens propostas compõem uma fonte inicial de inquietação para toda a leitura, 
como primeira aproximação ao que consideramos ser mazelas implícitas no histórico do ensino e da prática 
profi ssional de arquitetura e urbanismo no Brasil. Entendemos os contos como referencias sutis, que vão 
abrir as refl exões que iremos desenvolver ao longo do trabalho. Vamos em frente: 

Imagem 1 – O conto do vigário – o homem universal 
Iande1 gostava de desenhar e, por isso, quando teve que escolher que curso fazer, optou por arquitetura. 
Via nas revistas e jornais casas bonitas e arquitetos falando de arte, diziam que arquitetura era uma arte e 
Iande se identifi cava com esse discurso, e assim foi feliz e cheio de expectativa começar os seus estudos. 

Levou pra escola papéis, tintas, pincéis e canetas, porque gostava de pintar tudo que via. Pintava bichos, 
plantas, pessoas. Gostava das coisas vivas, das forças da natureza. Em uma das primeiras aulas de 
projeto na escola, os professores indicaram que os estudantes procurassem um espaço para fazer um 
desenho de observação. 

Iande fi cou em dúvida sobre qual espaço escolher, andou pela escola e preferiu a área externa, porque 
tinha o ar fresco e uma grande árvore, uma jaqueira. Ele sempre gostou de jaca e pintou a varanda e a 
jaqueira. Olhando uma jaca quase madura, Iande fi cou maravilhado com a forma do fruto, o que acabou se 
refl etindo na sua pintura. 

Quando voltou para a sala, os colegas já estavam pendurando os desenhos na parede e ele fez o mesmo. 
Depois, os professores passaram observando e comentando um a um, até chegar no de Iande. Um desenho 
colorido com referências impressionistas, que retratava uma varanda e a beleza da jaqueira com a jaca em 
destaque, porque era, para ele, o que de mais bonito havia naquele espaço. Os professores não gostaram do 
desenho, disseram que não retratava o espaço, que parecia feito por uma criança. Momento em que vários 
colegas riram do que ele tinha desenhado. 

Naquele dia o jovem voltou para casa abatido, nem pudera explicar os motivos do seu desenho, mas a 
lembrança da beleza da jaca e dos quadros que já havia pintado o confortaram. Daí em diante, ele passou 
a observar com mais atenção os desenhos dos colegas e os comentários dos professores. Ele já tinha 
feito escola de artes e estranhava que os professores falavam, falavam, mas não mostravam seus próprios 
desenhos, isso gerava desconfi ança em Iande. Será que eles sabiam mesmo desenhar? 

Os anos foram passando na escola, ele fez muitos amigos, arrumou namoradas e considerava sua vida boa, 
mas continuou achando feios os desenhos dos projetos, sempre muito retos, sem pessoas, só espaços 

1 Iande – corruptela de Îandé, que signifi ca nós em tupi-guarani.
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vazios que não tinham vida. Ele gostava da vida, das pessoas e da natureza. Como era observador, valorizava 
os detalhes, as cores, as formas de andar das pessoas e dos animais, ele gostava de desenhar o movimento. 

Na sua casa nova, ele desenhou nas paredes, nos muros, pintou quadros e até fez aqueles desenhos sem 
vida, desenhos de arquitetura, conforme pediam seus professores. Foi percebendo que precisava aprender 
desenho arquitetônico e, para isso, consultou livros, porque os professores não desenhavam nas aulas, o 
que ele sempre estranhou. Assim, Iande foi aos poucos parando de pintar, mas continuava observando o 
mundo, e, às vezes, quando estava sozinho desenhava por diversão. 

Na escola aprendia sobre um tipo de homem que não conhecia, um homem-padrão, que tinha medidas 
perfeitas, que morava em espaços racionais, muito diferentes das casas que ele havia morado e dos espaços 
em que havia vivido. Pouco a pouco foi aprendendo a desenhar projetos de arquitetura para esses homens 
desconhecidos, que tinham padrões de comportamento, de altura, de higiene, e que gostavam de morar em 
espaços bem pequenos e com função defi nida. 

Quando andava nas ruas da cidade, ele via homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, todos com 
comportamentos diferentes: gordos, magros, altos, baixos, negros, brancos, amarelos, alguns mancavam, 
usavam muletas e cadeiras de roda. Procurava entre eles, mas nunca encontrava o homem desconhecido 
para quem projetava, como nunca saiu do país, pensava que, talvez, esse homem só existisse no exterior. 

Esse estranhamento perseguiu Iande por toda a sua formação, e ele tentou algumas vezes conversar 
com os professores sobre as diferentes proporções e hábitos que percebia nos seres humanos, e as 
características singulares que notava ao observá-los nas ruas, mas nunca teve suas questões acolhidas 
nas atividades em sala. 

Cansado de pensar sobre o assunto, ele parou de conversar sobre isso com os colegas e professores. Já 
chegava perto da hora de se formar e ele entendeu que era mais fácil receber boas notas desenhando o que 
os professores pediam, do que seguir querendo mostrar que percebia algo errado. Assim se formou, treinado 
para fazer projetos para um único tipo de homem, um desconhecido que tinha hábitos e medidas padrão. 

Ao se formar, foi trabalhar em um escritório, mas continuava estranhando os projetos de casas que mais 
pareciam espaços comerciais, quadrados e sem vida. Iande se desgostou da arquitetura e decidiu montar 
uma pequena loja de tintas, pincéis e telas. Na loja convivia com cores, pessoas e quadros. Ele se sentiu 
por muito tempo enganado por ter acreditado que arquitetura era arte. Durante o curso, deixou de pintar e 
procurou, sem nunca ter encontrado, o tal homem modulor. 

Imagem 2 – A magia da construção e o poder das mãos 
Os conhecimentos de Seu Jairo encantaram e transformaram Magini2, o mestre adobeiro da Chapada 
Diamantina sabia, só de olhar, ouvir e cheirar se seria necessário adicionar areia ou alguma fi bra à terra para 
garantir estabilidade e resistência aos adobes. Magini sempre gostou das aulas de materiais e técnicas, 
mas nunca teve a oportunidade de conhecer alguém como Jairo na escola de arquitetura. 

O encontro entre os dois se deu na viagem em que Magini conheceu a Chapada Diamantina. Na estrada, ao 
passar por uma vila, viu uma cena para ela desconhecida. Um grupo de pessoas parecia fazer uma festa, 

2 Magini, que na língua Hauçá, signifi ca construtor.
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numa mistura de roda de samba duro e construção, onde homens e mulheres dançavam pisando o barro. 
Magini pediu e os amigos pararam para observar. Um pandeirista tocava e cantava, todos respondiam e 
alguns se revezavam na pisada do barro. 

Bastou os jovens descerem do carro, para o pandeirista mudar o canto e começar uma nova cantiga, que os 
chamava para participar. Na terceira repetição do refrão, Magini tirou as sandálias e se juntou à roda. Depois 
de algum tempo, o pandeirista parou, disse que o barro estava no ponto, que era pra todos descansarem, 
porque dali a pouco começariam a barrear as paredes. Quando o pandeirista se agachou para avaliar de 
perto o barro, Magini se aproximou e, assim, conheceu Seu Jairo. 

Encantados, os jovens decidiram dormir na vila para poder participar do lançamento do barro nas paredes, um 
entramado de madeira nativa amarrado com sisal. No meio da tarde, os trabalhos foram interrompidos pelo 
feijão de Dona Dita, mulher de Jairo, e, ao fi m do dia, com todos já cansados, ainda teve um forró com cachaça 
para celebrar o mutirão. Os jovens se esbaldaram, no dia seguinte ainda ajudaram em alguns acabamentos 
e foram embora. A arquiteta se sentia muito mexida, não sabia que era possível uma construção acontecer 
assim, pegou o contato de Seu Jairo e prometeu que voltaria em breve, o que fez cerca de 15 dias depois. 

Ela foi recebida com festa por Dona Dita, que se surpreendeu pelo fato da menina ter voltado. Magini veio 
preparada para fi car mais tempo, e acabou passando um mês na casa do mestre. Uma casa de adobe, 
modesta, mas muito bem construída, ela se apertou no quarto dos fi lhos do casal, duas crianças muito 
divertidas: uma menina de 12 e um menino de 10 anos. 

Durante esse mês, Magini se encontrou consigo mesma e, de outra forma, com a sua própria profi ssão, 
reconhecendo ali uma produção de arquitetura muito diferente do que aprendeu na escola. Nunca havia 
pisado e pegado no barro, no máximo acompanhado testes de rompimento de corpos de prova de concreto 
em laboratórios da universidade. No mais, já havia sentido nas mãos o peso de blocos cerâmicos, numa 
aula em que o professor levou três tipos diferentes para a sala. E essa era sua experiência prática, já que a 
construção, até então, havia sido objeto de livros, slides e catálogos de materiais e técnicas construtivas. 

Seu Jairo disse a ela que, na realidade, ele era conhecido naquela área como adobeiro, que mais do que a 
taipa de sopapo - que estavam fazendo naquele dia em que se conheceram - ele gostava mesmo de construir 
com adobe. Depois dessa conversa, levou Magini pra conhecer as áreas de extração da terra, as formas que 
usava e o processo pelo qual produzia os adobes. Nos 15 dias seguintes, produziram juntos quatro milheiros, 
que se destinavam a uma encomenda feita a Seu Jairo para a construção de uma casa na vila vizinha. 

O mestre tinha diferentes formas, com tamanhos variados, para produzir um a um, ou até quatro adobes por 
vez. Os milheiros que produziram eram de adobes grandes: 40x20x10cm, formando blocos amarelados muito 
bonitos. Ao fi m do mês, Magini já era íntima da família e considerada uma boa aprendiz pelo mestre. Quando 
voltou, só falava dessa experiência e percebeu que entre as arquitetas amigas, que pouco sabiam sobre o 
uso da terra na construção, já era considerada uma especialista, mesmo com apenas um mês de experiência. 

Acabou fi cando conhecida nos carentes meios de arquitetura como aquela que sabia construir com terra, 
o que, algum tempo depois, gerou a primeira oportunidade de projeto e obra usando a terra como material 
de construção. Magini fez o projeto e chamou Seu Jairo para tocar a obra, imaginou que assim poderia 
gerar recursos para o mestre, aprender mais e ainda aproximar outras pessoas interessadas. Nessa 
experiência, a arquiteta descobriu o potencial criativo do canteiro de obras e, a partir daí, autoidentifi cou-
se como uma bioconstrutora. 
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O poder que sentiu emanar de suas próprias mãos em contato com o barro, possibilitado pelo convívio com 
o mestre, os saberes sobre os materiais e as técnicas construtivas ancestrais, mudaram a visão de Magini, 
que não via mais a produção de arquitetura como tinha aprendido na escola, onde aprendeu que o projeto era 
o grande espaço criativo do arquiteto. Ela percebeu que lidar com pessoas mais experientes na construção 
era algo fundamental, e que os projetos poderiam ganhar muito com as mudanças e adequações in loco, 
realizadas por pessoas capazes no canteiro. 

Depois da primeira, vieram outras obras. Seu Jairo capacitou muitas pessoas nessas construções, e Magini 
aproveitou a oportunidade para reunir um grupo de mulheres construtoras com terra. Esse grupo é bastante 
requisitado até os dias hoje, tendo fi las de até um ano para suas construções. Magini percebeu que a 
arquitetura é uma obra coletiva, e que o espaço do canteiro pode ser mais democrático do que o do projeto. 
O grupo segue fazendo projetos pra organizar as ideias, mas privilegia a criação no canteiro, onde os códigos 
emergem da prática e todos se entendem. 

Os anos se passaram, e o conhecido mestre se emociona ao falar da aprendiz que virou mestra, diz que 
foi a única aprendiz mulher que teve, e que ela não é única por ser mulher, mas porque se apropriou do 
conhecimento como nenhum outro aprendiz. Em função da idade, seu Jairo já não pode estar em tantas 
obras, mas, ao menos uma vez ao ano, participa de alguma construção com Magini. O contato entre 
a arquiteta e o mestre construtor mudou a vida dos dois, e a mudança reverbera em toda a família do 
mestre, o que se percebe na postura da fi lha mais velha, que sempre gostou de Magini, e que hoje estuda 
sonhando cursar arquitetura. 

Imagem 3 – O difícil dilema da dupla traição 

Adase3 acabara de se formar em arquitetura e urbanismo, o jovem profi ssional vinha de uma família de classe 
média, o que facilitou sua inserção no mercado de trabalho. O primeiro projeto que tocava era uma casa para 
a irmã, que acabara de se casar. Como ele começava a carreira, a irmã decidiu ajudá-lo, contratando seus 
serviços para acompanhar a obra, mesmo sem ele ter experiência. 

Depois de desenvolver os projetos, precisava pensar na construção. Sem contatos com construtores, ele 
procurou um antigo professor com quem tinha afi nidade. Este o indicou Giuseppe, um mestre de obras 
experiente de descendência italiana. Na equipe do canteiro, havia um pedreiro chamado Pedro, um jovem 
negro muito descontraído, que, mesmo perante a tensão do dia a dia, tornava o ambiente de trabalho mais 
leve, o que facilitou a afeição rápida de Adase por ele. 

Ao programarem a concretagem da laje, Pedro, brincando, disse a Adase que uma coisa muito importante 
para a cura do concreto era fazer um churrasco na obra, o que garantiria a cura sem fi ssuras. O arquiteto 
achou engraçado, mas percebeu que o resto da equipe o observava com alguma expectativa. No dia da 
chegada do concreto, Adase levou para a obra: carne, carvão e cerveja. O convívio do arquiteto, no churrasco 
com os trabalhadores, descontraiu as relações de trabalho e a afeição por Pedro foi se tornando amizade. 

No convívio com Giuseppe, soube que ele era neto de um exímio carpinteiro vindo da Itália, e que seu pai, depois 
de anos trabalhando na carpintaria, começou a atuar como mestre de obras. O pai sonhava que Giuseppe 

3 Adase, que signifi ca autonomia em Iorubá.
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tinha possibilidade de avançar na tradição familiar e, para isso, desejava que ele se formasse em arquitetura, 
porque assim poderia ser como os primeiros arquitetos, de quem o avô tanto falava, como profi ssionais 
que se destacavam, antes de tudo, por serem exímios construtores, conhecedores das diferentes técnicas 
de construir. Seu avô acreditava que essa seria a única maneira de reorganizar os trabalhadores da obra, 
construir com maior qualidade e distribuir os rendimentos, valorizando o trabalho de todos. 

Mas Giuseppe achava esse sonho descabido, coisa fora de época do avô anarquista. Na sua experiência de 
muitos anos trabalhando como mestre de obras, os arquitetos sempre se mostraram muito mais ligados 
aos donos das obras do que aos trabalhadores. Lembrando das aulas sobre Marx na disciplina de estudos 
sociais, Adase pensou nas ideias do avô de Giuseppe e então percebeu que os primeiros arquitetos eram, 
na realidade, traidores da classe. Como profi ssionais que se destacaram entre os trabalhadores e que, ao se 
destacarem, passaram a defender os interesses dos patrões.  

A cumeeira da casa já estava assentada. Adase aprendia muito, e os momentos de confraternização com os 
construtores eram os seus favoritos. Já reconhecia Giuseppe como um grande professor e tinha em Pedro 
um amigo. Cada vez mais próximos, as cervejas nas quinzenas de pagamento viraram habituais. 

Numa terça-feira chuvosa, Pedro não apareceu. Depois de tentar ligar algumas vezes, quem atendeu o telefone 
foi a irmã do pedreiro. Ela estava nervosa porque havia ocorrido um acidente na casa da mãe, que foi levada 
pelo irmão para o hospital. Na correria, ele esqueceu o celular, que ela acabara de encontrar. Adase, percebendo 
o desespero da irmã de Pedro, não teve dúvidas, pediu o endereço e foi verifi car a situação da casa. 

Ao entrar no bairro que o amigo e sua família moravam, Adase se lembrou de um encontro de estudantes 
anos antes, que o levara pela primeira vez a entrar em uma favela. E, na segunda vez, ele entrava como 
arquiteto indo ver a situação da casa da mãe de um pedreiro, que ele já considerava como um amigo. Parte 
do telhado da casa não resistiu às chuvas fortes e desabou, teria que ser refeito, uma parede também 
precisava de reforços, porque se movimentou na queda do telhado. 

Adase foi recebido por Dandara, irmã mais velha de Pedro, que era uma liderança comunitária e estava 
brigando ao telefone com a atendente da defesa civil, para a qual já havia ligado muitas vezes e não recebia 
nenhum retorno. Finalmente, chegou a notícia do hospital de que Dona Lia, mãe do Pedro, estava bem, o que 
fez Dandara se sentar pela primeira vez. Nesse momento, o arquiteto começou a falar sobre o que precisava 
ser feito na casa. Logo foi interrompido pela liderança que destrambelhou a falar, e em uma hora de escuta 
ele já sabia detalhes dos confl itos da comunidade e da preocupação dela com a queda do telhado, que ia 
além da saúde da mãe, somando mais um elemento em um processo de reintegração de posse movido por 
uma grande empreiteira, que tinha o projeto de construir um conjunto de prédios de alto padrão ali. O que só 
não havia começado em função da resistência da comunidade em sair. 

Dandara era uma mulher muito forte, inteligente e com uma capacidade de concatenar informações que 
o arquiteto não conhecia. Adase se comprometeu a ajudar, o que foi aceito prontamente pela liderança. O 
arquiteto chamou uma amiga, que militava desde a escola pelo movimento de moradia, e o estudante que 
estagiava com ele, montando assim uma equipe de emergência. 

O trio passou a trabalhar todas as noites nos projetos do bairro de Pedro. Pouco mais de um mês de trabalho 
e chegou o dia da audiência pública, chamada pela defensoria pública estadual. Dandara apresentou o 
projeto de urbanização e de melhorias habitacionais, que foi bem recebido pelo defensor. A parte interessada 
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da construtora era representada por um advogado e uma jovem arquiteta, uma veterana de Adase, formada 
3 anos antes dele e que liderava o grupo de estudos que ele participou na época da escola. 

Ao fi nal da sessão, o defensor indicou um prazo de 30 dias para a próxima audiência, momento em que a 
prefeitura deveria apresentar sua avaliação sobre os projetos apresentados pela comunidade, apontando, 
ainda, que as obras da construtora teriam que esperar. Na saída, Flávia, a arquiteta da empreiteira, 
que sonhava em ver seu primeiro projeto edifi cado, anda rápido, esbarra em Adase e fala: Porque está 
atrapalhando meu trabalho? A cidade fi caria muito mais bonita com meu projeto, você é um traidor da 
arquitetura, faz mal pra cidade! 

Ele fi cou constrangido, petrifi cado por um tempo, parado de pé no corredor. Quando, então, lembrou do 
avô de Giuseppe, deu um sorriso de canto e pensou: só se eu for um duplo traidor. Traidor que trai traidor! 
Sorrindo com esse pensamento, o arquiteto andou ao encontro dos moradores, que comemoravam entre si 
o que consideraram uma primeira vitória.

- + -

As três imagens que apresentamos são construções fi ccionais por não se tratarem de relatos específi cos, 
mas representam situações reais com as quais convivemos no ensino e na prática profi ssional de arquitetura 
e urbanismo. Elas localizam algumas questões de forma singela, de certa forma caricatas, mas que indicam 
problemas concretos e fundamentais sobre as formas como, ainda hoje, boa parte das(os) arquitetas(os) 

- +++++ -

Figura 1: Representação da relação das três dimensões e o ensino.
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e urbanistas são introduzidas(os) às dimensões culturais4, tecnológicas5 e políticas6 em que o ensino e 
a profi ssão estão inseridos no país. Juntas, elas representam uma congruência distorcida que há muito 
tempo opera, a qual nos desafi amos a dissecar e desconstruir, tanto em nossa atuação prática, enquanto 
profi ssional e docente, quanto na atuação teórica, enquanto pesquisador. 

As relações entre as imagens e as três diferentes dimensões só se tornaram nítidas para nós a partir das 
análises sobre os afl oramentos dos aprendizados que identifi camos nas atividades pesquisadas. Tornaram-
se, assim, centrais para o processamento de nossas análises, e, por isso, comparecem nestas imagens 
como ponto inicial na abertura dos trabalhos. 

Em cada uma das imagens apresentadas, podemos perceber as implicações das três dimensões 
apontadas – porque elas são intrincadas –, mas, ao mesmo tempo, consideramos possível classifi car 
cada imagem a partir de alguma preponderância, o que acaba organizando nossas argumentações na 
perspectiva de aprofundar as análises. Assim, classifi camos: O Conto do vigário – o homem universal, como 
predominantemente cultural; A magia da construção e o poder das mãos, predominantemente tecnológica; e 
O difícil dilema da dupla traição, com predominância política. 

Essas dimensões compõem o que entendemos ser uma unidade indissociável que se autorregula, visto 
que são completamente imbricadas na conformação do que podemos considerar como “camisas de força” 
imaginárias – embora bastante reais – que acabam por confi gurar diferentes barreiras que impedem as(os) 
arquitetas(os) e urbanistas de “serem mais”, nos termos de Paulo Freire:

É importante insistir em que, ao falar do “ser mais” ou da humanização como vocação ontológica do ser 
humano, não estou caindo em nenhuma posição fundamentalista, de resto, sempre conservadora. Daí que 
insista também em que esta “vocação”, em lugar do ser algo a priori da história é, pelo contrário, algo que se 
vem constituindo na história. Por outro lado, a briga por ela, os meios de levá-la a cabo, históricos também, 
além de variar de espaço-tempo a espaço-tempo, demandam, indiscutivelmente, a assunção da utopia. 
A utopia, porém, não seria possível se faltasse a ela o gosto da liberdade, embutido na vocação para a 
humanização. Se faltasse também a esperança sem a qual não lutamos. (FREIRE,1992, p. 99). 

Como motor de arranque, temos, por um lado, as três imagens que nos apontam uma gama de obstáculos 
à produção e ensino de arquitetura e urbanismo, que, em sua maior parte, acaba sendo condicionada 
pelo agenciamento destas dimensões; por outro, a perspectiva de transformação do ensino e da prática 
profi ssional – para a qual, com base no conceito de “ser mais” de Freire aplicado ao que discutimos, 

4 Enquanto dimensão cultural, nos referimos aos diversos aspectos relacionados às diferentes formas de vida, de habitação, 
de relações sociais, espaciais, de costumes e hábitos que caracterizam a diversidade étnica e cultural da população brasileira - a 
partir da coexistência de diferentes matrizes: indígenas, africanas, europeias, asiáticas, árabes, entre outras -, que são observadas 
nessa tese a partir das relações que estabelecem com o ensino de arquitetura e urbanismo.
5 Abordamos a dimensão tecnológica a partir da relação com o ensino de arquitetura e urbanismo, envolvendo as formas de 
produção, as técnicas de projeto e construção, os materiais e sistemas construtivos, as formas de organização do trabalho, 
como um conjunto amplo, que se relaciona à formação tecnológica das(os) arquitetas(os) e urbanistas, e que estão diretamente 
conectadas à produção e reprodução dos espaços construídos.
6 Em relação à dimensão política, nos referimos às formas de expressão pública da profi ssão, que envolvem o ensino e a 
prática profi ssional, assim como às formas pelas quais o campo de arquitetura e urbanismo se relaciona com os processos 
e políticas públicas que interagem com a produção dos espaços e das cidades, e, em especial, com a garantia universal dos 
direitos à moradia e à cidade.
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identifi camos a possibilidade de maior aproximação às produções espaciais populares7, abarcando assim 
a diversidade cultural, a apropriação tecnológica e a escassez econômica que as caracterizam. Abrimos 
os trabalhos com essa compreensão, que nos desafi a a discutir simultaneamente: cada dimensão em sua 
especifi cidade e a trinca em seu conjunto; dissecando e desconstruindo sua operação no ensino e seus 
refl exos nas práticas de arquitetura e urbanismo, na busca de ser mais, vamos à tese.

Sobre a pesquisa 

Essa pesquisa se insere no campo de debates em torno da produção e reprodução dos territórios populares 
e da interação de arquitetas(os) e urbanistas com essa produção, a partir principalmente da relação entre 
universidade e sociedade. Nesse sentido, a pesquisa está imersa em um amplo conjunto de questões para 
as quais já existem muitas contribuições acumuladas. 

Na intenção de tornar compreensível a linha de pensamento que costura toda a tese, apresentamos, aqui, 
uma sequência de questões que dão substrato para os raciocínios subsequentes. Temos, como ponto 
de partida, o reconhecimento de que a realidade social e urbana brasileira é muito desigual8, e que uma 
parcela bastante signifi cativa da população dá conta de suas demandas espaciais sem apoio técnico9, 
autoconstruindo seus espaços de vida. 

Para além de entender esse apoio técnico como uma obrigação normativa, até por considerar os saberes 
populares e práticos sobre a construção muito valiosos10, a grande proliferação de construção sem apoio 
técnico que se verifi ca nas cidades brasileiras, acaba confi gurando, além de várias boas soluções, espaços 
construídos que conformam condições de risco e patologias construtivas que geram ou ampliam problemas 
de saúde para os moradores11. Nesse sentido, o acesso ao apoio técnico é aqui entendido como um direito12, 
que disponibiliza esses serviços técnicos a toda a população, de forma que ela possa acessá-lo, caso queira. 

Sendo essa uma pesquisa dentro de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir das constatações 

7 Optamos pelo uso do termo “populares”, por considerá-lo mais amplo. Não o fazemos como forma de invisibilizar as matri-
zes étnico raciais que os compõem, mas por entender que trazem uma noção que contempla melhor as nossas discussões, que 
se relacionam ao ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. Entendemos que, na realidade brasileira, existem muitas sobre-
posições entre as categorizações de classe social e de raça, de forma que as classes mais abastadas são predominantemente 
brancas, enquanto, as mais pobres, predominantemente não brancas. De acordo com as realidades regionais, percebe-se que, 
em algumas cidades, bairros e estados, essa categorização não branca corresponde a uma grande predominância negra, já, em 
outras regiões, essa predominância é indígena. Perante essa diversidade, para não sobrepor predominâncias de alguma matriz 
sobre a outra, optamos pela não utilização de termos como: territórios/realidades negras ou indígenas. Tal refl exão apontaria 
para o uso do termo não brancas como a melhor classifi cação sobre a diversidade étnico racial de tais grupos, o que utilizamos 
em alguns casos. Mas a estruturação das discussões a partir da negação não nos pareceu muito promissora, até pela per-
manente referência que mantém. Em função disso, a despeito do histórico de crítica ao seu uso, optamos por utilizar o termo 
“populares”, que nessa tese signifi ca: diferentes matrizes étnico raciais predominantemente não brancas e de baixa renda.
8 Sobre a desigualdade social e urbana ver:  Santos (1998, 2005, 2008); Oliveira (1982); Maricato (1979, 1996); Villaça (2001), 
entre outros.
9 Sobre a ausência de apoio técnico nas construções populares ver: Sampaio e Lemos (1978); Maricato  (1979); Santos 
(1982), entre outros.
10 Quanto aos saberes populares e práticos da construção no Brasil indicamos: Weimer (2005) e Lins e Sant’anna (2017)
11 Sobre as relações entre a habitação e questões de saúde de seus moradores ver Taschner (1982).
12 Que se equivale, a título de exemplo, ao direito à saúde e a educação, que de formas distintas basearam políticas e 
sistemas públicos de garantia de acesso universal aos serviços de saúde - envolvendo médicos, enfermeiros, psicólogos, entre 
outros -, e de educação - envolvendo professores, educadores, coordenadores pedagógicos entre outros profi ssionais -.
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anteriores, temos que as(os) arquitetas(os) e urbanistas são profi ssionais que têm, como seu campo de 
atuação, a idealização e a interação com a produção dos espaços de vida das pessoas e que, portanto, diante 
de uma realidade tão desigual, a sua atuação passaria por se dedicar também às parcelas da população que 
gostariam de contar com apoio técnico especializado para a produção dos seus espaços de vida, mas que 
não tem meios para arcar com os custos envolvidos. 

Esse entendimento nos leva à questão seguinte: para que as(os) arquitetas(os) e urbanistas sejam capazes 
de lidar com as soluções espaciais dessa parcela da população, parece-nos fundamental que estratégias de 
interação com tais realidades espaciais façam parte de sua formação acadêmica. Mas o que observamos 
tanto no período de nossa formação, quanto em diversos outros momentos, é que o ensino de arquitetura e 
urbanismo no Brasil, de forma geral, não prioriza13, como deveria, a formação de arquitetas(os) e urbanistas 
para a atuação junto à realidade dos territórios populares. 

Os motivos para essa não priorização podem ser diversos e específi cos, mas nessa pesquisa compreendemos 
que o distanciamento de grande parte das atividades acadêmicas das realidades populares brasileiras 
acaba redundando em uma formação distorcida, pautada por atividades acadêmicas que, em sua maioria, 
direcionam as(os) estudantes a entender e dar respostas às demandas das camadas mais abastadas da 
sociedade, que se pautam pelos princípios da branquidade14, por um lado, e os interesses da indústria 
da construção e do mercado imobiliário, por outro. Na tentativa de aprofundamento das análises sobre 
esse agenciamento que opera sobre o ensino e a prática profi ssional, é que chegamos à três dimensões15 
apresentadas através das imagens iniciais: cultura, tecnologia e política. 

Diante de tal quadro, os esforços aqui empenhados têm, como força motriz, a percepção de que se faz 
necessária a transformação do ensino e, para tal, procuramos reunir subsídios, que, na soma e colaboração 
com muitas outras pesquisas, possam aproximar a formação das(os) jovens arquitetas(os) e urbanistas das 
realidades populares, sendo esse o objetivo geral que nos move nesta empreitada. 

Por conseguinte, cabe-nos perscrutar possibilidades e perspectivas de transformação do ensino, de 
maneira a que o mesmo se direcione também a formar arquitetas(os) e urbanistas engajadas(os) e com 
ferramental capaz de atuar junto às questões espaciais oriundas das variadas realidades populares. Nesses 
termos, a despeito de diversas outras possibilidades que poderiam orientar tal escrutínio, optamos por 
observar atividades que promovam a aproximação entre a realidade popular e a acadêmica, proporcionando 
trocas entre conhecimentos populares, práticos, acadêmicos e técnicos, sendo a partir desse olhar que 
nos detemos no estudo de iniciativas que relacionam ensino e extensão, promovendo a interação teórica e 
prática com as realidades populares.

13 Sobre o distanciamento do ensino formal de arquitetura e urbanismo das realidades populares ver: Pronsato (2008); 
Porangaba (2019), entre outros.
14 Utilizamos o termo no sentido do padrão social e historicamente construído de superioridade racial, característico da 
identidade racial branca. Assunto que será aprofundado no processador O ensino e as zonas de tensão. Para ver mais sobre o 
tema indicamos: Parteniani (2019) e Jesus (2012).
15 Quando discutimos as dimensões da cultura, da política e da tecnologia, nesse trabalho, nos referimos diretamente à 
relação que mantém com o ensino de arquitetura e urbanismo, o que iremos detalhar com maior profundidade no processador 
O ensino e as zonas de tensão. Pela dimensão que uma abordagem analítica direcionada aos conceitos em si tomaria, 
entendemos que não caberia tal intento nessa tese, visto que não é nosso objetivo discutir conceitualmente a política, a 
tecnologia e a cultura.
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Ao observar as práticas de ensino, percebemos que a extensão pode indicar outras formas de ensino, que se 
mostram como possibilidades potentes para fazer interagir a realidade popular e a acadêmica. Observando 
então a extensão como forma de ensino, temos como objetivo específi co identifi car e analisar os aprendizados 
que se dão nessa relação, que extrapola a sala de aula, gerando outras formas de aprender e ensinar. 

Observando as condições de realização da extensão como forma de ensino, percebemos que tal confl uência 
não consta como possibilidade nas estruturas institucionais universitárias, que se pautam por defi nir papéis 
e formas de viabilização distintos para o ensino e para a extensão. Nesses termos, a extensão como forma 
de ensino se confi gura a partir de deslocamentos, que operam trânsitos entre as possibilidades existentes 
na institucionalidade do ensino formal. 

As dinâmicas de produção e reprodução dos espaços populares se mostram tão complexas16, que exercícios 
e atividades do ensino formal pouco contribuem para a aproximação das(os) estudantes a tais realidades. 
Por isso, para nós, a extensão como forma de ensino se constitui como uma prática fundamental para um 
ensino que pretenda aproximar as(os) arquitetas(os) e urbanistas das realidades dos territórios populares. 
Tal concepção se pauta pela relação entre teoria e prática direcionada a atuação de assessoria e assistência 
técnica em arquitetura e urbanismo junto a estes territórios. 

Adotamos, assim, o arcabouço de práticas e experiências de assessoria e assistência técnica17 como uma 
importante baliza para a atuação de arquitetas(os) e urbanistas junto aos territórios populares. Fazemos 
isso em função do signifi cativo histórico que tais práticas vêm desenvolvendo no Brasil desde, pelo menos, 
os anos 1960, o que as conformam como as principais referências de atuações desviantes ao padrão elitista 
e seletivo que caracteriza o meio. Ao adotar esse referencial, sabemos que, de alguma forma, tal opção pode 
signifi car algum reducionismo, em vista de experiências que vêm alargando esse espectro de atuação e que 
não necessariamente se enquadram nos mencionados aspectos históricos - que entendemos ao mesmo 
tempo caracterizar e diferenciar as práticas de assessoria e de assistência técnica. Enfi m, esse é um risco 
que consideramos ser necessário correr, seja pelas apostas políticas dessa pesquisa, seja pela necessidade 
de ancoragem de conceitos e práticas. 

Identifi cando, então, o quadro geral acima exposto e no intento de pensar e debater a transformação do 
ensino de arquitetura e urbanismo, os subsídios que pretendemos reunir aqui apontam para a seguinte 
hipótese de pesquisa: As práticas que se baseiam na extensão como forma de ensino, pautadas pela 
assessoria e assistência técnica em arquitetura e urbanismo, podem ser consideradas como aceleradores na 
formação crítica das(os) estudantes, no sentido de proporcionar maior aproximação entre o ensino, a atuação 
profi ssional e as questões espaciais oriundas das realidades populares. 

Referimo-nos à possibilidade de, a partir do princípio da extensão como forma de ensino, abrir “outros 
caminhos” - diferentes dos que se tem normalmente utilizado na formação de arquitetas(os) e urbanistas, 
predominantemente abstratos e elitistas18 –, capazes de alcançar resultados mais diretos e efi cazes no 

16 Abordamos a complexidade da produção e reprodução dos territórios populares a partir dos processos educativos neles 
envolvidos, em nossa dissertação de mestrado: Carneiro (2009). Indicamos, ainda, outras abordagens que apresentamos sobre 
o assunto em dois artigos: Carneiro (2017), e Carneiro et al. (2019).
17 Sobre o histórico ver: Arantes (2002), Lopes (2011), Gordilho-Souza (2016), entre outros.
18 Chama a atenção como, em 2020, ainda se ouve de muitas(os) estudantes de arquitetura e urbanismo o incômodo com 
os exercícios projetuais a que são submetidas(os) nas disciplinas dos cursos, pautados muitas vezes por programas e terrenos 
fi ctícios, voltados, na maioria das vezes, para um público imaginário de médio e alto padrão aquisitivo. 
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que se refere à sensibilização, politização e engajamento das(os) jovens profi ssionais. Isso se faz possível 
exatamente por colocá-las(os) frente a frente com os desafi os de lidar com os territórios populares, 
experimentando outras possibilidades e construindo novas perspectivas de atuação profi ssional, menos 
baseadas na centralidade do projeto e da autoria dura, desdobrando o campo de atuação em muitas outras 
possibilidades baseadas na colaboração e na troca de saberes. 

Essa abordagem conforma a análise de práticas de ensino que se baseiam na extensão como forma de 
ensino, o que caracteriza como outro objetivo específi co deste trabalho o ensejo de perscrutar diferenças 
percebidas entre as práticas correntes de sala de aula e as formas de ensino que emanam da interação 
entre extensão e ensino, elencando possíveis ganhos e perdas identifi cados. 

A despeito das discussões em torno da formação das(os) arquitetas(os) e urbanistas generalistas, nos 
debruçamos sobre as perspectivas de formação de profi ssionais dedicadas(os) à atuação junto às realidades 
populares. Nesse sentido, discutimos uma certa especifi cidade, e, portanto, não nos lançamos no intento de 
discutir todas as áreas de formação, conteúdos e atividades necessárias ao curso completo de arquitetura e 
urbanismo. Fazemos isso a partir da compreensão de que, embora esse tipo de atuação se confi gure como 
uma entre várias outras possíveis, ela se caracteriza como uma área que demanda conteúdos e práticas 
específi cas e que, naturalmente, – dentro do generalismo defendido nas escolas – tem sido relegada ao 
autodidatismo das(os) interessadas(os), de forma que raras vezes as(os) futuras(os) assessoras(es) e 
assistentes populares têm encontrado espaço para debater as questões que lhes são caras nas atividades 
acadêmicas formais. 

A tese tem, como ponto de partida, a carência histórica de aproximação entre o ensino formal de arquitetura 
e urbanismo e as diversas realidades populares brasileiras, por isso não ocuparemos tempo demasiado na 
caracterização, no histórico e na análise das conjunturas do ensino no Brasil, visto que consideramos esse 
um esforço que nos tiraria o foco. Entendemos o afastamento aqui enunciado como uma evidência óbvia, e, 
por isso, optamos por dedicar nossos esforços em analisar formas de avançar nesta aproximação a partir 
das possibilidades objetivas que temos. 

Breve caracterização das cidades que se edificam no Brasil 
Como forma de aproximação às questões em que a tese se insere, percebe-se que as condições estruturais 
e históricas em que a sociedade brasileira vem se desenvolvendo apontam para grandes desafi os no que 
se refere à produção dos espaços construídos, que se refl etem em diferentes aspectos das atuais lógicas 
urbanas em curso, e se relacionam com as condições reais da prática de arquitetura e urbanismo no Brasil, 
incidindo diretamente sobre as possibilidades de acesso à arquitetura e ao urbanismo por grande parte da 
população brasileira. 

Perscrutar estes desafi os nas nossas cidades passa por analisar as condições habitacionais e urbanas em 
que habitam as camadas populares, o que tem sido tema de inúmeros estudos no meio crítico acadêmico 
brasileiro, desde pelo menos os anos 1970. Existem muitas pesquisas e publicações que apresentam um 
grande universo de dados quantitativos e qualitativos demonstrando, comprovando e problematizando tais 
condições19, a partir das quais pode-se considerar que boa parte do espaço urbano é ocupado em função 

19 Sobre essas abordagens ver: Oliveira (1972), Sampaio e Lemos (1978); Kowarik (1979); Bonduki e Rolnik (1979); Maricato 
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do acesso à propriedade e das condições de renda das classes sociais, cabendo às camadas populares 
os espaços menos valorizados e de mais difícil ocupação (SANTOS, 1998, 2005, 2008; OLIVEIRA, 1982; 
MARICATO, 1979, 1996; VILLAÇA, 2001). Tais pesquisas apontam, de modo geral, dois principais fatores que 
implicaram nessas condições, seja do ponto de vista físico da habitação, seja do ponto de vista da inserção 
urbana: o crescimento urbano acelerado e desordenado, com grande fl uxo de migração da população rural 
para as cidades num período de tempo relativamente curto, o que vai ocorrer no Brasil nas primeiras décadas 
do século XX, sobretudo com o início da industrialização, e o acesso à propriedade privada, normatizada 
como mercadoria desde a promulgação da lei das terras nos meados do século XIX20. 

Nesse processo, a inserção na cidade das populações pobres, que não possuíam recursos para adquirir terras 
e moradias, levou-as a adaptarem-se a espaços e condições a que conseguiam ter acesso, o que proporcionou 
grandes difi culdades de localização e usufruto das regiões urbanas mais estruturadas (VILLAÇA, 2001). 

Mais recentemente, alguns trabalhos vem apontando o papel fundamental do racismo estrutural que perdura 
desde os primeiros momentos do Brasil colônia até os dias de hoje, como um fator que não pode ser deixado 
de lado quando analisamos o desenvolvimento urbano brasileiro (CAMPOS, 2013). O impacto dos 400 anos 
de escravidão, em que negros foram aprisionados e trazidos à força de África ao Brasil para trabalhar como 
escravos, de forma concomitante com o extermínio e escravidão de grande contingente das populações 
nativas, é de difícil mensuração, da mesma forma que é impossível não perceber as marcas da violência e 
do racismo na edifi cação das cidades brasileiras, que, desde suas origens, foram se desenvolvendo tendo a 
escravidão como um dado. 

Estes autores apontam os estigmas relacionados às áreas urbanas populares, conhecidas como favelas ou 
simplesmente comunidades, como estigmas que ultrapassam o debate social e se inserem diretamente no 
debate racial, como se percebe no caso dos quilombos, que passaram a fazer parte do tecido urbano com o 
crescimento das cidades e que carregam consigo os estigmas raciais da época da escravidão. 

Falar em favela sem rediscutir a sua origem é encarar o “problema” da segregação sócio-espacial como 
um fato isolado, “naturalizado”, em nossa sociedade. A explicação, em geral, se faz pela conjuntura, 
ligada a algum confl ito, seja interno, seja de caráter externo, ou busca-se explicação na estrutura, ligando-
se à explicação econômica. Em se tratando do aspecto conjuntural, os fenômenos interno e externo 
contribuíram para ampliação da favelização, mas não podem ser considerados como únicos responsáveis 
pelo surgimento das favelas. Por outro lado, se não podemos contar a história de um fato produzido pela 
sociedade sem explicar em que processos são derivados, não é lógico pensar as favelas a partir da sua 
própria existência. Portanto, em que processo pode-se enquadrar o surgimento das favelas? Para responder 
tal questão, pensa-se então em uma única possibilidade: o quilombo. (CAMPOS, 2013, p.244). 

O que apontamos é que, embora o fenômeno urbano brasileiro tenha tido grande desenvolvimento durante 
o século XX, ele tem suas origens no período colonial e que as profundas marcas da escravização de 
negros africanos e do extermínio de populações indígenas devem ser entendidas como marcas originárias 

(1979); Valladares (1980, 1982), Santos (1981; 1982).
20 Sobre o impacto da lei das terras no que se refere à inviabilização de acesso dos negros e pequenos agricultores 
estrangeiros à propriedade privada e seus desdobramentos nas condições de ocupação dos espaços urbanos ver: Gadelha 
(1989) e Mendes (2009).
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da desigualdade dos espaços urbanos brasileiros, de forma a estarem diretamente ligadas à confi guração 
dos espaços de vida das camadas populares nas cidades. Vale ainda lembrar que apenas no fi nal do século 
XIX o fi m da escravidão é decretado em todo o território nacional, fato histórico que aponta novamente 
para a conexão entre as origens das cidades pouco democráticas e a fi xação dos negros libertos nos 
territórios urbanos. 

O desenvolvimento urbano desigual tem início, portanto, no Brasil colônia. Baseia-se na violência da 
escravidão como principal força motriz e se desenvolve, desde então, permanecendo como questão durante 
todo o período do Império. A partir da República, com os negros libertos, a migração desde as zonas rurais 
e o adensamento dos centros urbanos, geraram concentrações de populações negras e indígenas que não 
possuíam meios para a inclusão na sociedade do trabalho assalariado que emergia, assim consolidam-se 
mais claramente as condições urbanas como as vemos até os dias de hoje. 

A partir desse contexto, percebemos que a desigualdade se apresenta mais explicitamente nas diferenças 
materiais e tipológicas – tanto habitacionais quanto urbanas – nas cidades brasileiras, nas quais verifi ca-se 
que grande parte das habitações (e muitas vezes do próprio espaço urbano) em que moram as populações 
pobres foram e vêm sendo produzidos diretamente pelos seus moradores em processos de autoconstrução, 
com baixo  acompanhamento técnico, na maioria das vezes com pouco ou nenhum assessoramento do 
estado (SAMPAIO; LEMOS, 1978; MARICATO, 1979; SANTOS, 1982). Essa ausência de acompanhamento é 
muitas vezes justifi cada pela falta de renda dos moradores para a contratação de serviços especializados, o 
que, articulado à insufi ciência de políticas públicas habitacionais e urbanas para essa demanda21, contribui 
para a produção continuada de moradias e espaços urbanos pelos próprios moradores. 

São muitos os trabalhos acadêmicos, assim como as políticas públicas, que historicamente se valeram de 
classifi cações como assentamentos informais,  ilegais, subnormais, periféricos, precários, como formas de 
nomear, categorizar, classifi car e caracterizar os espaços habitacionais e urbanos das populações pobres. 
Certamente, algumas dessas nomeações contribuíram, nos momentos históricos em que surgiram, para 
ampliar as discussões sobre o fenômeno urbano; no entanto, a naturalização dessas nomeações tende 
a simplifi car questões que se mostram mais complexas, homogeneizando realidades que, vistas mais de 
perto, muitas vezes embaralham as leituras dicotômicas estabelecidas em torno dos pares formal-informal,  
legal-ilegal, normal-subnormal, centro-periferia. O alto índice de territórios que concentram população 
pobre nas cidades brasileiras, tensiona essas categorias classifi catórias consagradas: em tão signifi cativa 
proporção, estas não são, senão, partes integrantes de um mesmo modelo de urbanização que sempre 
esteve e que segue em construção no Brasil, sendo sua coexistência, portanto, pressuposto do modelo e 
parte fundamental de sua forma de replicação (ROSA, 2009, 2014). 

Nesse trabalho, ao nos referimos a áreas de concentração de população pobre, optamos por utilizar 
territórios populares e comunidades, tanto por, serem nomeações mais próximas para as(os) moradoras(es), 
quanto por, abrangerem uma grande diversidade, que indicam questões complexas, que vão muito além da 
periferização, da precariedade, da informalidade, da ilegalidade ou da subnormalidade: referimo-nos aos 

21 Os recursos públicos investidos em políticas habitacionais e urbanas, ao longo dos anos, têm sido direcionados, 
prioritariamente, para produção de novas unidades habitacionais e, sobretudo, para rendas mais solváveis para os 
fi nanciamentos. Um exemplo disso é o Banco Nacional de Habitação (BNH) que, entre 1964 e 1989 construiu cerca 4,3 milhões 
de unidades habitacionais para camadas acima de 2 salários-mínimos e obrigatoriamente celetistas. Situação que se reproduz 
mais recentemente no Programa Minha Casa Minha Vida (SHIMBO, 2010).
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potenciais presentes em outras formas de vida, de habitação, de relação coletiva e de ocupação do espaço, 
que se confi guraram em amplas áreas das cidades brasileiras. 

Nesse sentido, não adotaremos termos como assentamentos precários, ilegais, informais, subnormais, 
periféricos, entre várias outras denominações, que são largamente utilizadas e que trazem em si 
aspectos que consideramos uniformizar uma diversidade de condições de vida e de estratégias de 
sobrevivência construídas historicamente. Entendemos que tais denominações não contribuem para  a 
luta das populações pobres na construção de seus espaços de vida perante a escassez econômica, a 
desigualdade social, o racismo estrutural, a insufi ciência e ausência de políticas públicas, de forma que 
para nós, os territórios populares e comunidades carregam consigo muitas outras questões que não são 
contempladas nessas nomeações. 

Nos detendo ao universo dos territórios populares e comunidades que envolvem parte signifi cativa dos 
espaços de moradia e de vida das populações pobres na cidade, aqui enfocado, vale ressaltar que é nas 
grandes concentrações metropolitanas, sobretudo nas capitais, que se dá a sua maior concentração 
(GORDILHO-SOUZA, 2000), ainda que essa lógica se reproduza com o processo mais recente de 
crescimento das cidades médias.  

As regiões em que se concentram territórios populares e comunidades, relacionadas diretamente com 
as condições socioeconômicas de seus habitantes, convivem com regiões bem mais estruturadas do 
ponto de vista habitacional e urbano. Essa convivência, longe de ser pacífi ca, compõe a espacialização 
das desigualdades urbanas, que consolidam segregações espaciais, defi nindo regiões destinadas ao uso 
de determinados grupos sociais e excluindo do uso destas regiões outros grupos (SANTOS, 1998, 2008; 
VILLAÇA, 2001). Os espaços da cidade muitas vezes são privatizados, ruas e até bairros inteiros são 
fechados atravancando as condições de mobilidade e de fruição dos diversos espaços urbanos, o que 
implica no cerceamento de direitos aos moradores da cidade (SANTOS, 1998).

As condições de vida das populações pobres nas cidades se agravam, já que, além de autoconstruir suas 
moradias na maioria das vezes muito pequenas ou que não atendem às suas necessidades, não conseguem 
acessar livremente parte da infraestrutura urbana que deveria ser pública, de livre usufruto para todos, o 
que torna o circuito de espaços que podem usufruir na cidade bastante reduzido e na maior parte das vezes 
composto por espaços pouco infraestruturados.  

No contexto atual, aquilo que seria benefício e usufruto de todos, como bem público, transfere-se para o 
escopo das “parcerias público-privadas”, nas quais os interesses privados infl uem diretamente nos rumos 
da produção e dos usos dos espaços públicos, tendência que fortalece a concentração de renda e amplifi ca 
as condições de segregação espaciais já existentes. 

Tais articulações são implementadas pelos novos arranjos público-privados, que repassam para as grandes 
corporações nacionais não apenas as defi nições dos projetos, mas a produção desses equipamentos urbanos 
e bens públicos (...) bem como o papel de gestão do equipamento, sem a destituição da propriedade pública. 
Vão sendo, assim, defi nidos os novos conteúdos de espaços urbanos, que, crescentemente privatizados, 
transformam o sentido de ”uso público” em “coletivo privado”.  (GORDILHO-SOUZA, 2014, p. 20). 
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Enquanto as cidades contemporâneas vão se construindo na reprodução dessa tensão complexa entre a 
acumulação concentrada e a manutenção dos territórios populares e comunidades, sob a égide das “parcerias 
público-privadas”, as defi nições em relação aos espaços urbanos que devem receber investimentos e sofrer 
intervenções públicas são direcionadas pelos interesses de grupos e corporações privadas que objetivam a 
acumulação de recursos públicos (FERNANDES, 2013), de modo que, aos habitantes dos territórios populares, 
direciona-se pouca ou nenhuma atenção das políticas urbanas, e, ainda, quando ela existe, ou signifi ca a 
desocupação violenta de áreas valorizadas, ou intervenções pontuais e, na maioria das vezes, insufi cientes. 

Como fi ca claro nesse breve panorama, as condições estruturais e históricas em que se desenvolveram 
as cidades brasileiras têm, como resultado, cidades absolutamente desiguais e com recortes racistas no 
que diz respeito às condições de acesso aos espaços que as compõem, caracterizando-as, portanto, como 
cidades pouco democráticas e que contém enormes desafi os para o campo da arquitetura e do urbanismo. 

 

Processos e métodos 

A partir dessa breve caracterização das cidades brasileiras, tendo como horizonte analítico as possibilidades 
de aproximação entre o ensino de arquitetura e urbanismo e os processos de produção e reprodução dos 
territórios populares, passamos a calibrar os instrumentos de pesquisa. Para nos determos nessa análise 
pretendida, que envolve uma perspectiva de atuação profi ssional, habilidades e instrumentais específi cos, 
a delimitação do campo da pesquisa levou em conta algumas características, tais como: a articulação 
entre atividades de ensino e de extensão universitária dedicadas à interação com territórios populares, 
tendo como base a experimentação metodológica e a ampliação do campo de atuação profi ssional das 
assessorias e assistências técnicas. 

Seguindo nessa linha de investigação, a defi nição do campo desta pesquisa, portanto, articulou-se entre 
práticas de extensão e ensino universitárias pautadas pela assessoria e assistência técnica de arquitetura 
e urbanismo junto a diferentes territórios populares, delimitadas por atividades que articulam extensão e 
ensino, que estiveram em curso durante o período da pesquisa e que contaram com o nosso envolvimento 
direto, enquanto docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, nos inserimos e participamos de diferentes iniciativas22 
que correspondiam a estas características. Entre elas, destacaram-se as interações com a Gamboa de 
Baixo23, que foram principalmente pautadas pelo intento de desenvolver projetos voltados para as casas 
autoconstruídas deste bairro popular24, e que acabou por se conformar como o campo desta tese. 

Essa escolha, da interação com a Gamboa25 como o campo da pesquisa, deu-se ao longo do próprio 
processo de desenvolvimento da tese, concorrendo durante algum tempo com outras opções que foram 
se mostrando, por um lado, menos promissoras para as nossas análises, muito em virtude da relação mais 

22 Algumas delas serão apresentadas de forma sintética no processador O Arranjo Extensionista – o campo da pesquisa.
23 Gamboa de Baixo é um bairro popular secular, localizado na região central da cidade de Salvador-BA. Abordaremos com 
mais profundidade sua caracterização em parte posterior do trabalho.
24 Quando utilizamos ”bairro” popular, neste trabalho, estamos nos referido especifi camente à Gamboa de Baixo. Optamos 
pelo uso do termo “bairro” em função de ser a forma como o classifi cam seus próprios moradores, o que fi ca explícito no artigo 
de Perry e Caminha (2008), escrito com participação de uma das lideranças do bairro.
25 Nesta tese, quando utilizamos o termo “Gamboa”, o fazemos como sinônimo de Gamboa de Baixo.
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incipiente com os espaços formais do ensino, e, por outro, pelas difi culdades de complementação na coleta 
de dados, em função das condições pandêmicas26 em que a última etapa de coleta ocorreu. 

A nossa aproximação na Gamboa de Baixo se iniciou ainda no primeiro semestre da pesquisa, e ocorre, 
primeiramente, na posição de assessor técnico. Nesse momento, fomos inseridos ao território e junto 
às lideranças comunitárias por outros assessores populares, do campo do direito e da geografi a, que já 
tinham atuação ali. Nesse período, faziam poucos meses que havíamos chegado do interior de São Paulo 
a Salvador e iniciávamos nossos contatos nos meios de assessoria técnica popular na Bahia. Nesses 
primeiros contatos, participamos de uma iniciativa de articulação de um coletivo de assessoria27, processo 
que envolveu discussões sobre as realidades e as demandas dos territórios populares em que parte dos 
integrantes desse grupo já atuavam. Tal iniciativa acabou se confi gurando como uma sequência de reuniões 
e visitas, que nos inseriu em diversos territórios populares de Salvador e região metropolitana, e foi nessa 
circunstância que conhecemos a Gamboa de Baixo28. 

Levando em conta nossos contatos anteriores com outros territórios populares, nos chamou a atenção 
dois aspectos nas primeiras vezes que entramos na Gamboa: primeiramente, a singular beleza natural da 
relação dos moradores com o mar; em segundo lugar, o que consideramos ser uma abertura maior, do 
que a que estávamos acostumados, à presença de estranhos. O que pode se justifi car pela frequência de 
algum turismo no local, e, ainda, pelo histórico, desde a década de 1990, da presença de diferentes agentes 
universitários atuando nesta comunidade. 

Assim, ao entrar neste bairro popular, sentimos a mistura de duas sensações, a admiração à beleza natural e 
um nível de constrangimento à nossa presença que consideramos moderado. Quando falamos da sensação 
de constrangimento, nos referimos ao sentimento de insegurança por ser um estranho ao local, e aos olhares, 
gestos, falas e posturas corporais dos moradores, que evidenciam essa “estranheza” da sua presença, o que 
na Gamboa ocorre de forma mais acentuada nas partes altas da comunidade, região próxima à avenida 
contorno, mais controlada pelo tráfi co de drogas e presença de usuários de crack. De forma que basta 
passar essa “barreira” e esse sentimento diminui gradualmente, até praticamente desaparecer na área da 
orla, local que tem maior fl uxo de pessoas “de fora”. 

Esse constrangimento na entrada da comunidade é moderado, porque ali entram diariamente pessoas 
estranhas para compra de drogas, então os olhares se dividem entre um certo estranhamento da sua 
presença e o interesse em saber se você quer comprar algo. De alguma forma, essa condição de entrada 
parece preservar parte das relações mais familiares e comunitárias abaixo, como se fosse uma passagem, 
a qual nem todos se dispõem a atravessar. 

Essas aproximações iniciais como arquiteto e urbanista apresentado por outros assessores, facilitaram 
claramente o desenvolvimento de vínculos de confi ança com alguns moradores e lideranças comunitárias. 
Ser apresentado por gente de confi ança sempre foi um caminho facilitador de contato, especialmente 

26 Nos referimos às difi culdades de interação com os territórios e com os próprios interlocutores da pesquisa no ano de 2020, 
em função das medidas de afastamento social como forma de combate à proliferação do novo coronavírus.
27 Nos referimos à articulação e refundação do IDEAS – Assessoria Popular.
28 A história de resistência e luta contra a remoção protagonizada pela comunidade da Gamboa, já havia chegado a nós atra-
vés de relatos de outros assessores ainda em São Carlos, o que de certa forma povoava nosso imaginário sobre esse território, 
mesmo antes de conhecê-lo.
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em territórios populares. Nos primeiros meses, fi zemos algumas visitas à Gamboa e, assim, fomos nos 
familiarizando com o território e as pessoas, compreendendo as aproximações, distanciamentos, confl itos 
e disputas em curso, a partir de um acesso facilitado às visões e leituras de assessoras(es) e lideranças. 

Parte desse processo foi motivado por uma preocupação que se estabelecia entre assessores e lideranças 
em função de uma possível desarticulação do grupo de assessoria que estava mais próximo à comunidade. 
Por motivações diferentes, arquitetas(os) e urbanistas e advogados mais atuantes estavam em processo 
de mudança de Salvador para outras cidades. Essa possível lacuna de assessoria motivava uma maior 
aproximação de outros assessores, o que era também o nosso caso, e assim fomos estabelecendo nossos 
vínculos na comunidade, com presença em algumas reuniões, idas para comer peixe e conversar com 
moradores em bares da orla, participação na entrega de presentes à Iemanjá no 2 de fevereiro, entre outras 
atividades articuladas pela associação de moradores. 

A desarticulação29 daquele grupo mais amplo de assessoria que participávamos, e que nos levou a conhecer 
esse território, ocorreu no mesmo período em que nos tornamos professor da FAUFBA, o que não impediu 
a continuidade de nossos contatos e aproximações com a Gamboa. Passamos, então, a pensar em formas 
de potencializar as ações de assessoria através de atividades de extensão universitária, o que começou 
a desenhar o estudo de caso desta pesquisa. Com esse pensamento em mente, o início da 3° turma da 
Residência em Arquitetura Urbanismo e Engenharia (RAU+E)30, no segundo semestre de 2017, proporcionou 
as nossas primeiras iniciativas de extensão universitária na Gamboa, e, assim, o que antes era apenas uma 
relação de assessoria, passou a se tornar também uma relação de pesquisa. 

O período que delimitamos31 para as coletas de dados do campo da pesquisa vão de setembro de 2017 a 
agosto de 2019 (24 meses), momento em que tivemos um ritmo variado de frequência na Gamboa, tendo 
semanas em que realizamos 5 visitas e momentos em que passamos três semanas seguidas sem inserção 
no território, o que variou de acordo com as atividades em desenvolvimento, assim como pelo surgimento 
de demandas específi cas de assessoria apresentadas a nós pelas lideranças da associação de moradores. 
Fomos, ao longo desse tempo, estruturando anotações em caderno de campo, por vezes logo após as 
visitas e em outras no momento em que foi possível; essas anotações foram realizadas em caderno físico 
e, em alguns casos, em arquivos digitais. 

Durante todo esse período, estruturamos diferentes entradas de extensão universitária articuladas em 
torno das ações de assessoria na Gamboa, o que passou a confi gurar, como nosso ambiente de estudo, 
não apenas as atividades no território popular e a interação com os moradores, mas também as interações 
com os interlocutores e os espaços universitários envolvidos: outros professores, estudantes de graduação, 
residentes e os integrantes da equipe de extensão. As interações nesses espaços, reuniões da equipe, 

29 Após várias reuniões de planejamento e as rodadas de trocas e visitas aos territórios populares nos quais alguns 
integrantes do grupos já atuavam, divergências em torno das formas de condução dos trabalhos acabaram por inviabilizar a 
continuidade do coletivo.
30 A RAU+E é um curso de especialização lato senso realizado na UFBA. Apresentaremos a interação com a Residência no 
processador O arranjo extensionista como o campo da pesquisa.
31 Especifi camos esse período até pela demanda metodológica de coleta de dados, já que nossa inserção no território 
ocorreu vários meses antes disso e segue até os dias de hoje, mas este período alongado, anterior e após ao período 
pesquisado, conforma-se como atividades de assessoria direta que mantemos junto à associação de moradores, e que serão 
melhor descritas em seção posterior do trabalho.
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reuniões com professoras, atividades de aula com as(os) estudantes foram principalmente documentados 
em nosso caderno de anotações. 

Dessa forma organizamos as diferentes informações que coletamos: no caderno de campo, as impressões 
das inserções no território e conversas com os moradores, e, no caderno de anotações, as reuniões, diálogos 
e atividades desenvolvidas com estudantes e professoras nos espaços universitários. Outra fonte de dados 
utilizada para consulta foram as trocas de mensagens em grupos de WhatsApp utilizados pela equipe do 
projeto de extensão, envolvendo estudantes e professores. Esse volume de informações variou bastante, 
de acordo com a intensidade dos ciclos de interação das ações de extensão em curso, tendo seu pico no 
segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. 

A releitura do material dos cadernos de campo e de anotações foi sedimentando alguns entendimentos 
sobre os diferentes momentos do estudo de caso, que confi guraram o que denominamos posteriormente 
como os ciclos da interação extensionista, que tiveram características bastante distintas no que se refere 
ao tipo das atividades, ao volume de interlocutores e às formas de interlocução, questões essas que não 
nos pareciam tão claras na hora mesma em que essas atividades ocorriam. As releituras e consultas 
constantes a esse material conformam a base principal para as descrições apresentadas no Processador 
2 deste trabalho, O arranjo extensionista como campo da pesquisa. 

Este material serviu, primeiramente, como base para a escolha dos interlocutores entrevistados, o que 
ocorreu após o fi m das atividades de extensão aqui pesquisadas. Passamos o segundo semestre de 
2019, relendo e estruturando esse material, que acumulava informações, em alguns momentos, bastante 
dispersas. Com esse primeiro tratamento do material contido nos cadernos de campo e de anotações, 
elencamos as(os) possíveis entrevistadas(os) de forma a contemplar os diferentes perfi s de interlocutores, 
cobrindo todos os ciclos das interações extensionistas pesquisadas. 

Como perfi s de interlocutores entrevistados, temos: dois estudantes que integraram a equipe de extensão, 
dois estudantes que participaram das atividades didáticas de extensão, 1 professora que participou na 
formulação das atividades didáticas de extensão, 3 moradores da Gamboa. Essa composição procurou 
abordar a diversidade de tipos de participação nos ciclos de interação de extensão, conformando um total 
de 8 interlocutores entrevistados. 

Realizamos as entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado, que foi construído a partir das informações 
coletadas nas etapas anteriores. As entrevistas ocorreram de forma gravada, variaram entre 45 e 55 minutos 
cada, e usamos o roteiro mais como uma baliza para verifi car se os assuntos pertinentes haviam sido 
abordados, de forma a evitar interrupções nos raciocínios dos interlocutores. Para além desse momento 
gravado, realizamos diversos outros diálogos com esses e outros interlocutores ao longo da pesquisa. Em 
sala de aula, tivemos muitas conversas individuais, em grupos pequenos e em grandes rodas de conversa, 
que geraram inserções no caderno de anotação. 

As entrevistas foram transcritas e, nesse processo, fi zemos pequenas adequações de linguagem, retirando 
do texto transcrito algumas expressões próprias da coloquialidade da fala, tais como: “ééé, ahhh, humm”, 
assim como alguns prolongamentos expressivos nos termos, como: “Nãããããoo”, que viraram, no texto, 
simplesmente: “Não”. Entendemos que essas pequenas modifi cações não alteraram os signifi cados 
expressos nas falas e deram maior fl uidez à leitura. 
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Com as transcrições em mãos, fi zemos as leituras individuais de cada entrevista, após reler algumas vezes 
as mesmas, começamos, primeiramente, a ordenar em um novo arquivo a sequência de assuntos de cada 
entrevista. Por vezes, percebemos abordagens complementares em diferentes momentos do material, e, 
quando isso ocorria, passamos a reuni-las. Para garantir o acesso à integra da entrevista, esse ordenamento 
individual de cada entrevista gerou uma sequência de novos arquivos. 

Após essa organização do material transcrito de cada entrevista, geramos um novo arquivo, no qual 
organizamos os principais agrupamentos de assuntos que identifi camos, esses ainda eram agrupamentos 
amplos, nos quais inserimos os trechos de cada entrevista com cores de fonte diferentes, que identifi cavam 
cada um dos interlocutores. Esse processo foi sendo depurado a partir de muitas releituras. Os trechos 
que foram inseridos nos agrupamentos foram aqueles que apresentaram relação com os objetivos da 
pesquisa. A validação dos assuntos ocorreu a partir de uma triangulação de falas, assuntos que não tinham 
recorrência entre diferentes interlocutores foram em geral descartados, salvo aqueles que, mesmo sem 
recorrência com outras(os) entrevistadas(os), tinham aproximações às descrições contidas no caderno de 
campo ou de anotações. 

Assim, os assuntos e trechos que não encontraram redundância em outras entrevistas ou nas descrições 
dos cadernos de campo e anotações, e ainda nas trocas de mensagens nos grupos de WhatsApp, não 
foram utilizados na tese. Esse procedimento teve, como intenção, por um lado, a validação das informações 
utilizáveis, e, por outro, a impossibilidade de aprofundar assuntos que se mostraram específi cos, em vista 
de sua baixa ocorrência nas diferentes formas de coleta que utilizamos. 

A depuração do arquivo de agrupamentos dos assuntos ocorreu a partir de muitas releituras de todas as 
informações que continham; novas versões desse arquivo foram sendo geradas a partir do processo de 
depuração e análise, o que foi articulando novos agrupamentos, ajustes e recortes. A forma como aparecem 
os trechos das entrevistas na composição dessa tese é resultado do nono arquivo de depuração, com o 
agrupamento dos assuntos identifi cados nas entrevistas. 

A estruturação da tese passou por diversas revisões. De início, de acordo com o que vinha enunciado no 
projeto de pesquisa, ainda sem uma defi nição clara do campo, iniciamos a pesquisa bibliográfi ca sobre os 
temas em que entendíamos ser importante os aprofundamentos. Para isso, selecionamos livros, artigos, 
leis, documentos técnicos e notícias, que foram lidos e sistematizados em fi chamentos, organizados 
em diferentes pastas com diferenciação temática, como: extensão universitária, ensino de arquitetura e 
urbanismo, desigualdade urbana, entre vários outros. 

Esse processo consolidou uma primeira estruturação dos capítulos, que organizava abordagens históricas 
e revisões bibliográfi cas, antes da defi nição mais clara do campo e da apresentação dos dados. Essa 
estruturação apresentava alguns limites que já vinham nos incomodando, e que fi caram ainda mais evidentes 
nas discussões da qualifi cação. A maior integração entre as análises dos dados e a bibliografi a consultada, 
só se fez possível a partir de uma revisão mais ampla, que partiu da própria análise dos dados. 

Após o processo de análise dos dados, retomamos a leitura da integra do material apresentado durante a 
qualifi cação, a partir da qual passamos a elaborar uma nova estrutura, que se adequasse melhor ao que 
percebíamos do campo, e levando em conta os diálogos com os orientadores, com outros pesquisadores 
e ainda os apontamentos da banca de qualifi cação. Tal exercício fez surgir uma nova estrutura para a tese, 
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que seguiu em ajustes por um bom tempo até a composição que apresentamos aqui. 

Um dos temas que eram abordados na antiga estrutura se relacionava aos atravessamentos tecnológicos32 
e aos princípios do código aberto33. Nessa reestruturação, fomos percebendo que esse material - por mais 
que intuíssemos sua importância nos debates sobre o ensino e as práticas de arquitetura e urbanismo de 
que tratávamos – não se adequava às refl exões da tese, no formato como estava estruturado. Entretanto, 
observando as nossas análises, que apontavam para a importância do arranjo extensionista e o processo de 
reestruturação que estávamos fazendo, nos demos conta de que a nossa própria metodologia de trabalho 
estava diretamente infl uenciada por alguns daqueles princípios. 

Essa percepção despertou diferentes analogias entre nossa forma de trabalho e algumas práticas de 
código aberto, e, assim, percebemos que estávamos organizando o texto da tese de forma similar a uma 
metareciclagem34. Termo que é utilizado originalmente para designar um conjunto de práticas, grupos e 
iniciativas que atuam em rede, vinculando ações de desconstrução e reconstrução de tecnologias baseadas 
nos princípios do código aberto, integrando reaproveitamento, reutilização e reciclagem de softwares e 
hardwares de forma direcionada à disseminação, apropriação e educação tecnológica voltada a espaços e 
grupos populares. 

A metareciclagem surgiu no Brasil na década de 2000 e infl uenciou diretamente a Ação Cultura Digital do 
Programa Cultura Viva, que foi uma política pública do Ministério da Cultura criada na gestão do Ministro 
Gilberto Gil, durante o governo Lula. Tal ação propagou metodologias, formas de apropriação e abordagem 
tecnológica entre vários grupos culturais espalhados pelo território nacional.  

A metareciclagem é, na verdade, uma rede organizada que tem como principal objetivo a desconstrução da 
tecnologia para que ela possa ser reaproveitada e utilizada novamente, com outras funções, em prol das 
comunidades e da transformação social.35 

 
O uso da metareciclagem como metodologia não se confi gura como uma opção a priori para a organização 
deste trabalho, mas sim como um movimento intuitivo, que nos fez recuperar técnicas e formas de pensar que 
havíamos experimentado anos antes36. No processo de releitura dos capítulos existentes e na continuidade 
das análises, observamos suas partes, identifi camos a que serviam em conjunto e em separado, e, assim, 
observando as partes e seu funcionamento, procurando encontrar lógicas de conexão, fomos recompondo a 
estrutura da tese. Os capítulos, dissecados em seus subtítulos, foram sendo interpretados como dispositivos 

32 Entendemos os atravessamentos tecnológicos como questões transversais relacionadas às inovações das tecnologias 
de informação e comunicação, que transformaram de forma substancial o acesso a uma imensidão de dados, informações 
e estudos, ao mesmo tempo que proporcionaram mudanças signifi cativas nas formas de interação social e de organização 
coletiva. Processo que culmina em grandes impactos aos sistemas democráticos em diversos países do mundo.
33 Nos referimos à generosidade intelectual como base para a consolidação de outras formas de interação com os 
bens intelectuais comuns, que se articulam em torno da colaboração como principal forma de interação entre diferentes 
desenvolvedores. Abordaremos de forma mais contida esses princípios no conector Interações e infl uências do código aberto. 
Sobre esses princípios, ver: Himanen (2001), Dimantas (2010), Fonseca (2014) e Amadeu (2010).
34 Para saber mais sobre metareciclagem, consultar os trabalhos acadêmicos: Dimantas (2010), Fonseca (2014); assim 
como as informações no site da comunidade: https://metareciclagem.github.io/; e ainda, entre os grupos ativos atualmente, 
indicamos o conhecimento de: https://www.bio3consultoria.com.br/metareciclagem/.
35 Texto obtido no site: https://www.bio3consultoria.com.br/metareciclagem/
36 Conforme apresentaremos de forma mais detalhada no conector O labirinto da nossa formação.
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com funcionamento específi co. O que permitiu a percepção de que as diferentes combinações destes 
dispositivos geravam resultados analíticos distintos37. 

Nesse processo de análise metareciclado que utilizamos - desconstruindo, reconstruindo, compondo, 
recompondo, desmontando, dissecando, remontando, testando o funcionamento, analisando os diferentes 
resultados do uso dos componentes da própria tese -, nos demos conta que os princípios do código aberto, 
que intuíamos ser importantes ao debate, compunham a própria forma de pensar e produzir a tese. 

Com esse pensamento, revisitamos as análises do campo e, então, percebemos que a analogia não só 
se adequava bem ao conceito de arranjo extensionista desenvolvido ao longo da tese, como ainda o 
potencializava, gerando novas refl exões, que passavam a compor não só a escrita da tese, mas também 
a nossa forma de ver, interagir e pensar sobre as iniciativas de extensão universitária que pesquisamos, 
como se já estivéssemos praticando antes, mesmo sem perceber, a metodologia da metareciclagem 
frente à própria estrutura da universidade. Postura que viabilizou a articulação pouco comum entre as 
diferentes iniciativas de extensão na Gamboa, por vezes com uso não convencional de alguns canais da 
estrutura universitária, compondo um conjunto que só no momento analítico passamos a denominar de 
arranjo extensionista. 

Dessa forma, os princípios do código aberto, através da analogia metodológica que envolve algumas formas 
de atuação na universidade e a metareciclagem, ganham uma conotação central para essa tese, já que 
infl uem sobre as práticas de ensino, pesquisa e extensão aqui analisadas, assim como sobre as formas de 
articular a teoria e a empiria utilizadas, e, ainda, sobre a estruturação e a própria demarcação de conceitos 
fundamentais para o trabalho, compondo, portanto, uma chave de leitura fundamental para o que propomos.   

Essa ideia que envolve a desconstrução e a reconstrução de uma tecnologia, reaproveitando seu uso38, 
pode ser utilizada em outras áreas, não necessariamente vinculadas àquela para a qual ela foi originalmente 
construída. De forma análoga, se entendermos que um capítulo ou suas partes desempenhavam uma função 
específi ca em determinado texto, e reutilizarmos suas partes para outras funções, ou ainda em uma nova 
composição, passando a gerar outros resultados, podemos entender ser esta ação também uma espécie 
de metareciclagem. Ainda nessa analogia e ampliando para a estrutura universitária, se entendermos que 
uma disciplina dentro de uma matriz curricular tem uma função específi ca no todo, e se utilizarmos essa 
estrutura existente para obter outros resultados, também entendemos, de forma análoga, que estamos 
metareciclando esse componente curricular. 

Assim, explicitamos, em nossa própria forma de pensar e de trabalhar, princípios do código aberto, que 

37 Voltemos à analogia para nos explicar melhor: a metareciclagem é entendida por nós como uma forma de desconstruir 
e reconstruir tecnologias, o que é bastante diferente da forma mais habitual de reciclagem, que envolve a separação e 
processamento dos materiais separados, e não da tecnologia em si que eles compõem. Para explicitar o que pretendemos 
dizer, vamos a um exemplo simples: um cooler de computador – se trata de um pequeno ventilador que funciona para resfriar 
diferentes partes internas do computador. Numa reciclagem tradicional, o cooler é triturado, se separa o plástico, o alumínio 
e outros materiais para processá-los separadamente na reciclagem. Na metareciclagem, o cooler não é desmontado para 
separação dos materiais, já que ele é uma tecnologia que pode ser reaproveitada. Assim, o cooler pode ser reutilizado como 
ventilador para resfriar, ou para qualquer outro fi m que envolva o aproveitamento da sua força de giro e o fuso que tal giro 
proporciona. Logo, a tecnologia própria do cooler, seu potencial enquanto aparelho ventilador, é reaproveitado e não apenas os 
materiais que o compõe.
38 Nesse sentido não são os materiais que compõe a tecnologia o que interessa, mas sim as funções ou processos que ela 
desempenha. Essas funções e processos é que serão reciclados, na montagem de outros aparatos tecnológicos, procedimento 
que envolve a desmistifi cação da tecnologia, a apropriação tecnológica e a proposição criativa para seu novo destino.
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na realidade nos acompanham há mais de uma década em praticamente tudo que realizamos. E essa 
explicitação é parte signifi cativa da reestruturação que origina a composição dessa tese, que se organiza 
a partir da reutilização de diferentes componentes, na maior parte já existentes, alguns praticamente 
prontos, outros desmontados/remontados, mas que encontram aqui uma composição específi ca, capaz de 
responder ao que foi o desenvolvimento da pesquisa, ao mesmo tempo que abre possibilidades potentes 
para as análises dos dados e a obtenção de resultados que podem reverberar em outras pesquisas, práticas 
de ensino e de extensão universitária. 

A estrutura da tese 

A partir da remontagem que organizamos, com inspiração nos princípios do código aberto, chegamos a 
uma estrutura de tese organizada em dois tipos de componentes: os processadores e os conectores. Os 
processadores consistem em seções maiores que se relacionam diretamente às análises dos próprios 
dados da tese, compondo os processamentos do campo da pesquisa, que envolvem a apresentação dos 
dados, as análises e as revisões bibliográfi cas que auxiliam o entendimento dos mesmos; já os conectores 
são seções menores, que trazem à tese a abordagem de assuntos conectados ao universo de pesquisa, sem 
necessariamente se relacionar com os dados coletados, e que desempenham o papel de articular assuntos 
pertinentes às análises em curso, alimentando as refl exões sequentes. 

Com uso desses dois diferentes componentes, a estrutura do trabalho segue assim disposta: 

- Abertura dos trabalhos – parte inicial em que estamos, na qual fazemos a introdução da tese. 

> Conector 1 | O labirinto da nossa formação - seção em que apresentamos o nosso processo de formação 
como assessor e assistente técnico de arquitetura e urbanismo, que acaba se confi gurando como uma 
formação autoconstruída, em vista de que boa parte dela não ocorreu em atividades formais do ensino. Esse 
conector tem como intenção estabelecer uma primeira referência, reunindo aspectos que consideramos 
importantes na formação direcionada a esse ramo de atuação profi ssional. 

> Conector 2 | Interações e infl uências do código aberto – neste conector, fazemos um breve histórico 
sobre as tecnologias de código aberto, apontado as infl uências que geraram debates sobre a arquitetura e o 
urbanismo. Explicitamos ainda as infl uências e os potenciais que percebemos entre os princípios do código 
aberto, as perspectivas de desenvolvimento de práticas de ensino e o próprio desenvolvimento dessa tese. 

>> Processador 1 | O arranjo extensionista como o campo da pesquisa – seção descritiva que apresenta 
algumas experiências de extensão que confl uem para as discussões da tese, para depois se focar na 
caracterização mais detalhada do bairro popular da Gamboa de Baixo, das ações de extensão realizadas, 
dos agentes envolvidos e da composição e interação entre as diferentes ações pesquisadas. Nessa seção, 
discutimos o conceito do arranjo extensionista, que se confi gura como o todo estudado, envolvendo 
diferentes inciativas de extensão, tanto da pós-graduação, quanto da graduação, além de outros projetos 
específi cos, que se articulam durante quatro diferentes ciclos de interação com o território. 

> Conector 3 | A extensão como entrada e saída – seção em que apresentamos uma refl exão sobre o 
potencial transformador que a extensão imprime a toda a estrutura universitária. Apresenta, ainda, o histórico 
de conceituação, disseminação, estruturação e institucionalização da extensão universitária no Brasil e mais 
especifi camente nas escolas de arquitetura e urbanismo e no tema das assessorias e assistências técnicas. 

>> Processador 2 | Aprendizados e indícios do campo - parte em que são apresentadas as análises da 
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interação entre estudantes e moradoras(es) da Gamboa de Baixo, com apontamentos para outras experiências 
e pesquisas futuras. Nessa seção, são apresentadas as depurações dos agrupamentos analíticos sobre os 
principais aprendizados identifi cados, de forma relacionada com as atividades descritas no processador 
anterior. Concluímos reunindo o apanhado de aprendizados segundo as dimensões aglutinadoras: cultura, 
tecnologia e política. 

>> Processador 3 | O Ensino e as zonas de tensão – seção que aprofunda a análise dos dados a partir 
das dimensões da cultura, da tecnologia, e da política, enunciando as zonas de tensão existentes entre os 
aprendizados que afl oraram no campo da pesquisa e o que se percebe no ensino majoritário em curso nas 
escolas de arquitetura e urbanismo brasileiras. Em cada zona identifi cada, aprofundamos as análises e 
apresentamos breves panoramas históricos sobre o seu adensamento e condensação. 

> Conector 4 | O repositório de experiências - seção em que apresentamos nossas contribuições para 
a constituição do que poderia ser considerado um repositório colaborativo sobre as aproximações 
entre o ofício de arquitetura e urbanismo e as realidades populares. Entendemos isso como um esforço 
importante para a alimentação das ações de extensão universitária com essa temática, e, ao mesmo 
tempo, para a constituição de uma base que potencialize a atuação colaborativa entre as diferentes 
frentes e agentes interessadas(os). 

> Conector 5 | Formas do ofício: assessoria e assistência técnica – componente que agrega à discussão 
da tese o que consideramos ser historicamente as duas principais formas do ofício, no que se refere à 
aproximação da atuação profi ssional de arquitetura e urbanismo e as realidades populares, tal apresentação 
conta com uma revisão histórica do uso dos termos e o que elas informam sobre as práticas profi ssionais 
e sobre as políticas públicas que as utilizam. Discutimos, ainda, o surgimento de outras formas do ofício 
que embora se relacionem com a aproximação com as realidades populares, não necessariamente se 
enquadram nas características históricas das assessorias e das assistências técnicas.   

>> Processador 4 | Práticas de ensino - formas de ensinar e aprender – a partir do que identifi camos no 
processador das Zonas de Tensão, nesta seção aprofundamos as discussões sobre as formas de ensinar 
e aprender que identifi camos no campo da pesquisa, compondo assim o que chamamos de substratos 
educativos, como bases férteis para as iniciativas que buscam maior aproximação entre ensino e as 
realidades populares. Finalizamos avaliando o que as formas de ensino nos indicam sobre a abordagem 
simultânea das Zonas de tensão. 

- Abrindo o Código – práticas de ensino para outras formas do ofício – seção conclusiva em que 
amarramos as refl exões apresentadas nas seções anteriores, apontando algumas confl uências que 
indicam a abertura do código utilizado no arranjo extensionista pesquisado, enquanto prática de ensino 
adaptável e experimental, que se baseia na prototipagem, que se torna possível a partir de outras formas 
de entendimento e de interação com a própria estrutura universitária existente, incidindo diretamente na 
relação universidade – sociedade.



O LABIRINTO DA 
NOSSA FORMAÇÃO

cONECTOR  1
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Nos momentos mais penosos da minha vida - e a nossa geração parece ter nascido sob o signo 
das grandes perturbações individuais e coletivas - quando o horizonte está como que toldado por 
sucessivas catástrofes, não é no ensinamento dos fi lósofos, cuja outrora me impuseram, que vou 
procurar sossego e íntima esperança.
Olho para minhas fontes.
A fonte clara e fresca que corre abundantemente à entrada da aldeia, que se some sob um aqueduto 
para saltitar gurgulejando até à roda do velho moinho. Nas grandes chuvas, ela fervilhava em 
borbotões e parecia evaporar-se em denso nevoeiro, que diminuía a pouco e pouco na grande 
praça e à volta do lavadouro. (FREINET, 1974:9)

Este conector está inserido aqui, antes da apresentação do campo da pesquisa e dos dados 
coletados, por considerarmos que ele se mostra como uma referência para o desenvolvimento dos 
pensamentos sequentes. Auxilia, assim, o leitor a entender quem vos fala, explicitando de onde 
emergem as inquietações que resultam nessa pesquisa e na estrutura de pensamento ora exposta. 
Como conector, poderia estar em outra parte do texto, mas na composição que chegamos, este é 
o momento em que pretendemos inserir essa dose de subjetividade.
Quando refl etimos sobre a formação de jovens assessoras(es) e assistentes técnicas(os) em 
arquitetura e urbanismo, de forma inevitável passamos a relembrar a nossa própria formação na 
área. Formulamos, então, a seguinte pergunta: o que nos formou como assessor? A resposta a 
tal questão se dá a partir de uma ebulição de lembranças, que envolvem diferentes momentos 
e experiências integrantes da nossa trajetória, a partir das quais percebemos alguns pontos que 
pretendemos explicitar aqui, porque consideramos que eles cumpriram papéis diferenciados na 
nossa formação. Buscamos, nessa parte do texto, construir uma refl exão sobre alguns aspectos 
dessa trajetória pessoal e coletiva, visto que ela está permanentemente atravessada pelo contato 
e a interação com grupos de diferentes origens e campos de atuação.
Nesse sentido, embora o que apresentemos aqui sejam trechos de uma trajetória individual, 
sabemos que não se trata de uma trajetória autoral, mas um recorte individual em um manancial de 
construções coletivas, que reverberam em todas(os) as(os) envolvidas(os) de forma eminentemente 
singular. O que queremos explicitar, portanto, é que, embora verifi quemos a singularidade de nossa 
formação e das afetações, refl exões e práticas que apresentamos aqui, entendemos que fazem 
parte de afetações, refl exões e práticas coletivas, sem as quais nada do que falamos seria possível.
Ao construirmos essa digressão retrospectiva de nossa formação, no sentido de construir uma 
síntese desse processo formativo, escavando memórias, nos deparamos com a imagem de um 
labirinto39, com entradas distintas que indicam muitos caminhos intrincados e sem necessária 
saída. De forma que os aspectos que consideramos fundamentais para nossa formação enquanto 
assessor e assistente não necessariamente participam dos mesmos caminhos dentro deste 
labirinto, conformando trajetos ou trechos que não se conectam por conta própria, entremeados 

39 Entendemos o labirinto como um conjunto de caminhos intrincados que desorientam aqueles que procuram 
percorrê-los, muitas vezes em função de sua própria disposição, que foge a uma orientação racional dos percursos 
percorridos.
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por muitos outros caminhos e possibilidades. Compreendemos que os variados aprendizados 
assimilados nessa trajetória não são uma sucessão lógica e linear que conduz de uma entrada 
a uma saída, mas, sim, diferentes percursos não sucessivos com entradas variadas, que no seu 
conjunto contribuem para nossa formação labiríntica, primeiramente, como assessor e assistente, 
e, posteriormente, como docente de arquitetura e urbanismo. Escavando o labirinto, identifi camos 
alguns percursos que consideramos ser signifi cativos para os aprendizados que confl uem, 
tornando possíveis nossas refl exões e práticas de assessoria e assistência técnica. Sendo assim, 
não cabe apresentarmos aqui todos os percursos identifi cados no labirinto de nossa formação, 
até pela grande extensão a que a multiplicidade de percursos nos levaria, mas apenas aqueles que 
entendemos contribuir diretamente para a formação no referido campo e, por consequência, para 
os desdobramentos dessa pesquisa.
Nessa reconstrução retrospectiva identifi camos três percursos importantes ainda anteriores ao 
nosso ingresso na universidade, eles se relacionam ao nosso convívio em uma família eminentemente 
branca40  e de classe média no interior do estado de São Paulo, mas que diferentemente da maioria 
das famílias paulistas com que convivemos nesse meio, apresenta um atravessamento importante 
pelo contato intermitente com as realidades de alguns grupos ribeirinhos do pantanal sul-mato-
grossense. Esse contato é proporcionado, por um lado, pelos vínculos familiares oriundos da avó 
de parte materna, nascida na beira do Rio Paraguai e descendente do tronco étnico Tupi, e, por 
outro, pelo grande interesse familiar pela pesca. Dessa forma, desde bem pequenos, tivemos a 
oportunidade de ter contato com diferentes grupos ribeirinhos em viagens de pesca e observar 
suas formas de vida, de moradia, o extrativismo pesqueiro de subsistência, os conhecimentos 
e as relações que mantinham com os rios e com a fl oresta. Observações que consolidaram em 
nós um conjunto de experiências que se apresentam de forma bastante signifi cativa e afetiva, 
corroborando  outras experiências posteriores para a construção de um imaginário que envolve 
diferentes formas de vida e de moradia, assim como de relação com a natureza.
Outro percurso que se destaca nesse período tem relação com as vivências junto ao meio rural, 
o que foi oportunizado pela frequência de idas a uma propriedade rural de médio porte que é 
herança da família paterna. Essa experiência abarca o contato com o cultivo da terra, a lida e 
cuidado com os animais e, ainda, o contato com os trabalhadores rurais, suas formas de vida e 
de moradia. E é, nesse contato com os trabalhadores rurais, que se destaca pra nós um percurso 
que inicia nossas interações com a construção civil, o que ocorre a partir da nossa participação, 
ainda enquanto adolescente, da execução, junto aos trabalhadores, de instalações elétricas, da 
preparação e pintura de alvenarias, assim como de reparos nos telhados das suas casas. O que 
desperta nossos primeiros olhares sobre os materiais, as técnicas e os saberes dos trabalhadores 
na construção.
O terceiro percurso desse período anterior à universidade se relaciona a nossa identifi cação e 

40 Embora identifi quemos a mestiçagem na árvore genealógica da nossa composição familiar, com origens 
indígenas e europeias, as condições fenotípicas médias e os meios em que vivemos são predominantemente 
brancos, por isso a assunção aqui de nossa família, como uma família branca.
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aproximação à prática da capoeira, que ocorre ainda na pré-adolescência e que se desdobra de 
diferentes formas até os dias de hoje. Esse contato funda em nós o interesse contínuo pelas 
culturas e os conhecimentos de matriz africana. São muitos os aprendizados que podemos atribuir 
a essa aproximação, e é a partir dela que passamos a perceber, pela primeira vez, as diferenças 
nítidas entre as narrativas sobre o papel do negro na constituição da sociedade brasileira: com 
as quais, por um lado, tínhamos contato na escola e nos livros; e que, por outro, percebíamos 
nas músicas, histórias e conversas com os mestres e os capoeiristas mais velhos. Começamos, 
portanto, a notar diferenças entre o que se aprende na escola, “a versão ofi cial” do espaço letrado, e 
o que se aprende no contato direto, na vivência com os mestres capoeiristas através da oralidade. 
A capoeira signifi cou pra nós a porta de entrada para todo um universo de conhecimentos, no qual 
demos os primeiros passos antes de iniciar nossa formação em arquitetura e urbanismo. 
Após esses destaques, partimos agora para os esforços retrospectivos relacionados aos percursos 
de formação em arquitetura e urbanismo, que têm início na graduação no período entre 1997 
e 2001, no Departamento de Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos,41 Universidade 
de São Paulo (EESC-USP). Que consolida nossa mudança de cidade, o distanciamento da família 
nuclear, a constituição de uma república estudantil, o contato com os novos colegas e veteranos, o 
desenvolvimento de novos laços e todo um universo de experiências e de transformações nas nossas 
relações e condições de vida. Os percursos descritos, anteriormente, o conhecimento de diferentes 
formas de vida e de moradia, as vivências no universo rural, as percepções e aprendizados que se 
originavam no contato com os grupos de capoeira, assim como as aproximações aos embates de 
reivindicação de direitos junto ao Grêmio Estudantil durante os anos do colegial, nos ajudaram a 
perceber o ambiente elitizado em que nos inserimos dentro da universidade. Essa percepção, que 
se somava ao entendimento dos privilégios que tínhamos enquanto classe média, assim como 
a oportunidade de vivenciar o espaço de uma universidade pública e o contato anterior com a 
realidade social de grupos marginalizados, nos colocou de maneira progressiva a questionar os 
caminhos daquela instituição e o direcionamento da formação nesta área específi ca, a arquitetura 
e urbanismo.
Sabíamos da difi culdade de entrar na universidade pública em função do funil do vestibular, 
que proporcionava acesso apenas aos mais bem preparados. Sabíamos que as condições de 
preparação a que tivemos acesso eram muito boas, quando comparadas com as de outros 
amigos e conhecidos. O privilégio desse acesso à universidade pública faz nascer em nós um 
compromisso de retorno à sociedade, compromisso esse que nos parecia natural, visto que 
muitos outros jovens de nossa geração não desfrutaram da mesma oportunidade. A percepção 
de que esse compromisso nem sempre se apresentava presente nas posturas e falas de colegas 
e professores nos incomodava crescentemente.
No ensino formal de arquitetura e urbanismo tivemos contato com muitos conhecimentos, o 
que nos transformou de maneira irreversível. Mas, ainda no primeiro ano, para além do ambiente 

41 Departamento que, posteriormente a nossa formação, torna-se o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (IAU-USP).
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elitizado, começamos a identifi car “peças” que não se encaixavam. Nas disciplinas de teoria e 
história, as discussões sobre os modos de vida nos geravam grande interesse, na sequência de 
linguagem a experimentação plástica era uma novidade muito atrativa, mas na sequência de 
projeto a experiência era muito ruim, não entendíamos os valores ali apresentados e os exercícios 
não pareciam ter sentido.
Projetávamos sem nenhuma relação com a realidade, a racionalidade técnica e a industrialização 
da construção eram amplamente enaltecidas pelos professores. As imagens e projetos de 
referência apresentados em sala pareciam consolidar um ideário homogêneo, que não se 
adequava à heterogeneidade das formas de vida e de moradia que conhecíamos nos contatos com 
os ribeirinhos, com os trabalhadores rurais ou com os integrantes do grupo de capoeira.
O contato, as conversas e interações com veteranos, com colegas, professores e funcionários 
só fez o incômodo aumentar. Eram muitas as questões que não eram abordadas na escola, e, 
estranhamente, várias delas teriam como repercussão o direcionamento seletivo do campo de 
atuação profi ssional. Projetávamos em sala: casas de classe média e alta, pousadas, centros 
culturais, pavilhões de exposição, prédios e até loteamentos urbanos, todos projetos sem nenhum 
contato com pessoas externas à universidade. Os professores apresentavam os exercícios 
como grandes ideias, defi niam o terreno, o programa, as etapas, o prazo, tudo. Aquilo era de um 
desinteresse enorme, nunca, em disciplina de projeto algum nos dedicamos de forma engajada, 
como alguém que sabe que aquilo que está fazendo é realmente importante.
Nesse percurso das disciplinas de projeto, nunca tivemos em nossa experiência, enquanto 
estudantes no ensino formal, a oportunidade de projetar algo que tivesse relação com as 
problemáticas habitacionais da maioria da população, e isso nos marcou profundamente, tendo 
como consequência o crescente desinteresse por alguns espaços formais do ensino e por temas 
considerados importantes nos meios de arquitetura e urbanismo.
O afl oramento desses incômodos crescentes gerou em nós um motor de engajamento, que 
encontrou outros motores entre as(os) estudantes, o que consolidou um engajamento coletivo42 
crescente com relação às questões ligadas à habitação e às periferias urbanas, o que acabou 
consolidando outros percursos na nossa formação, que ampliaram nossas percepções sobre 
o fato de que uma grande parcela da população brasileira apresentava questões heterogêneas 
relacionadas às suas condições de moradia, questões que, embora nós considerássemos de 
suma importância, pouco apareciam nas atividades curriculares43. Embora, em alguns momentos, 
esses assuntos fossem tratados nas disciplinas de teoria e história, nunca eram abordados 

42 Nos referimos a um conjunto de estudantes de diferentes turmas do qual fomos parte, que compôs uma mesma 
geração em formação, e atuou coletivamente em diversas frentes de organização estudantil e questionamento da 
formação profi ssional.
43 Vale salientar que, no cenário descrito, o curso de arquitetura e urbanismo da EESC-USP, nesse período, tinha 
uma grande maioria de seus docentes moradores da cidade de São Paulo, que iam e vinham diária ou semanalmente 
a São Carlos, cidade com a qual tinham pouca familiaridade. Nesse sentido, embora o curso estivesse localizado 
em uma cidade média no interior do estado, os debates, os exercícios e as atividades tinham, em sua maioria, como 
referência quase que exclusiva, a capital e, ainda assim, raras vezes atentavam às suas periferias.
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nas disciplinas de projeto. Como se, no máximo, devêssemos saber algo sobre o assunto, mas 
sem nos aprofundarmos, e, de forma alguma, se preparar para atuar diretamente com essas 
diferentes realidades.
Em resposta a este dilema que se apresentava para nós, alimentados por muitos questionamentos e 
pela ânsia de conhecer melhor as realidades dos territórios e espaços populares, participamos junto 
a outras(os) colegas estudantes da formulação e execução de várias atividades extracurriculares 
entre 1998 e 200144. Nessas atividades, chegamos a apresentar alguns territórios populares a 
professores, que nunca haviam pisado em tais áreas. Não sabíamos bem como realizar as 
atividades, tínhamos pouca orientação, muito interesse e a certeza de que precisávamos tentar 
fazer algo. Assim nos lançamos, muitas vezes, ao contato direto com os territórios populares de 
São Carlos. Esses contatos com diferentes regiões da cidade que não conhecíamos e que não 
eram abordadas na escola, ao mesmo tempo que confi rmou nossos incômodos, nos fez ampliar as 
pesquisas sobre as possibilidades de atuação e nos trouxe muitos aprendizados sobre diferentes 
formas de vida e de moradia no meio urbano. Essa experiência acabou ampliando signifi cativamente 
nosso entendimento sobre a cidade onde estávamos estudando, nos aproximando das discussões 
em torno das disputas urbanas, da problemática da propriedade da terra, das ações do Estado 
direcionadas à habitação de interesse social, assim como sobre a aproximação às demandas por 
moradia e às possibilidades da autoconstrução que reconhecíamos nestes territórios.
Ainda nesse período, como parte das ações desse grupo de estudantes, esteve a articulação 
estudantil e a ocupação das cadeiras de representação discente nas estruturas existentes na 
universidade, tais como: o conselho do departamento, a comissão de coordenação do curso e o 
conselho universitário. Buscávamos, por esta via, incidir diretamente na reestruturação do nosso 
próprio ensino formal. Esse processo desembocou na participação ativa junta a articulações de 
políticas estudantis mais amplas: diretoria do CAASO45, fundação da SAAU46, diretoria do DCE USP 
47, diretoria regional da FENEA48, que geraram acúmulos para as disputas da direção da UNE49. Essas 
interlocuções estudantis nos aproximaram dos debates e proposições dos primeiros Escritórios 
Modelos de Arquitetura, os EMAUs, assim como das articulações dos Seminários Nacionais de 
Escritórios Modelos, os SENEMAUS, que se confi guraram como um espaço muito potente de 
troca de metodologias e aprendizados entre estudantes com interesses parecidos, que atuavam 
em diferentes escolas do Brasil. Nessas participações é que passamos a ter contato com outras 
formas de atuação, para além das que experimentávamos, e é daí que surgem nossas primeiras 

44 Dentre essas atividades extracurriculares, vale citar: mobilização, organização estudantil e fundação da 
Secretaria Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo (SAAU); assembleias mensais dos estudantes – Arquitetando 
sobre a Lua; idealização e organização da I, II e III Nós – semanas de arquitetura, nas quais foram realizadas 
diversas atividades de leituras urbanas e projetos em várias regiões periféricas da cidade de São Carlos; 1° Fórum do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que tinha o objetivo de discutir e transformar o curso da EESC-USP.
45 Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira, que congregava todos os cursos da USP São Carlos.
46 Secretaria Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo.
47 Diretório Central dos Estudantes – Universidade de São Paulo.
48 Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo.
49 União Nacional dos Estudantes.
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aproximações aos trabalhos das assessorias técnicas paulistanas.
As participações nos Encontros Regionais de Estudantes de Arquitetura, os EREAs da regional 
São Paulo, principalmente o EREA 1998 em Campinas e o EREA 1999 em Ribeirão Preto, 
proporcionaram experiências marcantes no que se refere às possibilidades construtivas que 
nós, enquanto estudantes, poderíamos realizar. Em Campinas, participamos da construção de 
mobiliários urbanos em um território popular conhecido como Vila Brandina, e, em Ribeirão Preto, 
da reconstrução de uma praça abandonada em um bairro de classe média baixa.
Entre tantas questões possíveis, destacamos, nesse período, o percurso da construção da sede 
da SAAU, no espaço do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, visto que consideramos esta 
uma experiência muito signifi cativa na nossa graduação. Isso porque ela demonstra como as 
percepções e insatisfações com a formação potencializaram nossas ações propositivas enquanto 
grupo estudantil, que acabou complementando a nossa própria formação, com o preenchimento 
de lacunas que nós mesmos identifi cávamos no que a faculdade oportunizava, o que entendemos 
como a nossa participação coletiva enquanto autoconstrutores da própria formação.
A construção da sede da SAAU aconteceu como resultado de um processo longo, impulsionado 
pelas nossas inquietações enquanto estudantes, que, a partir de questionamentos e envolvimentos 
no movimento estudantil, decidiu organizar o EREA 200050. Acreditávamos que, assim como 
estávamos autoconstruindo o preenchimento de lacunas na nossa formação, poderíamos 
apresentar nossas experiências e, com isso, potencializar ações parecidas em outras escolas do 
estado. Por isso, o EREA São Carlos tinha como grande mote questionar a elitização da Arquitetura 
e Urbanismo e apresentar outros caminhos possíveis para as práticas profi ssionais. 
Esse evento foi um sucesso de público, contou com a adesão de mais de dois mil estudantes e 
o balanço, entre os custos e as receitas arrecadadas, – com valor de inscrição e alguns poucos 
patrocínios – garantiu o que consideramos, na época, um bom lucro51, que foi dividido entre a 
FENEA e a SAAU, conforme as regras da federação. A aplicação dos recursos destinados à SAAU 
foi deliberada em assembleia estudantil e, então, empregados na construção do espaço físico da 
sede da organização52, processo que ocorreu através de um mutirão estudantil autogestionário53. 
A partir dessas defi nições, organizamos um workshop de projeto entre os estudantes. Nesse 

50    O EREA 2000 – Encontro Estadual de Estudantes de Arquitetura, com o tema “Um encontro pelo cidadão”, 
contou com palestras de Francisco de Oliveira, Marilena Chauí e Otília Arantes entre outros, além da participação das 
Assessorias Técnicas Usina – centro de trabalhos para o ambiente habitado – e Peabiru – trabalhos comunitários e 
ambientais – na coordenação de atividades de leituras e projetos em regiões periféricas de São Carlos. 
51    Vale destacar que, até aquele momento, no ano de 2000, nenhum encontro de estudantes de arquitetura, nem 
ENEAs e nem EREAs, havia dado lucro, o que tornou o EREA São Carlos conhecido entre os estudantes da época. 
52    Em 2000, há alguns anos, o departamento de Arquitetura e Urbanismo havia mudado de prédio dentro do 
Campus da USP - São Carlos. Entre os estudantes veteranos existia um sentimento de perda, que envolvia todas as 
intervenções e apropriações do espaço do prédio antigo. A decisão de construção da sede da SAAU, no entorno do 
prédio novo, carrega também a procura de estabelecer um novo sentido de pertencimento e apropriação do prédio 
pelos estudantes. 
53    A proposta de construção por mutirão autogestionário está diretamente ligada ao imaginário dos mutirões 
autogeridos das assessorias técnicas paulistanas, assim como às crescentes experiências construtivas que vinham 
ocorrendo nos EREAs.
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processo, defi nimos o projeto que seria construído, para, então, detalharmos, quantifi carmos 
e orçamentarmos. Buscamos apoios junto a professores e grupos de pesquisa da faculdade54, 
planejamos a obra, organizamos o mutirão e construímos tudo, da fundação à cobertura: uma 
sala de 27 m² de tijolo maciço, coberta por uma abóboda também de tijolos, uma área externa 
com deck de madeira e pergolado, e ainda uma cozinha externa com forno de pizza, bancada de 
trabalho e pia. Grande parte do prédio foi construída durante a III Nós – Semana de arquitetura –, 
que durou 7 dias e contou com a participação de cerca de 70 estudantes, o que signifi cava, naquele 
momento, cerca de 50% do efetivo de estudantes do curso. Durante os próximos três meses, 
seguimos fi nalizando a obra, trabalhando aos fi ns de semana com um grupo bem mais reduzido, 
algo em torno de 15 estudantes. Finalizamos a obra em três meses e meio. Através de um mutirão 
autogestionário consolidamos o espaço físico da sede da SAAU, o que marcou profundamente a 
formação de todas(os) as(os) envolvidas(os).
Essa experiência despertou muitos aprendizados, envolvendo: materiais, traços, impermeabilizações, 
sistemas construtivos, forma de assentamentos, estrutura e distribuição de esforços, ergonomia 
e uso de ferramentas, segurança, organização e relações de trabalho no canteiro de obras, 
cronograma de execução, etapas da obra, a relação entre o projetado e o construído, entre muitas 
outros. Destacam-se, também, os aprendizados sobre a nossa própria autonomia, enquanto coletivo 
de indivíduos que busca caminhos para atingir seus objetivos, e ainda sobre a nossa capacidade 
de transformação da realidade espacial enquanto profi ssionais de arquitetura e urbanismo. Esse 
percurso confi rmou, para nós, que através de estímulos mais instigantes, atuando de forma engajada, 
poderíamos ir muito além do que os exercícios correntes em sala de aula nos proporcionavam.
A realização dessas diferentes atividades discentes não contava com a devida institucionalização, 
de modo que pudessem ser formalmente consideradas atividades de extensão universitária, mas 
foi a partir delas que iniciamos as refl exões sobre o papel social da universidade, assim como da 
extensão, e ainda sobre a importância da conexão entre atividades teóricas e práticas no ensino 
de arquitetura e urbanismo. Vale destacar que foi a partir dessa atuação estudantil, e não através 
dos conteúdos ministrados em sala de aula, que tivemos contato com a trajetória profi ssional das 
assessorias técnicas a movimentos populares na cidade de São Paulo, que acabaram por se tornar 
uma das nossas principais referências profi ssionais.
Após a fi nalização do EREA 2000, uma parte do grupo de estudantes que atuou diretamente na 
articulação das atividades, anteriormente descritas, formou-se, antes inclusive dos desdobramentos 
da construção da SAAU. A formatura desse grupo, alimentada por essas experiências de organização 
estudantil e os contatos com as assessorias técnicas paulistanas, em especial a proximidade de 
membros da USINA CTAH55, reuniu as condições para o surgimento da Teia – casa de criação. A 

54    Dentre esses apoiadores, destacam-se as atuações da Professora Akemi Ino, que nesse período coordenava 
o grupo de pesquisa GHAB e acompanhou o processo de detalhamento dos componentes de madeira e viabilizou 
a doação de materiais com fornecedores conhecidos, além do Professor João Marcos Almeida Lopes, que 
acompanhou todo o processo de projeto e obra, inclusive assinando uma ART como responsável técnico pelo projeto 
e execução da sede da SAAU.
55 Entre os quais, destacamos: João Marcos de Almeida Lopes, que se torna professor do Departamento de 
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fundação da Teia é alimentada por algumas certezas, sendo uma delas a de que não pretendíamos 
atuar profi ssionalmente como um escritório tradicional de arquitetura, que captava e produzia 
projetos para camadas da sociedade que poderiam arcar com estes custos, o que claramente 
percebíamos ser o imaginário construído pelo ensino formal que tivemos.
Entendemos a criação da Teia como um percurso que consolida o desvio da nossa formação. 
Participamos como um dos membros fundadores, ainda enquanto estudante, entre os anos de 
2000 e 2001: tal grupo se confi gurou como uma associação civil sem fi ns lucrativos para atuar 
com questões relacionadas à habitação, cidade, cultura e meio ambiente, com objetivo de incidir 
no combate às desigualdades sociais, urbanas e habitacionais, tendo construído e consolidado 
um campo de atuação até então inexistente no interior do estado de São Paulo56. A atuação na 
Teia acaba nos permitindo perceber muitas outras lacunas no ensino formal que conhecemos, 
assim como consolida muitos aprendizados diversos. Os princípios vinculados ao trabalho em 
grupo fortalecem aspectos ligados à colaboração como forma de atuação dos indivíduos perante 
o grupo. A busca pela interdisciplinaridade que envolve a atuação urbana e habitacional se torna 
uma ação cotidiana nas atividades da Teia, que passa a envolver profi ssionais e estudantes de 
áreas diversas em seus projetos, tais como: historiadores, sociólogos, antropólogos, educadores, 
fi lósofos, engenheiros, biólogos, químicos, produtores audiovisuais, fotógrafos, jornalistas, 
músicos, artistas, artesões, capoeiristas, batuqueiros, rappers, b-boys, grafi teiros entre outros.
Essa ampliação do perfi l dos envolvidos na composição do grupo alargou signifi cativamente as 
discussões, as refl exões e o entendimento sobre o nosso campo de atuação. Os primeiros projetos 
urbanos em territórios autoconstruídos explicitaram muitas questões, entre elas se destacaram 
as difi culdades que tínhamos em discutir as ideias de projeto a partir da linguagem técnica que 
aprendemos na faculdade, assim como as demandas de entendimento e interação com os grupos 
populares organizados. Essa compreensão foi fundamental para percebermos e avançarmos nas 
interlocuções com uma diversidade de grupos, conectados a diferentes linguagens e motivações, 
desde grupos religiosos ligados a paróquias católicas, passando por associações de moradores 
e, ainda, uma gama de grupos culturais periféricos: folia de reis, rap, pagode, samba, capoeira, 
dança, entre outros.
A partir desse contato com a realidade da periferia sancarlense, a Teia se organiza em quatro 
diferentes frentes de trabalho, sendo elas: núcleo urbano, núcleo de processos construtivos, 
núcleo de cultura e núcleo socioambiental. Os quatro núcleos tinham como linha condutora geral 
a educação popular baseada nas teorias freirianas, isso porque identifi camos que na realidade 

Arquitetura e Urbanismo em meio a esse período, e se posiciona como um importante estimulador dos processos 
aqui descritos, e Joana Barros, arquiteta e urbanista bastante atuante na Usina nesse período
56 Em 15 anos de atuação, desenvolvemos diversos trabalhos, dentre os quais vale destacar: Projeto de 
urbanização integrado Jardim Gonzaga e Vila Monte Carlo, São Carlos – SP; Projeto de urbanização das Favelas 
jardim Algodoal e Tatuapé em Piracicaba – SP; Projeto de Urbanização Favela Dois de Maio, zona leste de São Paulo, 
em parceria com a Usina – ctah: Plano local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Araraquara – SP, São 
Carlos e Sertãozinho; e ainda cursos de capacitação para trabalhadores da construção civil em São Carlos.
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daquele período, em São Carlos, não existiam movimentos sociais organizados atuantes57, por 
isso, do ponto de vista do fomento da organização popular, nos dedicamos a um trabalho de base, 
realizando, muitas vezes, diferentes intercâmbios entre lideranças locais, entre outras atividades 
formativas e de trocas. Já em 2007, a partir de indagações decorrentes dessa atuação junto à 
Teia – casa de criação, e que se relacionavam à percepção dos limites da nossa formação em 
arquitetura e urbanismo, perante a complexidade das questões envolvidas nas intervenções urbanas 
e nos processos de participação popular nos quais estávamos atuando, optamos por desenvolver 
um mestrado na área da educação na Universidade Federal de São Carlos. Sete anos depois de 
formado, após um acúmulo de atuação prática em diversos projetos e atividades, voltamos aos 
estudos na universidade, buscando complementações em outra área de conhecimento.
Um dos fatores motivadores da entrada no mestrado foi a busca em avançar nas refl exões sobre 
os processos de troca de conhecimentos entre grupos populares e técnicos. Para tanto, entramos 
no grupo e na linha de pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos58, do Departamento 
de Metodologia de Ensino do PPGE-UFSCAR. Nessa aproximação, tivemos contato com muitas 
pesquisas desenvolvidas em torno das formas de aprender e ensinar em diferentes realidades, tais 
como: quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, indígenas entre outras. Ao fi nal de 2008, defendemos a 
dissertação: “A construção das cidades: processos educativos em uma transformação urbana”, 
trabalho no qual avaliamos os aprendizados de moradores que integravam uma ocupação urbana 
que foi removida pelo poder público municipal em São Carlos. Nesse processo, parte dos moradores 
participou do mutirão de construção de pequenos prédios para onde foram removidos, parte da 
população optou por receber indenização e procurar, por conta própria, outros locais de vida, e uma 
terceira parte resistiu ao processo e acabou retirada contra a vontade.
Durante o período de realização do mestrado, permanecemos atuando em projetos em regiões 
periféricas desenvolvidos pela Teia e, após 2008, passamos a atuar mais diretamente na elaboração 
e execução de projetos que envolviam os processos educativos e as trocas de conhecimento, com 
a realização de diversas atividades educativas e culturais em diferentes regiões do estado de São 
Paulo. É, nesse contexto, que nos aproximamos mais fortemente das discussões e dos grupos 
que atuavam com softwares livres, hardwares livres, tecnologia open source e metareciclagem, 
essa aproximação frutifi cou uma gama de novas interações e projetos e segue como uma frente 
importante para o desenvolvimento de nossas ações atuais e futuras.
A partir dessas percepções e do desenvolvimento de metodologias direcionadas à ampliação da 
participação popular, nos inserimos em diferentes conselhos municipais estruturados de acordo 
com setores de desenvolvimento das políticas públicas, tais como:  conselho de cultura, conselho 

57 Entre outros fatores, a inexistência de movimentos populares organizados em São Carlos marca uma 
signifi cativa diferença de atuação da Teia - casa de criação e das assessorias paulistanas que inspiravam o grupo. 
Nesse sentido, atuamos muito mais no fomento à organização comunitária e popular do que propriamente com 
assessoria a movimentos e grupos organizados. Confi gurando, o que consideramos ser, um alargamento do campo 
de atuação das assessorias.
58 O conceito de processos educativos em que esta tese se baseia está diretamente ligado às pesquisas do grupo 
Práticas Sociais e Processos Educativos, que podem ser consultadas no sítio: www.processoseducativos.ufscar.br 
Na nossa dissertação de mestrado, fi zemos um apanhado sobre o assunto, ver em: CARNEIRO (2009).
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de desenvolvimento urbano e conselho de meio ambiente. Através da interação com diferentes 
grupos culturais da periferia, entre os quais se destacou a nascente articulação do movimento Hip 
Hop de São Carlos, passamos a desenvolver projetos que relacionavam as questões culturais e a 
educação formal, pautados pela implementação da lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade do 
ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos formais.
Essa atuação se desdobra, principalmente, na interlocução entre as seguintes práticas culturais: 
capoeira angola, maracatu de baque virado e hip hop, o que se torna possível em função do 
envolvimento direto de alguns membros da Teia com os trabalhos em desenvolvimento por 
estes grupos culturais na cidade, tais como: o Centro Esportivo de Capoeira Angola59; o grupo de 
Maracatu Rochedo de Ouro60; e o movimento Hip Hop61. Tais trabalhos ainda se caracterizavam 
pela interlocução direta com tecnologias de código aberto, que se tornaram possíveis a partir de 
nossa aproximação à rede nacional de Pontos de Cultura62 e a Ação de Cultura Digital63, ambas
iniciativas que faziam parte do Programa Cultura Viva64, do Ministério da Cultura.
Em 2013, passamos a atuar como docente de ensino superior na UNIARA – Centro Universitário 
de Araraquara: de volta a uma escola de arquitetura e urbanismo, agora no papel de docente, 
propusemos, como forma de conectar atividades teóricas e práticas, o desenvolvimento de um 
curso de extensão em bioconstrução e nos dedicamos à reativação do Canteiro Experimental 
da faculdade, que estava sem atividades há mais de oito anos. O desenvolvimento de atividades 
práticas ligadas ao ensino de materiais e técnicas construtivas, mostraram-se como um importante 
ativador para a motivação65  e a aprendizagem dos(as) estudantes, confi rmando nossas expectativas 
nesses que foram nossos primeiros experimentos docentes no ensino formal de arquitetura e 
urbanismo. No início desta pesquisa, no primeiro semestre de 2016, conhecemos o ambiente da 
FAUFBA, que se mostrou muito diferente daquele que conhecíamos durante nossa formação, entre 
1997 e 2001 na USP em São Carlos. Sobretudo pela diversidade de temas acolhidos nas atividades 
da escola e também pelo perfi l dos estudantes, já bastante diverso, muito em função dos anos de 

59 Trabalho desenvolvido em São Carlos pelo Mestre Pé de Chumbo, discípulo do Mestre João Pequeno de 
Pastinha, junto ao qual atuamos por mais de 20 anos, e que nos levou a conhecer Salvador e as matrizes angoleiras 
baianas, cerca de 15 anos antes de nossa mudança pra cidade.
60 Trabalho desenvolvido por Chico Simões com supervisão de Mestre Walter da Nação Estrela Brilhante do Recife.
61 Movimento que articulou diferentes grupos de rap, break e grafi te, tendo à frente de suas ações na Teia o MC 
Teddy Paçoca do grupo 016, um dos grupos de maior visibilidade na época.
62 A Teia – casa de criação foi reconhecida pelo MINC como um ponto de cultura, o Teia das culturas. No período 
entre 2008 e 2011, atuamos diretamente na comissão paulista e nacional de pontos de cultura.
63 A Ação Cultura Digital era uma das ações do Programa Cultura Viva, reunia diferentes artistas, programadores 
e hackers e tinha como parte principal de suas atividades o fomento da documentação audiovisual dos pontos de 
cultura pelos seus próprios integrantes, a partir do estímulo ao uso de softwares e hardwares de código aberto.
64 O Programa Cultura Viva foi a principal política pública de cultura do governo Lula, idealizada por Célio Turino 
durante a gestão do então Ministro Gilberto Gil, teve como princípio básico o reconhecimento da diversidade cultural 
e a transferência de recursos através de editais públicos para grupos, mestres e mestras da cultura potencializarem 
seus trabalhos. Reuniu uma grande quantidade de grupos que se articularam em torno do reconhecimento e 
incremento da diversidade cultural brasileira, tendo realizado uma sequência de encontros nacionais e regionais.
65 Como ocorreu em nossa experiência enquanto estudante durante a construção da SAAU, as atividades práticas 
de construção demonstraram gerar bastante interesse e participação das(os) estudantes.
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políticas afi rmativas, que proporcionaram acesso a estudantes negros, indígenas e outros grupos 
historicamente marginalizados do ensino público universitário.
Em 2017, no primeiro semestre como docente da FAUFBA, ministramos as disciplinas obrigatórias: 
Ateliê III no curso diurno, Legislação e Ética e Organização do Trabalho no curso noturno; já, no 
segundo semestre deste ano, criamos a optativa: Práticas em Tecnologias Construtivas, que integra 
atualmente a formulação do nascente Canteiro Experimental desta unidade. Nos últimos três anos, 
atuamos como docente da Residência AU+E e nos envolvemos em diversos projetos de extensão 
universitária, pautados pela ação de assessoria e assistência técnica em territórios populares de 
Salvador, região metropolitana e outras regiões do estado da Bahia. Com esse horizonte ampliado 
de possibilidades, passamos a desenvolver novos experimentos no ensino formal, dos quais essa 
pesquisa é parte dos resultados.
São os acúmulos desses percursos labirínticos, aqui brevemente expostos, que reúnem 
refl exões e aprendizados sobre: o papel social da universidade pública; práticas diferenciadas 
de arquitetura e urbanismo; as desigualdades urbanas e habitacionais; as diferentes formas de 
vida e de moradia; a diversidade cultural; as trocas de conhecimentos entre grupos distintos; a 
autonomia nas escolhas dos próprios percursos; a colaboração como forma de produção dos 
espaços; os saberes construtivos; a apropriação tecnológica; as diferentes práticas de ensino 
e aprendizagem; os potenciais das relações entre atividades práticas e teóricas que envolvem 
as atividades de extensão; os diversos processos educativos presentes nessas atividades, que 
articulam a nossa incompleta, e em boa parte autodidata, formação como assessor, assistente e 
docente em arquitetura e urbanismo.
A identifi cação desses percursos que compõe o labirinto da nossa formação, para além de 
apontar a importância do ensino formal em nossa forma de ver e atuar no mundo, indicam muitos 
processos educativos e aprendizados obtidos fora do espaço formal de ensino, o que envolve os 
tensionamentos com as estruturas universitárias com as quais lidamos, a interação com diferentes 
formas de conhecimento, disseminadas entre diversos grupos não escolares, a colaboração 
entre diferentes áreas de formação na atuação profi ssional coletiva e autônoma, que indicam a 
construção de outras práticas profi ssionais.
Ao observar os aspectos aqui destacados, notamos que parte importante dos aprendizados 
apresentados estão vinculados à interlocução entre diferentes meios culturais, que podemos 
classifi car como: da cultura letrada, como um conjunto de formas de pensar, que nos formou 
e marcou profundamente ao longo dos muitos anos de contato com o ensino formal – da 
pré-escola à universidade; da cultura profunda66(FREINET, 1974), como uma diversidade de 
saberes relacionados à interação e observação da natureza, que compõe uma multiplicidade de 
conhecimentos transmitidos de geração em geração, com que tivemos contato nas interações 

66 Destacamos essa passagem de Freinet para conceituar a cultura profunda: “Ele ergue os olhos para o céu, 
segue o voo das aves, aspira o vendo e diz: <<Vamos ter um período de bom tempo; será preciso apressar as 
sementeiras!...>> Compreenderá então que esse homem possui uma ciência espantosa, não só dos elementos 
essenciais do seu trabalho, mas também de toda a vida complexa e grave do meio que o rodeia. Cultura em 
profundidade! (...) conhecimento intuitivo, subjetivo, sensível e vibrante” (FREINET, 1974, p. 91).
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com diversos grupos culturais, mestres(as), Pajés, Ialorixás, entre outros(as) detentores de saber;  
da cultura digital (AMADEU, 2010), como um conjunto de conhecimentos, formas de colaboração, 
de interação e troca, baseados no compartilhamento intensivo de conteúdos e meios digitais, com 
os quais interagimos nos trabalhos junto aos coletivos e à rede de pontos de cultura.
Enquanto conector inicial, a escavação desses percursos labirínticos nos apresentam uma gama 
considerável de questões que concorrem na nossa formação. O que nos desperta uma questão 
fundamental, já que, embora o que relatamos aqui seja uma formação singular, ela apresenta 
aspectos relacionados à diversidade e, ao mesmo tempo, à especifi cidade de conteúdos e temas 
que deveriam ser abordados num ensino formal que se baseie na maior aproximação às realidades 
populares brasileiras.
As diversidades e complexidades envolvidas nessa formação, nos impulsionam ao alargamento 
do campo de atuação de arquitetura e urbanismo, desafi ando-nos a elaborar outras formas para o 
ensino e para a relação entre universidade e sociedade. Desafi o, esse, que se expressa no campo 
desta pesquisa, assim como em outras iniciativas que ensejam transformações e operam a partir 
do que consideramos ser formas de experimentação do ensino, que se baseiam na tentativa e 
erro, nos ajustes a partir das evidências, gerando refl exões que alimentam a proposição de outras 
práticas de ensino.
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A aproximação mais óbvia dos princípios do código aberto e o campo de arquitetura e urbanismo 
se dá através da pretensa utilização de tecnologias de código aberto nos processos de produção 
dos espaços construídos. Para deixar transparente as interações e infl uências do código aberto 
nessa tese, faremos, neste conector, uma breve aproximação ao tema, tendo como ponto de partida 
o debate sobre a tecnologia, o papel que desempenha na sociedade capitalista e a alternativa 
representada pelas tecnologias de código aberto.

A tecnologia pode ser defi nida como o uso de processos e coisas naturais na fabricação de 
produtos para propósitos humanos. Em sua base, a tecnologia defi ne uma relação específi ca, 
dinâmica e contraditória, com a natureza. (HARVEY, 2016, p. 103).

A tecnologia vem desempenhando papel fundamental na história das sociedades humanas. 
Desde os primórdios da civilização, a relação homem – natureza pôde ser demarcada a partir das 
tecnologias desenvolvidas e seus referidos períodos históricos. Esse papel ganha ainda maior 
importância nas sociedades capitalistas, nas quais a tecnologia e os avanços tecnológicos são 
utilizados como força motriz para a acumulação do capital, gerando diferentes tipos de bens, que 
são convertidos em mercadorias. 
Já há bastante tempo, vivemos absolutamente permeados por uma ampla e complexa gama de 
tecnologias, que se ramifi cam em todas as esferas da vida humana. Quando nos aproximamos 
das discussões que envolvem as tecnologias e o campo da arquitetura e do urbanismo, podemos 
identifi car muitas camadas tecnológicas, com diferentes escalas de complexidade e que interagem 
entre si. Considerando que o ciclo produtivo defi nido no campo envolve no mínimo: o projeto, a 
obra, o uso e a manutenção dos espaços construídos, percebemos quão complexas se tornam as 
tramas tecnológicas que atravessam tal ciclo produtivo.
Para nos aproximarmos um pouco mais do que envolvem essas tecnologias, precisaríamos 
observar os ciclos de obtenção dos bens naturais67, utilizados como matérias-primas de outros 
ciclos tecnológicos, que processam de muitas formas esses materiais, gerando uma infi nidade de: 
ferramentas, insumos e subprodutos pré-fabricados que se direcionam para o ciclo tecnológico 
da produção dos espaços construídos em si; participam, ainda, desse processo amplo, ao menos: 
as tecnologias de leitura, mapeamento e interpretação dos espaços naturais, assim como de 
elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos.
Essa visada ampliada nos aproxima da compreensão geral das cadeias produtivas dos espaços 
construídos em que se inserem a arquitetura e o urbanismo. Que envolvem desde a origem dos 
materiais extraídos, passando pela sua industrialização, sua manutenção e posteriormente seu 
descarte. Cadeias em que interagem muitas camadas tecnológicas, que se relacionam com 
o campo de atuação profi ssional de arquitetos e urbanistas e que abarcam: materiais naturais, 

67 As relações entre a produção dos espaços construídos e os impactos gerados pelos materiais utilizados, 
assim como pela implementação dos projetos desenvolvidos, articulam de forma inescapável o referido campo 
e as questões ambientais. Tal articulação é entendida nesta tese como um aspecto fundamental da dimensão 
tecnológica que atravessa o ensino e a atuação profi ssional em arquitetura e urbanismo.



55

impactos ambientais, processamentos, transporte, armazenamento, industrialização, consumo 
energético, manutenção, descarte, formas de organização do trabalho, formas de interação social, 
softwares e hardwares, pesquisas, inovações, desenvolvimentos, sistemas produtivos e sistemas 
construtivos, grande acumulação de capital, entre muitas outras questões.

Como profi ssão e como disciplina acadêmica, a arquitetura prefere não se associar diretamente 
com a indústria da construção e com as empresas imobiliárias. Todas essas atividades lidam 
com a construção e mantêm entre si uma relação simbólica enormemente vantajosa, e todas 
têm uma consciência social atrofi ada. A arquitetura se diz diferente das outras duas por ser uma 
`arte´ e não um comércio ou um negócio e, para tanto, os arquitetos – mediante mecanismos 
altamente refi nados de dissimulação – conspiram para sustentar esse frágil argumento. 
(GHIRARDO, 2004, p. 417).

Para além do debate ampliado sobre os ciclos produtivos dos espaços construídos, que envolvem a 
profi ssão diretamente no debate da indústria da construção, Ghirardo chama a atenção para outro 
fator que envolve a mercantilização dos espaços, que está intrinsecamente ligado à produção da 
arquitetura e do urbanismo e que cumpre papel fundamental nas defi nições do que se produz: 
a propriedade e o valor da terra, que, portanto, insere uma outra gama de tecnologias na cadeia 
produtiva oriunda do ramo das empresas imobiliárias. Nestes termos, entendemos que a análise 
dos fl uxos tecnológicos e sistemas produtivos da indústria da construção civil e do mercado 
imobiliário, apresentam-se como fatores inescapáveis na discussão dos padrões tecnológicos em 
que a arquitetura e o urbanismo estão inseridos.

O propósito imediato e distintivo do capital (...) é o lucro, que se traduz socialmente na acumulação 
perpétua do capital e na reprodução do poder da classe capitalista. Esse é o objetivo do consumo 
do capital. Para alcançá-lo, os capitalistas adaptam e reformulam o hardware da tecnologia 
(máquinas e computadores), o software (programas usados pelas máquinas) e suas formas 
de organização (estruturas de comando e controle sobre o uso do trabalho, em particular). O 
propósito imediato do capital é aumentar a produtividade, a efi ciência e as taxas de lucro, bem 
como criar novas linhas de produtos, se possível ainda mais lucrativas. (HARVEY, 2016, p. 103).

As bases tecnológicas das indústrias da construção civil e das empresas imobiliárias, em que a 
produção da arquitetura e do urbanismo estão inseridas, seguem o propósito apresentado por 
Harvey. De forma que, em última análise, as cadeias produtivas envolvidas na produção dos 
espaços construídos vão apontar o lucro como objetivo principal e força motriz de toda produção, 
seja ela voltada a espaços habitacionais ou de quaisquer outros espaços construídos.
A despeito de todo positivismo que podemos identifi car na história em relação ao domínio do 
homem sobre a natureza, às descobertas da ciência ou às aplicações da tecnologia, envolvido aí 
as prerrogativas do controle social dos meios de produção como forma de transformação social, 
entendemos que toda tecnologia está ligada, intrinsecamente, com seu sistema produtivo, que 
tem, como parte de seus resultados, a produção de subjetividades que se disseminam entre os 
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envolvidos nessa produção e, ainda, entre os consumidores da mesma. Tal refl exão aponta para 
uma grande contradição, que se dá em torno das discussões do direto à moradia e do direito à 
cidade, e das reais possibilidades de democratização da arquitetura e do urbanismo dentro das 
bases tecnológicas em que tais áreas estão inseridas.
A partir dessa contradição, que envolve toda a cadeia produtiva dos espaços construídos de que 
fazem parte a arquitetura e o urbanismo – a despeito das possibilidades remotas de avanços a partir 
da interação com as camadas tecnológicas específi cas em que estas produções se estruturam –, 
passamos a identifi car como promissoras as aproximações às bases das tecnologias de código 
aberto, ancoradas em outros propósitos, que nasceram em outras áreas de conhecimento e que, 
mesmo de forma incipiente, podem representar novos caminhos para a produção do referido campo.
Observando então o desenvolvimento do código aberto, encontramos referências que apontam 
para as publicações seminais de Santos Dumont, ainda na década de 1910, de todos os dados dos 
projetos técnicos do pequeno avião Demoiselle, como uma primeira iniciativa de tecnologia livre. 
O aviador não patenteava suas invenções, pois considerava que as suas descobertas deveriam 
ser de conhecimento público e, assim, as publicava para livre reprodução. Essas publicações 
se conformaram ao longo do tempo como pontos fora da curva, já que os desenvolvimentos 
tecnológicos sempre foram considerados sigilosos, e objetos de disputa entre pesquisadores e 
empresas, visto que se vincularam historicamente às garantias futuras de obtenção de lucro.
Será apenas nas décadas de 1980 e 1990, nos processos de desenvolvimento dos computadores 
e da internet, que surgiram propostas sistematizadas de programação com código aberto. Nesse 
período, destaca-se, para além das bases técnicas da própria internet, o desenvolvimento do Linux 
como um sistema operacional de código aberto, produzido de forma colaborativa entre diferentes 
programadores, entusiastas do desenvolvimento de tecnologias livres.
O compartilhamento de informações e a produção colaborativa de código e soluções tecnológicas, 
pode ser considerado o meio pelo qual surgiram as principais estruturas computacionais em que 
nos baseamos hoje, sendo a rede mundial de computadores possivelmente seu maior produto. Essa 
postura de defesa do uso aberto e livre das informações é a base do que se convencionou chamar 
de ética hacker (HIMANEN, 2001), e é parte essencial da internet desde seus primeiros passos.
Seguindo estas intenções de desenvolvimento colaborativo, existem muitas plataformas 
desenvolvidas em software livre e que seguem os princípios da licença GPL 268. Dentre elas, vale 
destacar a plataforma Git Hub, que foi desenvolvida por Linus Torvalds69, e que serve diretamente 
para potencializar o desenvolvimento colaborativo de código-fonte, com controle refi nado de 

68 GPL 2 – Licença Pública Geral, versão 2.  Licença idealizada por Richard Matthew Stallman, em 1989, e que 
se baseia em quatro liberdades: 1- A liberdade de executar o programa para qualquer propósito; 2- A liberdade 
de estudar como funciona o programa e poder adaptá-lo às suas necessidades; 3- A liberdade de poder distribuir 
cópias do programa; 4- A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar esses aperfeiçoamentos, de modo que toda a 
comunidade se benefi cie deles. Ver sobre em: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
69 Para além do desenvolvimento do Git Hub, Linus foi um importante desenvolvedor do Linux, sistema operacional 
open source que tem em seu nome uma homenagem a Torvalds, que se destacou como entusiasta da colaboração 
intelectual, tendo participado dos primeiros passos do que, hoje, chamamos de rede mundial de computadores.
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versões e das colaborações realizadas por cada indivíduo, permitindo o trabalho continuado, 
seguro e simultâneo entre programadores de qualquer ponto de acesso à internet.
A internet, hoje, embora seja cada vez mais composta por espaços e plataformas privadas que se 
travestem de “serviço público e gratuito”, como se fossem baluartes de direitos comunicacionais 
universais, ainda mantém muitos espaços relativamente livres dessa lógica. Esses espaços são 
mantidos por grupos, coletivos, indivíduos e diferentes iniciativas, que utilizam e desenvolvem 
tecnologias a partir da colaboração, do compartilhamento e de outras formas de lidar com a 
propriedade intelectual. (SILVA, 2010; AMADEU, 2010).
Nesse bojo de disseminação de novas tecnologias que permitem a troca de conteúdos, a 
reprodução e prototipagem de uma infi nidade de mídias e veículos materiais têm tomado corpo 
diferentes iniciativas nos campos artísticos, culturais e tecnológicos, e que reúnem experiências 
conhecidas como: conhecimentos livres, cultura livre, recursos educacionais abertos, open source, 
metareciclagem, softwares e hardwares livres, entre outros, que se baseiam no código aberto a 
partir de princípios como a generosidade intelectual e passam a propor formas mais fl exíveis de lidar 
com os direitos autorais, novas formas de circulação de informações e diferentes cuidados com a 
segurança dos dados privados. Entre essas iniciativas, vale destacar a licença creative commons, 
que surge nesse contexto, permitindo que os autores registrem suas obras e indiquem para o que 
elas podem ser utilizadas sem necessidade de autorizações futuras: essa perspectiva de troca 
intensa de informações e apropriação de trabalhos coletivos vem sendo apontada como parte 
fundamental dos processos de inovação e desenvolvimento tecnológico em curso (BUSTAMANTE, 
2010; LEMOS, 2009; SILVA, 2010; ROSSINI, 2010).

É o que mais claramente se verifi ca nos setores que mais recentemente vêm surgindo como 
elementos centrais da economia global, como a informação, o conhecimento e a comunicação. 
Os usuários da internet e os especialistas em cibernética insistem em que a abertura do 
patrimônio eletrônico comum, foi o fator primordial que permitiu a grande inovação do período 
inicial da revolução da informação, e em que hoje a inovação vem sendo cada vez mais 
constrangida pela propriedade privada e pelos controles governamentais que limitam o pleno 
acesso a livre troca. O mesmo se aplica aos diferentes campos da produção do conhecimento. 
(HARTD; NEGRI, 2005, p. 423).

Como vimos, o desenvolvimento de código aberto ocorre dentro do sistema capitalista, mas insere 
no desenvolvimento tecnológico um princípio distinto, que se refere à mudança do entendimento 
sobre a propriedade intelectual, que se baseia na generosidade intelectual e na compreensão 
de que o conhecimento é um bem comum da humanidade, e, portanto, não um bem particular, 
patenteável. A partir dessa perspectiva, muitos autores têm vislumbrado, na abertura do código, 
uma possibilidade de produção diferenciada, que além de viabilizar ganhos econômicos à cadeia 
produtiva envolvida - normalmente descentralizada – na produção de algum produto específi co, 
tem como produto fi nal outros bens intelectuais comuns, disponibilizados para livre acesso, uso, 
distribuição, transformação e reprodução. Como se a produção capitalista de código aberto, para 
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além dos resultados de concentração de renda diretamente vinculados aos seus ciclos produtivos, 
gerassem a contrapelo um excedente intelectual comum, aberto e de livre apropriação.
Durante as primeiras décadas dos anos 2000, percebemos que a aproximação entre os princípios 
do código aberto e os debates de arquitetura e urbanismo70 passam a se propagar entre 
jovens profi ssionais e coletivos de ação urbana, gerando discussões em torno de temas como: 
crowdsourcing, crowdmapping, cidade copyleft, Urbanismo P2P, cidade remixada, wikihouse entre 
outros. Nesse bojo de aproximações, Gutiérrez relaciona diretamente as ideias de Stallman, sobre 
a licença de software, com as refl exões de Lefebvre sobre o direito à cidade, o valor de uso e a 
cidade como obra, na qual os cidadãos interagem. Adaptando os princípios criados por Stallman, 
ele propõe 4 princípios de liberdade da cidade copyleft:

Liberdade 0: Liberdade para executar a cidade seja qual for nosso propósito.
Liberdade 1: Liberdade para estudar o funcionamento da cidade e adaptá-lo às suas necessidades 
– o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para isso.
Liberdade 2: Liberdade para redistribuir cópias e assim ajudar ao seu próximo.
Liberdade 3: Liberdade para melhorar a cidade e depois publicar para o bem de toda a comunidade. 
(GUTIERREZ, 2012)

O autor defende que mais do que uma discussão teórica, a cidade copyleft é uma prática de 
produção e intervenção em espaços urbanos, realizada diretamente pelos habitantes das cidades, 
e, portanto, distantes de um controle central. Em uma linha refl exiva aproximada, vemos as 
argumentações de Salingaros sobre o Urbanismo Peer to Peer (P2P)71. Que propõe a participação 
direta das(os) moradoras(es) nas soluções urbanas relacionadas aos seus bairros, já que elas(es) 
são as pessoas que melhor conhecem aquela realidade e a sua participação qualifi caria as 
intervenções urbanas e diminuiria o desperdício de recursos públicos.

Ele parte da crença de que o planejamento e o urbanismo centralizados pelo Estado não permitem 
o entendimento satisfatório de detalhes locais. Para fazer face a este problema, o modelo de 
urbanismo que seu grupo propõe se fundamenta na agregação de pequenos conhecimentos 
específi cos de cada cidadão e na disseminação desses conhecimentos para gerar um quadro 
detalhado das cidades. (MAYA, 2016)

Outra iniciativa que vale ser destacada, nessa mesma vertente, trata-se da proposição da licença 
Urban Versioning System 1.0, formulada por Mathew Fuller e Usman Haque, que vai apontar a 
importância da liberação do código de produção das cidades, como base para uma nova plataforma 

70 Ainda nas últimas décadas do século XX, já se verifi cavam aproximações entre os princípios do código aberto 
e o campo de arquitetura e urbanismo, nas quais se destacam as teorias de Christopher Alexander em torno da 
linguagem de padrões que procuravam viabilizar uma comunicação mais efetiva entre os técnicos e os destinatários 
dos projetos.
71 P2P – é a sigla em inglês que se refere a uma arquitetura de rede de computadores, signifi ca par-a-par, em que 
cada ponto da rede serve, ao mesmo tempo, como servidor e como cliente.
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de colaboração urbana. Os princípios do código aberto inspiraram visões ainda mais amplas, tendo 
como base a colaboração na resolução de problemas da sociedade

(…) uma sociedade dos códigos fonte abertos, ou seja, uma sociedade cujo código-fonte é 
revelado, para que todos possam trabalhar em cooperação na solução de seus problemas e na 
criação de novos e melhores programas sociais. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 425).

Essas formulações se dão na intenção de relacionar os princípios do código aberto, que surgem 
no campo da programação de computadores, com os debates em torno de outras áreas da vida 
humana, abarcando desde a possível produção e reprodução dos espaços urbanos e habitacionais, 
até a da gestão urbana e dos programas sociais. Entendemos que tal correlação guarda em si uma 
variedade de nuances e complexidades que precisam ser melhor analisadas.
Como vimos anteriormente, quando observamos os processos de produção dos espaços 
construídos, é bastante signifi cativa a complexidade que envolve as muitas camadas tecnológicas 
que interagem em tal cadeia produtiva, de forma que os debates em torno das tecnologias de 
código aberto deveriam progressivamente abarcar todas elas, para só então falarmos da existência 
de cidades de código aberto, confi gurando-se, portanto, como um por vir, para o qual temos muitas 
etapas para avançar.
Pensando no ensino de arquitetura e urbanismo, para avançarmos no sentido da formação de 
profi ssionais direcionados à atuação em cidades de código aberto, observamos a necessidade de 
amplas revisões em conceitos centrais nos quais a construção histórica deste campo se baseou. 
Um exemplo disso é o conceito de colaboração intelectual, que, por princípio, é coletivo e não 
hierarquizado, o que tensiona o conceito de autoria – tão caro para o meio de arquitetos e urbanistas 
e que é muito mais individualista e hierárquico –, e encontra, por isso mesmo, muita resistência 
dentro dos meios de arquitetura e urbanismo já estabelecidos. Nesses meios, os conceitos do 
código aberto deixam de ser observados na perspectiva das potenciais transformações que 
ensejam, e que, enquanto tal, poderiam potencializar a troca de informações e tecnologias, de 
saberes técnicos e populares em prol do enfrentamento das complexas realidades das cidades.
As cidades brasileiras de modo geral, e mais diretamente as imensas áreas de moradia e convívio 
das camadas populares, apresentam demandas claras para os meios críticos de arquitetura e 
urbanismo. Nos parecem bastante promissoras as perspectivas de apropriação das novas formas 
de produção intelectual, organização, compartilhamento e colaboração que os princípios do código 
aberto apresentam, no sentido de viabilizar novas experiências de interação que potencializem as 
trocas entre os saberes técnicos e populares, o que poderia caminhar para o desenvolvimento 
de uma arquitetura e urbanismo que procura abrir o seu código, proporcionando apropriações, 
adaptações, reutilizações, trocas, remixagens, que, com estas características, possam se adequar 
melhor às diferentes realidades em que se inserem.
Por essa linha de raciocínio, a colaboração se formula como um paradigma muito potente para as 
relações entre cidadãs(ãos), moradoras(es) e técnicas(os), profi ssionais, assessoras(es) populares 
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e demais interessadas(os); funcionando de forma bastante diferente do paradigma ainda vigente da 
competição. Se a competição – como se argumenta há tanto tempo – foi a fonte do desenvolvimento 
e do avanço tecnológico, baseados nos argumentos aportados pelo campo da programação de 
computadores, suspeitamos que a colaboração apresenta perspectivas muito mais promissoras 
para o enfrentamento das questões urbanas, que se colocam cada vez mais complexas.

A Rede pode ser utilizada como meio para organizar recursos locais. Aos poucos, outras pessoas 
irão aderir a ideia de realizar grandes feitos de cunho social, e irão gerar ideias ainda maiores. 
Ocorreria um processo de auto-alimentação, como no modelo dos hackers de computadores.
Vimos que o modelo dos hackers pode criar grandes resultados no ciberespaço sem que os 
governos nem empresas interfi ram. Resta saber quais serão as grandes realizações alcançadas 
com a cooperação direta das pessoas. (HIMANEN, 2001, p. 79).

A despeito da complexidade que envolve articular os princípios do código aberto e a produção 
das cidades e dos espaços construídos, nos propomos a caminhar no sentido desse intento, 
mas até para conseguirmos avançar, testando possibilidades ao nosso alcance, optamos por 
praticar no desenvolvimento dessa tese alguns desses princípios, o que se percebe na opção pela 
metareciclagem como metodologia de trabalho, assim como as suas infl uências na conceituação 
do arranjo extensionista, que se confi gura como uma combinação fl exível e adaptável envolvendo 
diferentes possibilidades, como uma estrutura aberta que preconiza a colaboração entre as 
iniciativas que interagem com os canais existentes nas estruturas universitárias.
Para além da opção por empregar tecnologias livres sempre que possível, buscamos encontrar 
caminhos que viabilizem o desenvolvimento dos princípios do código aberto nas interações que 
realizamos. Esforço que nos permite observar a universidade, sua estrutura física e as conexões 
que proporciona sobre uma outra ótica, que indica a percepção de potenciais a serem explorados, 
a despeito do sucateamento e da escassez que possam transparecer. “Da mesma forma que 
buscamos um modelo de desenvolvimento de software, alavancamos os aspectos de colaboração, 
de liberdade, de apropriação e replicação para a área do conhecimento.” (DIMANTAS, 2010, p. 45).
Entendemos os princípios do código aberto para além de sua aplicação em programação ou 
em tecnologia propriamente, já que eles nos informam sobre outras possibilidades na procura 
de potencializar as interações e as trocas entre os saberes, gerando colaboração em torno da 
solução de problemas coletivos e individuais, ao mesmo tempo que acumulando diferentes bens 
intelectuais comuns. Isso nos indica a necessidade de documentar processos, deixando-os 
transparentes para que outras pessoas possam se apropriar, avaliar, utilizar, transformar, distribuir 
e avançar. Inspirados nessa ótica colaborativa é que observamos as estruturas universitárias e as 
perspectivas das práticas de ensino aqui pesquisadas.



processador 1

O ARRANJO EXTENSIONISTA
 COMO CAMPO Da PESQUISA
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Neste processador, iniciamos a apresentação do campo e dos dados coletados na pesquisa, o que 
proporciona nossas primeiras aproximações teóricas às práticas de ensino que pesquisamos, processo 
que se consolida a partir da reunião de fragmentos, da observação de conexões e descontinuidades que 
identifi camos entre as práticas que estamos inseridos enquanto docente e pesquisador.  

Muito pouco dessa prática está escrito, como toda prática, e, como todo pensamento nascido da prática, 
não forma necessariamente, um todo harmônico. Rejeito de imediato a hipótese de que o pensamento de 
alguém é uma totalidade em mudança. Por mais racionalista que seja um autor, toda a construção teórica 
da história de suas ideias é certamente descontínua, contraditória, fragmentada. (GADOTTI, 1998, p. 28). 

 

Ao apresentarmos a estrutura geral do campo da pesquisa, o faremos de maneira a integrar fragmentos de 
outras experiências que consideramos relevantes para as discussões estruturadas nesse processador, como 
partes que se articulam na composição de um pensamento, ao mesmo tempo que localizam a experiência 
em que focamos a pesquisa em conexão com muitas outras na Faculdade de Arquitetura da UFBA, e que, de 
formas diferentes, contribuem para as nossas refl exões. 

A delimitação do campo da pesquisa e a consequente análise em profundidade do mesmo, se deu em 
função de uma confl uência de fatores que envolvem, desde as características mesmas da experiência, até 
as condições externas e as possibilidades de abordagem e conclusão dos estudos em um cenário pouco 
previsto, a partir das interferências da pandemia do novo coronavírus e as condicionantes do isolamento 
social. Com isso, importa dizer que as outras experiências, quando analisadas em profundidade, podem 
apontar refl exões confl uentes, assim como prováveis diferenças, o que consideramos fatores positivos para 
a desejada diversidade que entendemos confi gurar o ensino na área da arquitetura e urbanismo. 

Delimitamos as experiências, aqui apresentadas, em função das características que as compõem. São 
entendidas como diferentes experimentações que buscaram, dentro de suas limitações específi cas, 
estruturar agrupamentos e conexões singulares, a que denominamos de arranjos72 extensionistas, que 
podem ser preliminarmente defi nidos pelas articulações de múltiplas abordagens73 que possuem, e que são 
direcionadas aos territórios em que as atividades universitárias ocorrem. Nesta compreensão, portanto, 
uma ação, atividade ou projeto de extensão em si não confi gura um arranjo, mas pode compor um, em 
articulação com outras ações e iniciativas. 

Quando nos referimos ao arranjo extensionista, tratamos de um conceito analítico que envolve uma 
combinação específi ca, que, por um lado, articula diferentes ações, por vezes utilizando de forma intensiva 
os canais existentes74 na estrutura universitária, e até transformando as funções originais de tais canais, 

72 Utilizamos arranjo, a partir de seus signifi cados na lingua portuguesa, como: concerto, boa disposição, ordem, adaptação 
de algo, mas também pelas defi nições matemáticas da análise combinatória, na qual arranjo signifi ca as várias combinações 
que se podem formar em certo número de quantidades, agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. 
E ainda na informática, onde arranjo signifi ca uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos de tal forma 
que cada um deles possa ser identifi cado por, pelo menos, um índice ou uma chave.
73 Entendendo a múltipla abordagem como um conjunto diferenciado de abordagens simultâneas, que podem envolver desde 
diferentes áreas de conhecimento, assim como diferentes escopos, metodologias e escalas na interação com os territórios.
74 Consideramos aqui como canais, as estruturas de fi nanciamento e viabilização de atividades e ações de extensão, 
existentes na estrutura universitária. A título de exemplo: um edital de fi nanciamento para projetos de extensão realizado 
pela Pró-reitoria de extensão seria um canal, que contém suas especifi cidades; um edital para concessão de bolsas de 
extensão direcionadas a estudantes de graduação, realizado pela Pró-reitoria de Ações Afi rmativas, seria outro canal; e assim 
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e, por outro, conecta-se a diferentes agentes externos à universidade, que infl uem diretamente na própria 
composição do todo. Por essas características que combinam conexões que variam interna e externamente, 
o arranjo difi cilmente se torna estável, em função da natureza dinâmica que a variedade de conexões 
estabelecidas proporciona. A mobilidade e a fl exibilidade são características fundamentais do conceito do 
arranjo extensionista, que o aproxima enquanto estrutura do que Freinet defi ne como a estrutura desejada 
para a educação: “Segura, sólida nas suas fundações, móvel e fl exível na sua adaptação às necessidades 
individuais e sociais, a educação encontrará o seu motor essencial no trabalho.” (FREINET, 1974:172). 
Em um arranjo extensionista, uma ação de extensão que utiliza um canal de viabilização compõe o que 
consideramos ser uma entrada/saída75, que, na composição do arranjo, cumpre função específi ca e se 
articula com o todo, confi gurando-se como uma entrada/saída do arranjo extensionista. Assim, podemos 
perceber que um arranjo se estrutura como uma combinação singular e dinâmica de entradas/saídas que 
podem ser acionadas ao mesmo tempo ou em momentos distintos, de acordo com as disponibilidades e 
demandas de articulações e fl uxos que as interações solicitam. Caracterização que nos permite pensar as 
conexões e os acionamentos de entradas/saídas num arranjo extensionista conforme uma prototipagem76, 
que segue em ajuste até encontrar uma estrutura satisfatória, relacionada a uma determinada combinação 
espaço-tempo. Para explicitar melhor a caracterização do arranjo estudado, optamos por uma sequência 
descritiva que permita a compreensão da diversidade de agentes e ações envolvidas, o que nos leva ao 
esforço de documentar os componentes, as conexões e fl uxos que compõe o arranjo, para que ele possa 
ser utilizado, adaptado, transformado em outras aplicações futuras. 

Estruturamos esse processador em diferentes seções, começando com Outras experimentações confl uentes, 
onde destacamos algumas experiências extensionistas de que fi zemos parte enquanto docente da FAUFBA 
e que contribuem para nossas refl exões, visto que se caracterizam como iniciativas extensionistas com 
diferentes complexidades. Na sequência apresentamos O Campo da pesquisa e a estrutura do arranjo, que se 
inicia com uma breve contextualização da Gamboa de Baixo, e depois apresenta as principais características 
do arranjo extensionista estudado e sua subdivisão em ciclos, explicitando os papéis desempenhados por 
cada entrada/saída do arranjo extensionista, e uma descrição cronológica dos ciclos desenvolvidos no 
campo da pesquisa. Na última seção, Sobre os arranjos extensionistas, confl uímos questões e refl exões 
mais amplas em torno da caracterização, assim como dos potenciais e limites dos arranjos extensionistas, 
que implicam nas relações com as diferentes temporalidades e processos em curso nos territórios em que 
incidem, assim como proporcionam a perspectiva de entendimento da extensão como forma de ensino. 

Outras experimentações confluentes 
Conforme apresentamos no conector 1 - O Labirinto da nossa formação, ao ocupar o cargo de docente 
da FAUFBA, carregamos, para esta experiência docente, o compromisso de retorno à sociedade que 

sucessivamente.
75 A título de exemplo: o edital de concessão de bolsas citado na nota acima se confi gura como um canal, apenas no 
momento em que um projeto é contemplado com as bolsas e inicia suas ações, surge o fl uxo específi co que torna este canal 
ativo, que através das atividades de extensão em desenvolvimento conforma o que chamamos de entrada/saída.
76 Nessa tese, utilizamos o conceito de prototipagem a partir do contexto da metareciclagem, o que nos permite observar o 
protótipo como uma experimentação específi ca, que alimenta outras experimentações, mas que não necessariamente tem o 
objetivo de confl uir para a consolidação de um modelo a ser replicado em escala.
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assimilamos durante nossa graduação em outra universidade pública. A nossa aproximação à UFBA ocorreu 
em função das impressões que tínhamos dos passos que essa universidade, e, em especial, sua Faculdade 
de Arquitetura, pareciam dar para uma formação que considerávamos mais plural e interessante. 

Para além dos padrões elitistas que conformam o ensino formal em arquitetura e urbanismo brasileiros77, 
que também se apresentam presentes na FAUFBA, percebemos avanços e históricos consistentes de 
iniciativas78 nessa faculdade, envolvendo docentes, grupos de pesquisa e grupos de extensão incidindo sobre 
a temática da assistência e assessoria técnica, assim como da extensão universitária. Conformando o que 
podemos identifi car como um ambiente fértil para o desenvolvimento de ideias e práticas que consideramos 
fundamentais. Soma-se a esse ambiente um outro fator enriquecedor, que se refere aos resultados das 
políticas afi rmativas e, especialmente, às ações de reserva de vagas e de permanência de estudantes 
pertencentes a grupos historicamente excluídos/discriminados da educação superior79, fator que percebemos 
transformar signifi cativamente o público estudantil, se compararmos ao meio em que convivemos na nossa 
graduação. Entendemos que as cotas são um ingrediente favorável para a transformação do ensino e para 
a construção do ambiente da FAUFBA, pois a inserção de um número considerável de estudantes negros e 
indígenas aumenta a demanda por discussões em torno da diversidade étnica, social, cultural e religiosa, 
o que consideramos ser extremamente signifi cativo em uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Esse 
ambiente permitiu nossa rápida inserção entre diferentes iniciativas, facilitando muito os caminhos que 
procuramos trilhar e, na maioria das vezes, proporcionando uma boa recepção e repercussão das iniciativas 
que procuramos desenvolver, o que inclui, inclusive, o desenvolvimento do estudo de caso dessa pesquisa. 

Traremos, a seguir, uma breve apresentação de algumas iniciativas com as quais interagimos enquanto 
docente, e que, de formas diferentes, correlacionam aspectos que nos auxiliaram a concretizar alguns 
entendimentos sobre os arranjos extensionistas. São iniciativas que relacionam, em diferentes níveis, 
as práticas de assistência e assessoria técnica através de ações de extensão universitária e as práticas 
construtivas, como forma de aproximação dos estudantes ao saber fazer construtivo, assim como o 
entendimento do canteiro como um espaço privilegiado de aprendizado e de transformação da realidade. 

Residência AU+E 
A Residência em Arquitetura Urbanismo e Engenharia (RAU+E) da UFBA é a primeira iniciativa do tipo no país. 
Suas atividades tiveram início em 2013, contando com a participação de muitas(os) docentes da FAUFBA 
e de outras unidades da universidade, articulados pela Prof. Angela Gordilho. A residência se pauta na 
implementação da lei 11.888/200880, e se inspira nas experiências já consolidadas das residências médicas 
e multiprofi ssionais de saúde. A RAU+E se direciona a capacitar profi ssionais formados de arquitetura, 

77 Abordaremos melhor a discussão sobre a elitização do ensino no processador O ensino e as zonas de tensão.
78 Entre os quais podemos citar as experiências da Residência AU+E, assim como dos grupos de pesquisa: Lugar Comum, 
Laboratório Urbano, LabHabitar e Etnicidades.
79 Utilizamos aqui os termos da Minuta da Política de Ações Afi rmativas da Pró-reitoria de Ações Afi rmativas da Universidade 
Federal da Bahia (PROAE – UFBA), ver em:    https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/fi les/anexo_i_minuta_politica_de_acoes_
afi rmativas_ufba_0.pdf
80 Lei que tem em um de seus artigos a indicação da modalidade de residência universitária, como uma das formas de 
implementação da assistência técnica gratuita, para o desenvolvimento de projetos e obras direcionadas a famílias de baixa 
renda.
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urbanismo, engenharia e áreas afi ns. Enquanto estrutura institucional, a Residência se estrutura como um 
curso de pós-graduação lato senso. Os residentes se formam com o título de especialistas em Assistência 
Técnica, Habitação e Direito a Cidade. O curso é organizado em três semestres, que incluem atividades 
teóricas e práticas, sendo que os trabalhos práticos se confi guram como projetos de assessoria e assistência 
técnica, direcionados a territórios e grupos populares de Salvador e região metropolitana, confi gurando-se 
como ações de extensão universitária. 

A RAU+E tem edições bianuais, tendo, até o momento, formado três turmas de residentes. As turmas têm, em 
média, 25 estudantes, e, atualmente, encontra-se em andamento o curso da quarta turma81. Em função dos 
interesses recíprocos entre professores da Residência e professores e estudantes de outras universidades, 
desde a primeira turma vem se desenvolvendo o formato de nucleações82, que se conformam como embriões 
para a constituição de novas residências em outras universidades do país. Desde sua primeira edição, a 
RAU+E UFBA vem progressivamente se consolidando dentro da própria UFBA, ao mesmo tempo que vem 
colaborando para o surgimento de diferentes iniciativas em outras universidades brasileiras. Nesse sentido, 
essa experiência tem contribuído diretamente para a consolidação e ampliação dos debates envolvendo 
a pauta das assessorias e assistências técnicas no meio universitário do país. O aumento progressivo de 
interessados nas vagas dessa especialização83, que tem abarcado jovens profi ssionais de todas as regiões do 
país, aponta para o sucesso da iniciativa, que, a despeito do estrangulamento fi nanceiro e da insufi ciência das 
políticas de extensão universitária que estão em curso nos últimos anos no âmbito do Governo Federal, segue 
em plena consolidação. 

Nossa aproximação à FAUFBA se deu através do interesse pela Residência, de forma que várias de nossas 
ações estão, de alguma forma, conectadas à sua estrutura. O conjunto de residentes presentes na escola aporta 
diferentes experiências a partir de seus territórios de origem, o que contribui para enriquecer ainda mais o fértil 
ambiente desta faculdade. Durante a segunda turma de residentes, nos aproximamos do desenvolvimento 
dos trabalhos da RAU+E, tendo maior contato com a equipe que desenvolvia ações no Quilombo Dom João, 
em São Francisco do Conde. Após a fi nalização desses trabalhos, participamos, junto aos membros do 
Curiar84, da execução de uma fossa bananeira85 no quilombo, proposta que utilizou as soluções indicadas no 
projeto para o saneamento da comunidade, desenvolvido por uma residente. Tal interlocução de iniciativas, 
que envolveu os projetos da residência, e a iniciativa do Curiar, direcionada a uma ofi cina prática no EREA 
nordeste, nos despertaram para o potencial dessas confl uências, que, nesse caso, envolveram atividades de 
extensão da pós-graduação, um grupo autônomo de estudantes da graduação, o suporte de professores86, 

81 A quarta turma da residência, assim como todas as atividades de formação da UFBA, tiveram suas atividades paralisadas 
em função da pandemia do novo coronavírus no primeiro semestre de 2020. Já no segundo semestre 2020, como atividade 
adaptada à realidade do ensino a distância foi realizado o Ciclo de Debates da RAU+E, e no momento estão em curso as 
atividades remotas do primeiro semestre de 2021.
82 Até o momento, já foram desenvolvidas nucleações da Residência da UFBA na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Nacional de Brasília (UNB) e, 
mais recentemente, na Universidade Federal do Sergipe (UFS). Sendo que a UFPB, em 2020, consolidou sua própria residência, 
abrindo seleção específi ca de estudantes e iniciando sua primeira turma.
83 A quantidade de pretendentes aponta para o aumento progressivo do interesse de jovens profi ssionais pelas vagas da 
residência, tendo, nas últimas duas seleções, uma média de mais de 90 candidatos inscritos.
84 Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA.
85 Fossa bananeira é o nome popular de um sistema de saneamento descentralizado pautado nos conceitos das bacias de 
evapotranspiração, utilizando como vegetação fi ltrante as bananeiras.
86 O Prof. João Maurício Ramos orientou os trabalhos no quilombo durante a edição da RAU+E e esteve envolvido na 
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um encontro de estudantes e a participação de lideranças e integrantes do quilombo. 

Observando essas confl uências, destacamos outras duas experiências que ocorreram já no âmbito da terceira 
turma da Residência, nos quais desempenhamos o papel de orientação e acompanhamento das atividades, e 
que entendemos confl uir nas perspectivas aqui estudadas. Nos referimos às ações de assessoria realizadas 
junto às ocupações Manoel Faustino e Guerreira Maria Felipa, vinculadas ao Movimento Sem Teto da Bahia87 
(MSTB). Nos dois casos, as equipes de residentes envolvidas(os) nas ações contaram com o apoio de 
estudantes de graduação, o que se tornou possível em função do aporte de recursos de um edital interno da 
Pró-reitoria de extensão, o PAEXDOC88. 

Na Manoel Faustino, os recursos foram direcionados para a viabilização dos trabalhos de interação 
comunitária e fomento da organização das mulheres da ocupação, assim como para uma bolsa de apoio 
destinada a um estudante de graduação, tendo ainda parte do recurso permitido a construção junto com 
as(os) moradoras(es) de alguns mobiliários para as áreas coletivas da ocupação, além do início da construção 
de uma ampliação da cozinha comunitária. A partir do projeto de uma residente, iniciamos a ampliação da 
cozinha em hiperadobe, oportunidade que possibilitou reunir a ação da residência com as atividades da 
disciplina de práticas construtivas89, articulando outras(os) estudantes da graduação no desenvolvimento 
dessas atividades. Essa aproximação junto aos moradores da Manoel Faustino gerou outros frutos 
algum tempo depois, momento em que fomos chamados para dar apoio a execução da infraestrutura de 
saneamento para um encontro da Teia dos Povos90, que iria ocorrer na ocupação. Convocamos estudantes 
de graduação que já haviam participado da disciplina de práticas construtivas, assim como ex-residentes e 
construímos três banheiros secos, destinados ao uso dos participantes do encontro que ocorreria durante 
um fi m de semana. Iniciativa que novamente reuniu e misturou diferentes iniciativas extensionistas.

atividade construtiva da fossa bananeira. 
87 Pelo formato de orientação estabelecido pela residência, cada residente tem um tutor. No caso das ocupações do MSTB, 
em função de nosso contato prévio com as lideranças do movimento – assim como da Prof. Thaís Troncon Rosa – acabamos 
realizando orientações coletivas dos trabalhos desenvolvidos.
88 Edital de fi nanciamento de pequenos projetos de extensão realizado pela PROEX – Pró-reitoria de extensão da UFBA.
89 Disciplina Optativa da Graduação da FAUFBA, que confl ui na consolidação do Canteiro Experimental da faculdade. 
Trataremos melhor sobre ela no item seguinte.
90 Teia dos Povos é uma articulação entre diferentes movimentos, comunidades de terreiros, aldeias indígenas e diferentes 
organizações de povos tradicionais originada no extremo sul da Bahia, e que passou a incidir junto aos movimentos sociais de 
Salvador e região metropolitana.

Fotos 1 e 2. Atividades construtivas na ocupação Manoel Faustino - MSTB
Fontes: Acervo pessoal.



67

Já na ocupação Guerreira Maria Felipa, além de viabilizar a participação de um bolsista de graduação no apoio 
aos trabalhos da equipe de residentes e a viabilização das ações de mobilização e interação comunitária, 
os recursos auxiliaram a construção de mobiliários para uma “praça” no entorno do barracão – nome dado 
pelos ocupantes às ruínas de uma casa que serve como principal espaço coletivo da ocupação. O processo 
de aproximação de estudantes de graduação rendeu o desenvolvimento de um TFG91 no Guerreira Maria, 
direcionado a pensar projetos para as casas de três moradores. 

Em ambos os casos, as iniciativas de construir interlocuções entre diferentes possibilidades de atividades de 
extensão – envolvendo o ciclo da terceira turma da residência, atividades da disciplina optativa da graduação, 
o TFG, e a inserção dos projetos PAEXDOC – apresentou limitações, vinculadas às diferentes expectativas, 
possibilidades e temporalidades envolvidas. Mas ressaltamos que estas iniciativas experimentais nos 
ajudaram a elaborar melhor as relações possíveis entre os diferentes canais de extensão disponíveis na 
estrutura universitária, o que já apresentou refl exos em iniciativas seguintes. 

Destacamos também outra similaridade das duas experiências, que se relacionam aos objetivos de 
articular a ação de extensão envolvendo assessoria e assistência técnica, com ações construtivas. Mesmo 
que de forma incipiente, em função do porte das intervenções físicas, nos dois casos a mobilização de 
estudantes e moradores na produção de melhorias no espaço físico da ocupação foram considerados 
momentos importantes por todas(os) as(os) envolvidas(os). Nesse sentido, confl uem para as discussões 
que aglutinamos nessa pesquisa, tendo auxiliado no desenvolvimento de outras ações, gerando nossas 
primeiras refl exões sobre as combinações possíveis, que articulam atividades com abordagens distintas, 
confi gurando composições singulares. 

Canteiro Experimental 
Desde o período de nossa graduação, a partir da experiência de construção da sede da SAAU92, despertamos o 
olhar para o potencial das atividades do canteiro de obras como um espaço pedagógico. Esse entendimento 
nos acompanhou nas atuações profi ssionais e se desdobrou em alguns projetos, que viabilizaram formações 
direcionadas a trabalhadores da construção e estudantes de arquitetura e urbanismo, ainda no interior do 
estado de São Paulo. Ao chegar à FAUFBA, rapidamente nos aproximamos de uma experiência que já vinha 
em desenvolvimento desde 2015, e que se relacionava à reativação da marcenaria da escola e a consolidação 
do grupo de extensão Tectônica93. 

A existência de interesses comuns com outros professores94 que se dedicavam ao ensino de práticas 
construtivas oportunizou o lançamento da disciplina Tópicos Especiais em Práticas Construtivas. Após dois     

91 Trabalho Final de Graduação.
92 Conforme apresentamos no conector O labirinto da nossa formação.
93 A Tectônica é um grupo de extensão constituído em 2015 na FAUFBA – tem como principal articuladora a Prof. Akemi 
Tahara e conta com a participação de outros professores, estudantes e técnicos administrativos - tendo como mote inicial a 
reativação da marcenaria da escola, desativada há muitos anos. A reativação desse espaço se direcionou ao desenvolvimento 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao uso da madeira na construção e na movelaria. Esse foco inicial 
tem se ampliado, mas segue direcionado para as áreas de conhecimento da carpintaria e marcenaria.
94 Entre os quais se destacam: Akemi Tahara, Edson Fernandes D’Oliveira, Naia Alban Suarez e Sérgio Kopinski Ekerman.
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semestres de aplicação, passamos a utilizar um código de disciplina optativa95 já existente e que estava 
desativado há bastante tempo. Entre o segundo semestre de 2017 e o segundo semestre 2019, foram cinco 
versões de desenvolvimento da disciplina, que passou por diferentes estágios e segue em adaptação. Tal 
disciplina sempre foi entendida por nós como uma forma de estimular a criação do Canteiro Experimental 
da FAUFBA, o que progressivamente vem se consolidando. 

Atualmente, três diferentes disciplinas optativas direcionadas ao ensino da graduação compõe o que 
consideramos ser o embrião do canteiro experimental, são elas: Tectônica, mais focada no desenvolvimento 
de projetos e execução de elementos de madeira e bambu, sob coordenação da Prof. Akemi Tahara; Práticas 
em Tecnologias Inovadoras, que atua no desenvolvimento de protótipos e produção de formas de madeira 
a partir de modelos paramétricos que são cortados por uma fresadora CNC96, sob coordenação do Prof. 
Sérgio Kopinski Ekerman: Práticas em Tecnologias Construtivas, que atua com uma variedade de materiais 
destinados a um canteiro de médio porte – tijolos, argamassa, terra, bambu, madeira, aço entre outros, sob 
nossa coordenação. 

Essa experiência embrionária de canteiro experimental tem oportunizado diferentes apropriações dos 
espaços residuais da escola, além de gerar algum acúmulo que tem indicado caminhos nas relações de 
extensão pautadas pela assessoria e assistência técnica. Vale destacar que, desde a segunda edição da 
disciplina, estudantes da residência tem procurado participar das atividades, que são construídas de forma 
aberta aos interessados não matriculados. Foi, a partir do grupo de estudantes que passaram pela disciplina, 
que se tornou possível realizar a construção em hiperadobe e os banheiros secos na ocupação Manoel 
Faustino, assim como a ofi cina de construção de muro de pedra em Igatu e, também, a escada provisória na 
Gamboa de Baixo, essas duas últimas experiências serão apresentadas mais à frente. 

Vale destacar os ajustes que ocorreram na disciplina Práticas em Tecnologias Construtivas ao longo de seus 
cinco semestres de acúmulos e replicação. Na sua última edição a metodologia da disciplina se adequou 
ao que vinham sendo alguns momentos esporádicos de atividades externas de construção97. Pensando em 
potencializar nossa capacidade operativa e organizativa, realizamos a disciplina em período concentrado, 
duas semanas seguidas de: quinta, sexta, sábado e domingo, atividades em dois turnos, num formato de 
mutirão construtivo intensivo. Com esse novo formato, percebemos ganhos em dois sentidos: a maior 
aproximação à rotina real de um canteiro de obras, com transformações e fl uxos diários; e, a possibilidade 
de adequar a realização da disciplina com a execução de outros projetos de extensão, construindo por 
mutirão externamente. 

Um desdobramento importante das atividades desenvolvidas pelo canteiro foi a criação do módulo Práticas 
projetuais e construtivas coletivas98, que faz parte da disciplina Projeto e Planejamento de Arquitetura, 
Urbanismo e Engenharia da quarta edição da RAU+E. A intenção deste módulo é aproximar os residentes 
do saber fazer construtivo, através da construção de um barracão de bambu. Tal iniciativa será realizada no 

95 Disciplina Práticas em Tecnologias Construtivas – ARQ 142.
96 Uma descrição simples desse equipamento seria: uma fresadora controlada por computador. CNC signifi ca: Controle 
Numérico Computadorizado.
97 Como as já citadas construções de banheiros secos e ampliação da cozinha comunitária em hiperadobe na ocupação 
Manoel Faustino, entre outras atividades pontuais.
98 Módulo proposto por nós em parceria com a Professora Akemi Tahara.
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assentamento Rainha dos Anjos, em São Sebastião do Passé, que possui uma grande plantação da espécie 
bambusa vulgaris99, o barracão servirá de abrigo para uma pequena usina de tratamento de bambu. Essa 
ação conecta a RAU+E, o canteiro experimental, a pesquisa de doutorado da Professora Akemi Tahara, 
e, ainda, o desenvolvimento do TFG do estudante Jonas Lyrio, confi gurando uma outra composição de 
diferentes entradas/saídas da estrutura universitária. 

As atividades do canteiro experimental podem cumprir diferentes papéis, é certo que buscam aproximar 
as(os) estudantes de arquitetura e urbanismo do saber fazer construtivo, o que deve ser pauta fundamental da 
formação para variadas aplicações profi ssionais futuras. Mas, o que identifi camos aqui, a partir de diversas 
aplicações específi cas, é o potencial que contém na abertura de oportunidades para a aproximação das(os) 
estudantes à assessoria e assistência técnica, através da conexão com projetos de extensão universitária, 
que muitas vezes estão em curso em outras instâncias da universidade e que podem acionar esse aporte 
de estrutura e conhecimento. 

Nesse sentido, embora o canteiro experimental possa vir a ser, ele não é aqui compreendido como um 
projeto de extensão em si, mas sim como um componente articulador que conecta diferentes saberes e 
iniciativas, ao mesmo tempo, preenchendo lacunas na formação e potencializando diferentes iniciativas de 
extensão. O canteiro aporta, para estas iniciativas, uma abordagem específi ca do saber fazer construtivo, 
desenvolvendo relações e fl uxos que geram ganhos nos processos com os quais interage. Como vimos, na 
FAUFBA, ele já tem desempenhado o papel de potencializador de algumas iniciativas extensionistas, o que 
ainda ocorre de forma embrionária, mas já capaz de incrementar as incipientes iniciativas aqui apresentadas.  

Projeto dos Terreiros 

O desenvolvimento das ações direcionadas às práticas construtivas na escola, que confl uem na estruturação 
do canteiro experimental, oportunizaram nossa aproximação ao desenvolvimento do projeto de extensão100, 
denominado: Ações de Conservação dos Terreiros Ilê Agboula101 – Itaparica, Roça do Ventura102  - Cachoeira 
e Ilê Maioralaji103 – Salvador. Este projeto é baseado em três frentes de atuação, sendo elas: projeto e 

99 A plantação de bambu existente no local pertencia a uma antiga fábrica de celulose, que, após falir, teve suas terras 
devolutas destinadas a um assentamento da reforma agrária. O assentamento, atualmente, não assume bandeira de nenhum 
movimento social organizado.
100 Fomos convidados a participar do projeto pela então diretora da FAUFBA Naia Alban Suarez e pelo Prof. Fábio Macedo 
Velame - coordenador do grupo de pesquisa Etnicidades -, ao aceitarmos o convite fi camos responsáveis pela realização das 
atividades de formação voltadas para as comunidades dos terreiros.
101 O Omo Ile Agboula, localizado na Ilha de Itaparica, é uma casa matriz do culto aos Egunguns ou Babá eguns, que são os 
ancestrais diretos que alcançaram altos níveis de iluminação e que, por isso, são cultuados e consultados sobre os caminhos 
que a comunidade e seus membros devem seguir. São muitas as especifi cidades deste culto, que se conforma como um culto 
masculino estruturado em uma hierarquia religiosa rígida, tendo áreas do terreiro que só podem ser frequentadas pelos Ogés, 
homens que já passaram por determinados preceitos e atingiram um certo grau de reconhecimento dentro da comunidade.
102 A Roça do Ventura, localizada em Cachoeira, é uma casa matriz do culto dos voduns, manifestação gege marri que 
tem hoje pouquíssimas representações em território brasileiro. O ventura é reconhecido pelo governo do Benin como uma 
embaixada ofi cial do Benin no Brasil, tendo sido visitada pelo Rei do Benin há alguns anos. Entre as especifi cidades dessa casa, 
está a simplicidade e a materialidade dos espaços de culto, que guardam uma relação muito signifi cativa entre as práticas 
religiosas e os espaços construídos. Neste terreiro, existem construções feitas de adobe, que foram produzidos em rituais que 
envolvem o barro e ervas sagradas.
103 O Ilê Maroialaji – Terreiro do Alaketu, localizado em Salvador, é uma casa matriz do culto aos Orixás, tendo como sua 
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execução de obras de conservação nos espaços físicos dos terreiros; ofi cinas de formação, interações e 
trocas sobre práticas construtivas voltadas para as comunidades dos terreiros; e, desenvolvimento dos 
planos de conservação dos três patrimônios tombados. 

O projeto de extensão surge a partir de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
(IPHAN) e a FAUFBA, e se torna possível em função da aproximação da Comissão dos Terreiros Tombados104 
ao evento Salvador e Suas Cores105, em 2017. A Comissão dos Terreiros Tombados já havia defi nido a 
priorização dos três terreiros mencionados com ações imediatas, o IPHAN havia destinado recursos para 
as ações, mas ainda não estava estabelecido o agente institucional para viabilizar as ações106, e é nesse 
contexto que se estabelece o projeto e que a FAUFBA assume a implementação das suas atividades. A 
equipe107 do projeto, desenvolve suas atividades através da mediação entre o IPHAN e as comunidades dos 
terreiros, essa relação se mostrava bastante esgarçada pelo tempo de espera destas comunidades e pelas 
ausências nas defi nições perante as inadequações das políticas de tombamento e a realidade dos terreiros. 
O projeto desempenhou um importante papel ao proporcionar o espaço necessário para o desenvolvimento 
do diálogo e elaboração das ações pretendidas junto às comunidades dos três terreiros. 

As ofi cinas de práticas construtivas108 foram realizadas durante os dois semestres letivos de 2018, 
ocorreram aos sábados no espaço do canteiro experimental da FAUFBA. Envolveram temas como: desenhos 
técnicos de arquitetura, leituras espaciais, entendimento de plantas; função e tipos de fundação e alvenaria, 
sua adequação e formas de manutenção; função e sistemas de estrutura e cobertura, problemas de 
estanqueidade e condução das águas; sistemas de drenagem urbana e drenagem dos lotes, abordando as 
preocupações para o bom direcionamento das águas; e, por fi m, acabamentos e pinturas. 

O projeto segue em desenvolvimento com a etapa de obras do Alaketu, já estando fi nalizadas as obras no 
Agboula e no Ventura, e a elaboração participativa dos Planos de Conservação109 das casas. A atuação 
junto às comunidades dos terreiros novamente mesclou ações de extensão universitária, pautadas pela 
assessoria e assistência técnica e atividades de práticas construtivas, tal experiência aporta a importância 

maior expoente a histórica Mãe Olga, conhecida como Olga de Alaketu, que desempenhou importante papel na organização do 
culto e no reconhecimento do mesmo na sociedade soteropolitana e baiana. O Alaketu é um dos terreiros de candomblé mais 
reconhecidos no Brasil, tem um espaço físico bastante estruturado, mas sofre com a pressão imobiliária em função de hoje 
estar localizado em uma região de ocupação popular bastante adensada, tendo perdido, ao longo do tempo, boa parte da área 
da mata sagrada em função da construção de moradias.
104 Comissão formada por representantes de todos os terreiros baianos tombados pelo IPHAN.
105 Importante evento acadêmico, organizado pelo Grupo de Pesquisa Etnicidades, com edições anuais, sediado na FAUFBA, 
e que tem como mote principal das discussões as arquiteturas e urbanismos africanos e afrobrasileiros.
106 Durante dois anos seguidos, os recursos para os terreiros foram destinados à superintendência do IPHAN-BA, mas 
não foram utilizados, sendo devolvidos à União ao fi m de cada ano fi scal. Apenas com a parceria da UFBA é que os recursos 
puderam ser executados.
107 A equipe do projeto é composta por professores, técnicos e estudantes da FAUFBA, em articulação com a equipe da 
SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA), com coordenação da Técnica Administrativa Silvia 
Pimenta d’Affonsêca.
108 Essas atividades foram baseadas em experiências anteriores pautadas em práticas construtivas em desenvolvimento no 
canteiro experimental da FAUFBA.
109 Planos de Conservação são instrumentos de planejamento coletivo que visam a conservação dos bens tombados. 
Atualmente, vem sendo estimulados pelo Departamento de Patrimônio Material do IPHAN como parte das políticas de 
conservação do patrimônio material, trazem como perspectiva coletivizar com todos os agentes envolvidos no patrimônio – 
IPHAN, prefeituras, governos estaduais, proprietários, organizações da sociedade civil e comunidade de usuários – as ações de 
conservação que garantam a boa preservação do bem tombado.
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da compreensão da diversidade cultural e religiosa na formação de assessores e assistentes técnicos, 
alargando as discussões e ampliando o campo de atuação. 

Esse projeto conecta o IPHAN, as comunidades dos três terreiros, o grupo Etnicidades, a SUMAI, o MP-Cecre 
e o canteiro experimental, confl uindo, assim, para as discussões abordadas por essa pesquisa. O projeto 
proporcionou nossos primeiros contatos com um canal de viabilização de extensão gerado por um agente 
público externo à universidade, no caso o IPHAN, e a articulação direta junto a Fapex – Fundação de Apoio à 
Pesquisa e à Extensão, que desempenha o papel de gestão administrativa dos recursos, o que insere outras 
possibilidades para as articulações que seguimos experimentando. 

Canteiro Modelo de Igatu 

A experiência das ofi cinas práticas do projeto dos terreiros gerou o convite, realizado pela Diretoria de 
Patrimônio Material do IPHAN, para a implementação de outro projeto110: O Canteiro Modelo de Conservação111 
– Ações de Salvaguarda e Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu – BA. As aproximações de 
entendimento sobre o canteiro de obras como um espaço privilegiado para a trocas de conhecimentos e 
saberes construtivos, pretendidas pelo IPHAN em Igatu, e as atividades em desenvolvimento no âmbito do 
embrião de canteiro experimental na FAUFBA viabilizaram a proposição do projeto que conta como uma 
articulação institucional que envolve o IPHAN, a FAUFBA, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA), 
a Prefeitura de Andaraí e a comunidade de Igatu112. 

Os confl itos existentes, atualmente, no território de Igatu estão diretamente relacionados à delimitação das 
camadas sobrepostas de proteção113 e o desenvolvimento da vida local. Isso se agrava pela falta de estrutura 

110 Nesse projeto, desempenhamos o papel de coordenação conjuntamente com a Prof. Akemi Tahara, contamos ainda na 
equipe com três estudantes de pós-graduação e quatro estudantes de graduação.
111 Conceito em desenvolvimento no IPHAN e que tem como princípio articular conhecimentos em torno das comunidades 
que convivem com os patrimônios tombados, favorecendo assim os processos de conservação dos mesmos.
112 Igatu é um distrito de Andaraí, que é um dos municípios que compõe a Chapada Diamantina e se localiza a aproximadamente 
450 km de Salvador. Sua condição atual tem relação direta com a história do garimpo na chapada, que teve em Igatu um de 
seus mais importantes centros, chegando ao pico demográfi co de 9000 habitantes e tendo, atualmente, pouco mais de 400. O 
processo histórico de descoberta do diamante, a estruturação de um importante polo de garimpo, os anos de pujança econômica 
do ciclo de extrativismo do diamante, do ouro e do carbonato, a decadência do ciclo com a proibição do garimpo, o novo ciclo de 
extração das fl ores sempre viva, posteriormente também proibido, conforma a realidade de um distrito que já foi muito dinâmico 
economicamente, mas que passou por um longo período de desaquecimento da economia local. A conformação geológica dessa 
região permitiu uma estruturação bastante peculiar do garimpo, dos sistemas construtivos e conformações habitacionais. A forma 
simbiótica em que a relação garimpo – natureza se deu em Igatu a torna um sítio único. As fendas rochosas entremeadas de 
cascalho, pelos quais a passagem natural da água fez surgir um garimpo a céu aberto de onde se retirava os diamantes, o ouro e 
o carbonato, gerando como subproduto desse processo extrativista as pedras, que se confi guraram como o principal material de 
construção desse período. Entre as construções com pedra, existentes nessa região, se destacam as “tocas” ou “locas”, que são 
casas de garimpeiros construídas sob lajedos de pedra que, em algumas situações, apresentam-se como formações naturais e, 
em outras, como resultado da ação de extração do garimpo. Essas construções se aproveitam dos lajedos como corpo principal 
da construção, fechando a parte externa do mesmo com paredes de pedra onde são localizadas janelas e portas, de forma 
a consolidar habitações praticamente “dentro” das montanhas, conformando um sistema construtivo peculiar do garimpo da 
Chapada Diamantina. O direcionamento da água, realizado pelos garimpeiros através de aquedutos de pedra, confundem-se com 
os caminhos naturais de uma gama de pequenos riachos, as moradias produzidas em grutas naturais e grunas produzidas pelo 
homem, confundem-se criando uma paisagem mimetizada em que as formações naturais e a ação humana histórica são difíceis 
de dissociar.
113 Após anos de abandono, a sequência de defi nição de áreas de proteção com a criação do Parque Nacional da Chapada 
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do IPHAN para o acompanhamento, a fi scalização e a orientação dos moradores. Essa conformação é que 
dá origem ao projeto de extensão, que pretende, exatamente, lidar com esse descompasso entre as escalas 
de proteção e as demandas dos moradores por adequar seus espaços de vida. 

O projeto se estrutura em três frentes de ação: o escritório experimental, que disponibiliza assistência técnica 
visando melhorias habitacionais nos moldes da lei 11.888 para famílias em Igatu; a ofi cina experimental que 
atua com a valorização, documentação e disseminação de técnicas de construção tradicionais, envolvendo 
o reconhecimento dos saberes dos construtores, artífi ces locais e jovens aprendizes; e o laboratório 
experimental, que promove pesquisas e catalogação de soluções adequadas à realidade local no que se 
refere ao saneamento, ao armazenamento de água, às técnicas e materiais construtivos. 

A frente do escritório experimental, após realizar levantamentos de informações sociais e de precariedades 
habitacionais, realizou uma rodada de reuniões rua a rua, conversando com os moradores da vila, processo 
que consolidou a demanda de 25 famílias a quem os projetos de assistência técnica estão sendo direcionados. 
Até o momento, fi nalizamos a interação com 5 famílias e estamos desenvolvendo os projetos de outras 8, 
restando ainda o atendimento de outras 12. 

A frente da ofi cina experimental114 realizou rodas de conversas com os construtores115 para identifi car 
demandas para atividades de trocas e disseminação de conhecimentos construtivos. Em fevereiro de 2020, 
foi realizada a ofi cina de construção com pedra, o objeto construído foi um muro de pedra que era demanda 
de dois moradores e, ao mesmo tempo, signifi cou, para o IPHAN, a execução de um elemento construído 
com técnica tradicional, capaz de compor a paisagem sem impactar o patrimônio tombado. A ofi cina contou 
com a participação de dois construtores, dois aprendizes locais e 10 estudantes de arquitetura e urbanismo, 
essa frente tem ainda outras ofi cinas construtivas a realizar.

Finalmente, o laboratório experimental realizou levantamentos de identifi cação da problemática da 
distribuição de água e do destino de efl uentes, catalogando diferentes soluções em uso, atualmente, pelos 
moradores da vila. No momento, esse levantamento está sendo utilizado para a produção de materiais 
educativos que apontam possíveis soluções de saneamento descentralizado, redes de distribuição e formas 
de armazenamento de água adequadas à realidade de Igatu116. 

Diamantina, em 1985, e, posteriormente, o tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do distrito pelo 
IPHAN, já em 2000, passaram a gerar um novo processo de aquecimento econômico, agora pautado no ciclo de turismo da 
chapada. Se, por um lado, a defi nição das áreas de proteção pode ser identifi cada como medida benéfi ca para a manutenção 
das condições de vida em Igatu, por outro, percebe-se que ambos os processos são compreendidos como processos de 
cerceamento pelos moradores, habituados a viver de forma extrativista.
114 Essa frente de ação tem como base um trabalho anteriormente realizado na Chapada Diamantina, como parte do 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), que viabilizou o Projeto de Identifi cação de Mestres e Saberes Construtivos 
da Chapada Diamantina, e que tem como um de seus produtos a publicação denominada Mestres Artífi ces – Bahia. Caderno de 
Memórias. Para saber mais, ver: Lins e Santana (2017)
115 A partir do diálogo com construtores, fi caram estabelecidos dois tipos de atividades: 1° atividades em que os 
construtores são ofi cineiros e que têm como público os estudantes de arquitetura e urbanismo – ofi cina de construção 
com pedra e ofi cina de estabilização de ruínas; 2° atividades destinadas aos construtores e indicadas por eles – ofi cina de 
carpintaria, ofi cina de instalações elétricas e ofi cina de saneamento descentralizado.
116 Um dos impactos mais presentes na realidade atual de Igatu é a desorganização do sistema de distribuição de água, 
tanto porque a estrutura construída pela Embasa é insufi ciente, quanto pelo fato dela se restringir às ruas da região central do 
distrito, de forma que, em várias localidades, a água é distribuída por ligações particulares que captam água diretamente de 
cachoeiras dentro do Parque Nacional através de mangueiras que seguem expostas pelas vielas, trilhas, muros e lajedos de 
pedra. No caso do destino dos efl uentes, atualmente um dos pontos tradicionais de banho no Rio Coisa Boa está inadequado 
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As três frentes de ação em conjunto articulam a implementação do canteiro modelo como um espaço de 
planejamento, assistência técnica, investigação, capacitação técnica, difusão de conhecimentos e pesquisas 
para ações de conservação e valorização do patrimônio cultural de Igatu, o que localiza esse projeto 
como mais uma iniciativa de alargamento das discussões sobre a extensão universitária, da assistência e 
assessoria técnica, envolvendo os conhecimentos construtivos em torno da conservação e das políticas de 
preservação patrimonial, e as características culturais específi cas da vila, bastante conectada ao histórico 
do garimpo diamantino. 

Essa experiência vincula ações do IPHAN, do MPE-BA, da Prefeitura de Andaraí, de construtores e moradores 
de Igatu, do grupo de extensão Tectônica e do canteiro experimental da FAUFBA. Estavam previstas 
interações das atividades do projeto com disciplinas obrigatórias e optativas da graduação, tais como: 
práticas em tecnologias construtivas, paisagismo, Ateliê II e Técnicas Retrospectivas; o que não ocorreu até 
o momento em função das condições atípicas em que transcorreram os semestres letivos desde o início da 
pandemia da covid-19.

.

em função do lançamento dos esgotos. Como o solo é, em sua maior parte rochoso, construir uma estrutura centralizada 
de coleta de esgoto parece uma tarefa muito cara, nesse sentido, os estudos estão em torno de soluções descentralizadas: 
biodigestores, bacias de evapotranspiração entre outros.

Fotos 3 e 4. Atividades construtivas em Igatu.
Fonte: Fotografi as de Akemi tahara.
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Mobiliza Rau+e 

O Mobiliza Rau+e é uma articulação que surgiu a partir da interrupção das atividades presenciais da UFBA em 
função das medidas de isolamento social, proporcionadas pela pandemia do novo coronavírus. Em março de 
2020, a quarta turma da residência estava no início de suas atividades, reunindo um grupo de residentes de 
diferentes regiões do país, que estavam em Salvador para iniciar a especialização em Assistência Técnica, 
Habitação e Direito a Cidade. A disseminação da Covid-19 impôs muitas refl exões e questionamentos entre 
estudantes e professores, que decidiram buscar formas de combater a propagação do vírus nos territórios 
populares, entendidos como os mais vulneráveis. 

A organização do grupo se deu de forma bastante orgânica e horizontal, sem defi nição rígida de modelos de 
tomada de decisão, ou qualquer tipo de priorização e hierarquia entre as falas dos integrantes, sendo eles: 
professores, residentes, ex-residentes e interessados em geral. As propostas de atuação foram surgindo 
e aquelas que encontravam eco entre os participantes, foram sendo encampadas e tocadas adiante. As 
principais formas de comunicação ocorreram à distância, utilizando redes sociais como Instagram e 
WhatsApp. Dentro de poucos dias, já existiam quatro diferentes grupos117: um grupo geral; um grupo de 
articulações institucionais; um grupo de ações locais; e um grupo de comunicação. 

A partir do trabalho destes grupos se delinearam algumas frentes de ação: 1° articulação institucional 
cobrando medidas dos governos estadual e municipal relacionados às garantias de fornecimento contínuo de 
água aos territórios populares118; 2° segurança alimentar, campanhas de doação e entrega de cestas básicas 
e produtos de higiene aos moradores dos territórios populares que estávamos em contato; 3° comunicação 
comunitária, direcionadas às realidades habitacionais dos territórios populares; 4° desenvolvimento de 
soluções para garantia da higiene das mãos, como uma das formas mais efi cientes de evitar a propagação 
do vírus.

A articulação cresceu e ganhou as redes sociais, o que viabilizou parcerias e apoios. As propostas do Mobiliza 
foram selecionadas em três editais119, destinados a apoiar ações em tempos de pandemia, e fi zeram parte 
de uma campanha nacional120, o que viabilizou a entrega de cestas básicas, a produção e distribuição de 
cartilhas e cartazes nos territórios, assim como cards nas redes sociais, além da produção e instalação de 
19 pontos comunitários de higiene121  em 15 territórios populares de Salvador e região metropolitana. 

117 Participaram destes grupos principalmente residentes, mas também professores, ex-residentes e estudantes de 
graduação e pós-graduação interessados.
118 Em muitos territórios populares a distribuição intermitente de água é um dado, o que difi cultava que os moradores 
tomassem as medidas de prevenção orientadas pelos órgãos de saúde, tais como: higiene das mãos e higienização de objetos, 
utensílios, compras, entre outros. As articulações do mobiliza sobre esse tema culminaram na elaboração do “Manifesto e 
Recomendações Coletivas Direito à Água e à Segurança Sanitária em Salvador”, que envolveu a participação de mais de 70 
organizações locais.
119 Os projetos contemplados foram: “Construindo aprendizados para criar alternativas: práticas de higiene comunitária 
e campanha de comunicação articuladas para prevenção e combate ao COVID 19 no Centro e Subúrbio de Salvador/BA” – 
viabilizado pela CESE; “Comunidades pesqueiras urbanas de Salvador enfrentando a pandemia: articulação Gamboa de Baixo e 
Solar do Unhão” – viabilizado pelo Fundo Casa Socioambiental; “Mobiliza RAU+E” – viabilizado pelo Fórum Nacional da Reforma 
Urbana.
120 Participamos da campanha Uma Mão Lava Outra, da ONG Habitat para a Humanidade – Brasil, que captou recursos para 
a instalação de 100 pias comunitárias em territórios populares espalhados pelo Brasil. Essa campanha viabilizou 11 dos 19 
pontos comunitários de higiene que instalamos. Para viabilizar a estrutura burocrático/fi nanceira, o Mobiliza fez uma parceria 
com o escritório de arquitetura: Dendê Arquitetura.
121 Os 19 pontos comunitários de higiene instalados pelo mobiliza RAU+E foram assim distribuídos: 1 - Alto da Sereia; 1 
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Embora todas as frentes sejam consideradas, por nós, como ações de assessoria e assistência técnica, 
que se desenvolvem como atividades de extensão universitária, em função de nossa participação direta, 
destacamos aqui o processo de idealização, desenvolvimento, experimentação, produção em escala e 
instalação dos pontos comunitários de higiene. 

A intenção de pensar soluções baratas, utilizando materiais convencionais, direcionadas a facilitar a 
replicação da solução, foi iniciada pelas conversas online, principalmente em um dos grupos do Mobiliza: o 
grupo de ações locais. Os desenhos foram desenvolvidos de forma colaborativa, utilizando principalmente 
o sketchup e as diferentes versões fi caram arquivadas em um repositório comum no drive do google122, 
de forma a que todas(os) as(os) interessadas(os) pudessem acessar e modifi car as propostas. Nesse 
momento, algumas soluções em maquetes físicas foram realizadas e as imagens compartilhadas, como 
forma de estimular o desenvolvimento colaborativo. O amadurecimento da ideia nos levou a realizar alguns 
encontros no espaço do canteiro experimental da FAUFBA, em função da disponibilidade de ferramentas e 
materiais para o desenvolvimento dos experimentos. 

As soluções desenhadas previamente foram mostrando suas limitações e o desenvolvimento dos protótipos 
ocorreu seguindo uma metodologia baseada na solução de problemas, identifi cávamos um problema e 
procurávamos uma solução replicável e barata, assim dividimos a equipe123 disponível em dois grupos 
com focos distintos, em dois dias tínhamos uma primeira solução possível de ser instalada. A solução de 
acionamento da torneira e sabão por pedais, assim como a necessidade de estruturar o reservatório de 
água, foram ganhando novos caminhos. Abandonando ideias que não se mostravam de fácil replicação, 
ou de baixo custo, chegamos na proposta dos cavaletes que funcionavam como estrutura para a pia e 
sustentavam o sistema de pedais. A estrutura para suportar o reservatório foi abandonada, já que a opção 
de sobreposição de duas bombonas, uma apoiada sobre a outra, se mostrou mais prática e barata. Dessa 
forma chegamos a uma solução que poderia ganhar escala, com instalação replicável em diversos territórios. 

Todo o processo produtivo foi documentado por desenhos e vídeos que foram publicizados nas redes sociais, 
com link de acesso ao repositório de ideias. Produzíamos assim um projeto aberto a livre apropriação, 
compartilhamento e melhoramento. A proposta gerou muito interesse em outros grupos e fomos 
procurados por iniciativas de diferentes regiões do país. Além do que produzimos e instalamos diretamente 
em Salvador e região Metropolitana, o projeto aberto, desenvolvido pelo Mobiliza, gerou versões adaptadas 
na cracolândia em São Paulo, em um conjunto habitacional em Sergipe e foi utilizada diretamente para a 
implementação de outros 70 pontos, por diferentes grupos do fórum de assessoria popular do nordeste, 
envolvendo implementações em Fortaleza, Recife, Aracaju e Salvador. 

Essa ação emergencial de extensão universitária nos apresentou ao mesmo tempo o potencial do uso das 
redes sociais para a disseminação das ideias, assim como a rápida constituição de uma rede de interessados: 
grupos nascentes de assessoria técnica, residentes, professores, associações de moradores, organizações 
não governamentais, movimentos sociais e outras organizações comunitárias. Destacamos, também, o 

- Ladeira da Preguiça; 3 - Gamboa de Baixo; 1 - espaço provisório dos Artífi ces da Ladeira da Conceição; 1 - Solar do Unhão; 
5 - ocupações do MSTB; 1 – Canabrava; 1 - Jardim Cajazeiras; 1 - Arraial do Retiro; 2 - Santa Luzia; 1 - Quilombo Vista Alegre; 1 - 
Fazenda Coutos.
122 Solução de arquivamento na nuvem disponibilizado pela google. O drive foi utilizado em função de sua gratuidade e 
grande disseminação, o que entendemos facilitaria as trocas.
123 Que envolvia professores, ex residentes que haviam passado pelas disciplinas de prática construtivas e novos residentes 
da 4° turma.
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signifi cado, a importância e a adequação do projeto aberto, livre para apropriação e transformação em uma 
situação onde a necessidade de rápida disseminação era imperativa, dessa forma superamos os embaraços 
que os projetos autorais poderiam causar.  

Entendemos que essa ação de extensão, proporcionada pelo Mobiliza Rau+e, mais especifi camente conectada 
à produção e disseminação dos pontos comunitários de higiene, aponta caminhos potentes e impactantes 
para as ações de extensão universitária, a partir de construções horizontais, envolvendo diferentes agentes, 
com papéis que se defi nem ao longo do processo e estabelecem outras relações entre a universidade e a 
sociedade em tempos de crise. Enquanto frente de ação, o desenvolvimento dos pontos comunitários de 
higiene conectou: a residência, o canteiro experimental, a tectônica, associações e grupos organizados de 
moradores, ongs, grupos estudantis, grupos de assessoria técnica e escritórios de arquitetura, compondo 
um arranjo complexo, dinâmico e emergencial.

- + -

Essas diferentes iniciativas de extensão estão aqui reunidas, por um lado, para demonstrar que o caso em 
estudo, nessa pesquisa, não se trata de uma iniciativa isolada, e sim de uma experiência entre outras, que já 
apontam alguns caminhos em comum. Indicam indícios sobre as formas de funcionamento, as utilizações 
das diferentes possibilidades extensionistas existentes na estrutura universitária, com intensidade e 
simultaneidade diversas, envolvendo a mobilização em diferentes níveis das práticas de assessoria e 
assistência técnica enquanto ações de extensão. 

Fotos 5: Protótipo do ponto de higiene
Fonte: Acervo pessoal

Fotos 6: Ponto instalado na Ocupação Manoel Faustino
Fonte: Acervo pessoal
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A refl exão sobre as diferentes estruturas de fi nanciamento e viabilização dessas iniciativas de extensão 
– entendidas a partir dos canais existentes na estrutura universitária – assim como as propostas de 
extensão, suas atividades, formas de funcionamento, estruturação e dinâmica nos diferentes territórios, nos 
possibilitou articular melhor os pensamentos em torno da caracterização das articulações que oportunizam 
a criação dos arranjos extensionistas.

Poderíamos apresentar mais profundamente essas experiências, mas optamos por trazer esse espaço 
como uma visada panorâmica, inclusive, em função de sabermos que para além das iniciativas aqui 
apresentadas, existem outras, na própria FAUFBA e em outras universidades, que poderiam compor esse 
conjunto, tornando-o ainda mais extenso. Apresentamos, portanto, apenas as iniciativas que participamos 
diretamente, como forma de, ao mesmo tempo, construir um contexto onde o campo da pesquisa está 
inserido e auxiliar nas refl exões que apresentamos. Esse conjunto de experimentações nos ajuda a delimitar 
o conceito, a partir do entendimento das diferentes complexidades que se articulam, nestes que são 
considerados por nós, como iniciativas incipientes de arranjos extensionistas. 

Com essa breve contextualização das discussões, a partir de outras experiências, passamos na sequência 
à apresentação do campo da pesquisa propriamente dito, que se relaciona a um arranjo extensionista que 
envolveu estudantes, professoras, moradoras(es) e suas casas na Gamboa de Baixo.  

O campo da pesquisa e a estrutura do arranjo
A partir desta parte do texto, trataremos mais diretamente da experiência pesquisada, aprofundaremos a 
explicitação do arranjo extensionista envolvido, assim elucidando melhor alguns de nossos argumentos. 
Mas, antes disso, a título de melhor entendimento da realidade em que atuamos, optamos por apresentar, 
primeiramente, uma breve contextualização da Gamboa de Baixo. 

Foto 7: Vista da Gamboa de Baixo a partir da Baía de Todos os Santos 
Fonte: Fotomontagem de Umberto Violato
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A Gamboa de Baixo 

“Daqui não saio, daqui ninguém me tira!”124 

A Gamboa de Baixo é um bairro popular125 consolidado, localizado às margens da Baia de Todos os Santos, 
na região central da cidade de Salvador, em uma área de grande valorização imobiliária, que tem como 
características próprias: a grande beleza natural proporcionada pela relação da topografi a em que o bairro 
se implanta e a relação com o mar; a altivez das lutas da comunidade pesqueira tradicional que ali resiste 
para permanecer e manter seus modos de vida. Nossa pesquisa não tem como foco a história ou o processo 
de transformação deste território, já que ela se dedica a perscrutar os possíveis ganhos pedagógicos a 
partir das interações em torno de projetos de melhorias habitacionais que ocorrem entre moradoras(es) da 
Gamboa e estudantes da FAUFBA. Nesse sentido, essa parte do texto pretende construir uma aproximação 
ao território, que se constitui como o principal local das interações pesquisadas.

Os poucos registros existentes sobre as origens da comunidade apontam para sua secularidade, as casas de 
moradia de pescadores surgem como uma concentração de edifi cações relacionadas à atividade pesqueira 

124 Refrão de canto de guerra bastante utilizado pelos moradores da Gamboa de Baixo em suas intervenções públicas.
125 Usamos, aqui, a mesma denominação utilizada pelos moradores e que também é encontrada no artigo de Perry e 
Caminha (2008), sendo Caminha uma das autoras do artigo e moradora da Gamboa. Optamos por utilizar termos que facilitem 
a compreensão do texto para além do meio acadêmico, entendendo que a linguagem é uma das importantes barreiras a serem 
vencidas nas trocas entre diferentes saberes.

Figura 2.  Localização da Gamboa de Baixo
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no entorno de uma base da marinha, o Forte São Paulo da Gamboa, construído no século XVII e que, pela sua 
localização privilegiada, desempenhou um importante papel na estratégia de defesa da cidade de Salvador, 
então capital do país. Existem registros das disputas de pescadores pelas áreas de pesca126 da Gamboa que 
datam do século XIX (ZANOLLI, 2017). 

Nas conversas com alguns moradores mais antigos, encontramos referências que indicam a origem indígena 
da ocupação. Dizem que, no período das primeiras construções do Forte São Pedro, – que tem o Forte São 
Paulo da Gamboa como uma bateria avançada -, um aldeamento indígena que se localizava na região do 
Campo Grande migrou para a encosta onde hoje se localiza a Gamboa, que na época já se confi gurava como 
uma importante área de pesca da aldeia. 

Ao longo dos anos, diferentes atores concorreram para a consolidação do bairro popular da Gamboa de 
Baixo. Com o abandono do forte, em função do declínio da demanda de defesa militar da cidade, a partir 
da mudança da capital para o Rio de Janeiro no século XVIII, o conjunto do entorno permanece ativo e em 
crescimento, abrigando uma vila de pescadores que vai se desenvolvendo ao longo dos anos através de 
uma ocupação espontânea, principalmente, oriunda do crescimento das famílias de pescadores, que com 
o passar do tempo se conformam como diferentes gerações de gamboeiras(os)127. Esse adensamento de 
moradia não é acompanhado pela implementação de infraestrutura urbana e a Gamboa se desenvolve sem 
acompanhamento do Estado, a consolidação histórica desse território popular é marcada principalmente 
pela lógica da autoconstrução. 

Um marco importante no processo de consolidação, que, atualmente, caracteriza o espaço da Gamboa, 
ocorre na década de 1950 com a construção da Avenida Lafayete Coutinho128, que passou a conectar a 
região nobre da cidade, conhecida como corredor da Vitória, com a área do Comércio. Essa conexão se dá 
por um viaduto que passa beirando a encosta e exatamente sobre a Gamboa, dividindo, inclusive, a ocupação 
existente em aquilo que, após a intervenção, convencionou-se chamar: Gamboa de Baixo e Gamboa de Cima. 
A parte acima da avenida acaba sendo assimilada pela lógica da especulação imobiliária e se aproximando 
do padrão construtivo do centro, enquanto a parte abaixo da avenida se torna mais isolada, com acesso 
mais difícil e mantém outra lógica de ocupação, mais popular e autoconstruída.

Atualmente, a Gamboa é dividida geografi camente por três vias: Hamilton Sapucaia, Barbosa Leal e Rua 
da Resistência, que acompanham a sua topografi a acentuada, com rampas e degraus variando entre 1 
e 3 metros de largura. A comunidade enfrenta difi culdades relacionadas à acessibilidade, pavimentação, 
esgotamento sanitário, iluminação pública, drenagem, coleta de lixo e habitação, além de questões fundiárias 
relacionadas com a propriedade da terra, devido à maior parte da área em que se localiza a Gamboa ser 
considerada terreno de marinha, portanto de responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 

Ao fi nal da rua Hamilton Sapucaia, encontram-se as ruínas da fortifi cação do século XVII, que compõe um

126 A dissertação de Rafael Portela, sobre os pescadores da Bahia, aponta documentos do século XIX sobre petições de 
pescadores junto à capitania dos portos, envolvendo a disputa de exclusividade de uso da coroa da Gamboa. Nessas disputas, 
estão envolvidos pescadores oriundos da Gamboa, Porto das Pedreiras, da Barra que se unem contra pescadores de Itapagipe, 
que estavam indo pescar na Gamboa. Segundo Portela, tais documentos se encontram no Arquivo Público do Estado da Bahia, 
sobre o título: Correspondência recebida de diversos pescadores, maço 4634, “Abaixo assinado de pescadores”, 05/11/1882.
127 Termo utilizado pelos moradores que designa quem é nascida(o) ou mora há muito tempo na Gamboa de Baixo.
128 Popularmente chamada de Avenida Contorno, em função de seu trajeto signifi car o contorno da Bahia de Todos os 
Santos, proporcionando uma vista belíssima para os automóveis que trafegam pela mesma.
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elemento central na história da Gamboa e nas disputas dos moradores pela permanência. Após décadas de 
abandono, o que sobrou das construções do forte foram ocupadas para fi ns de moradia, existindo relatos de 
moradores que apontam o início dessa ocupação há cerca de 60 anos. Nas últimas duas décadas, ocorreu 
um adensamento da ocupação do forte que consolidou anexos às ruínas históricas, construídos pelos 
próprios moradores. Por se caracterizar como patrimônio tombado, o forte é palco de disputas judiciais que 
envolvem o IPHAN, a SPU, a Prefeitura de Salvador e os moradores da Gamboa129. 

No início dos anos 1990, os moradores receberam os primeiros apoios de grupos externos130, o que 
primeiramente se materializa na criação de um grupo de mulheres negras da Gamboa. O grupo é articulado 
através da atuação de Rita Santa Rita, do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS)131, que surge para o 
enfrentamento de questões sobre o empoderamento das mulheres relacionados com a sexualidade e seus 
direitos sociais. As reuniões do grupo de mulheres logo se tornam o espaço onde se discutia a importância 
do saneamento básico e outras melhorias urbanísticas (PERRY; CAMINHA, 2008). 

Devido à falta de estrutura de saneamento básico, um surto de cólera se alastrou na comunidade, em 
1992, ocasionando a morte de três moradores. O surgimento da doença e as condições insalubres de vida 
impulsionam a insurgência dos moradores, na luta pelo direito de permanência e pela urbanização da área. 
Nesse momento, como forma de protesto, os gamboeiros paralisaram o fl uxo de automóveis na Avenida 
Contorno, e a crise sanitária da Gamboa ganhou espaço nos meios de comunicação de massa, sendo 
noticiada nas rádios, nos jornais e na televisão, visibilizando ao poder público e à sociedade em geral as 
condições insalubres em que se vivia no centro da cidade. 

129 Desde 2016, corre na Defensoria Pública da União uma Ação Civil Pública (ACP), que tem como objeto principal o destino 
e as responsabilidades em relação a manutenção e uso do Forte São Paulo da Gamboa.
130 A partir da década de 1990, encontramos alguns relatos de moradores e citações em trabalhos publicados sobre 
iniciativas de extensão universitária que passam a interagir com a Gamboa de Baixo e seus moradores, são iniciativas que se 
dedicam por períodos de tempo determinado, e, tal histórico, tanto na perspectiva de suas interlocuções e dos acúmulos que 
geraram no território ainda está por ser escrito. Para saber mais ver: Zanolli (2017) e Carneiro et al. (2019).
131 Organização não governamental ligada à igreja católica e que desenvolveu relevantes trabalhos de formação popular em 
diversas localidades de Salvador.

Figura 3: Vias da Gamboa de Baixo
Fonte: Montagem de Iago Albuquerque
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Nesse momento, o grupo de mulheres desempenha um importante papel na organização das moradoras 
e moradores que lutam por infraestrutura de saneamento básico e rede de distribuição de água. Entre 
as iniciativas extensionistas identifi cadas no território da Gamboa de Baixo, que são conhecidas ou 
por publicações ou pela memória dos moradores, vale destacar, nesse período, a ação de um grupo da 
UFBA132 que realiza a análise da água dos minadouros existentes na comunidade, em função destes terem 
sido apontados pelos agentes públicos como os pontos de contaminação do cólera. Os resultados não 
confi rmam esta hipótese o que fortalece a posição dos moradores de que o problema estava na falta de 
saneamento básico. Essa mobilização viabiliza, ainda em 1992, a instalação, pela Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (EMBASA), do primeiro ponto de distribuição de água encanada da Gamboa, batizado pelos 
moradores como chafariz. 

Neste momento de acúmulo organizativo, surge a principal organização comunitária do bairro, a Associação 
Amigos de Gegê133 dos Moradores da Gamboa de Baixo. A partir daí, a associação passa a protagonizar 
as mobilizações e lutas da comunidade por melhores condições de vida para os moradores da Gamboa. O 
grupo de mulheres teve papel ativo na formação e fortalecimento da associação de moradores, assim como 
na articulação e mobilização das mulheres da Gamboa, tendo atuado por mais alguns anos e depois perdido 
força. (PERRY; CAMINHA, 2008). 

É após este período conturbado que os moradores novamente se mobilizam pela permanência, já que, em 
meados dos anos 1990, o poder público promove um projeto de renovação da Avenida Contorno, batizado 
como Via Náutica, que, entre outras ações, pretendia realizar a remoção total abaixo da Avenida Lafayete 
Coutinho. A associação de moradores, recentemente formada, luta para participar do diálogo com os órgãos 
executores responsáveis a fi m de terem suas demandas incluídas no orçamento da intervenção proposta. 
Nas primeiras reuniões com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER), a habitação 
ou melhorias urbanas para a comunidade não eram pautas do órgão. Contudo, a associação apresenta na 
discussão um projeto idealizado em parceria com Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA), através 
de uma interação liderada pela professora Evelyn Hartoch, através do grupo de pesquisa LABHabitar, que 
introduz na pauta a questão da moradia na Gamboa de Baixo, sendo esta uma das primeiras interações 
extensionistas da FAUFBA nesse território de que se tem notícia.

Nesse processo, o debate sobre a possibilidade ou não de ocupação dos arcos abaixo da Av. Contorno 
se estabelece com mais força, momento em que professora Lúcia Cardoso, da FAUFBA, com o grupo de 
pesquisa em conforto urbano térmico e acústico, passa a acompanhar a luta da comunidade, elaborando 
soluções em contraponto às propostas da gestão pública, em diálogo direto com a comunidade. 

A partir dessa atuação da Conder, são construídas casas na Gamboa, substituindo a moradia em barracos 
de madeira, bastante presente até então. Segundo relatos de moradores, é nesse momento que um novo 
grupo de moradores passou a ocupar a área dos arcos construídos para sustentar a avenida. Esses novos 
moradores, advindos de outras localidades do centro de Salvador, vão iniciar o embrião do que seria, anos 
depois, um enclave do tráfi co de drogas na Gamboa de Baixo, que até pouco tempo atrás se concentrava 
mais na parte alta do bairro, bastante conectada ao fl uxo da Avenida Contorno, confi guração que vem 
mudando rapidamente e se espalhando por outras áreas da Gamboa. 

No início dos anos 2000, o LabHabitar da FAUFBA através da interlocução da Professora Evelyn realiza 

132 Nos diálogos com moradores, existe a lembrança dessa interação, mas não foi possível identifi car exatamente qual grupo 
da UFBA foi responsável pelas análises de água.
133 Nome que homenageia uma liderança comunitária que foi vitimada pelo cólera.



82

atividades de assessoria técnica voltadas para o uso comunitário do forte e, a partir da interação junto aos 
moradores, é desenvolvido um projeto para o mesmo. As informações desta ação extensionista só são 
encontradas nas lembranças dos moradores, já que nada foi publicado e todo o material do projeto se perdeu. 

Anos depois, já em 2004, o arquiteto Alfredo Caldas, aluno do mestrado profi ssional em patrimônio e 
conservação (CECRE-UFBA), elabora um projeto de restauro do forte, conectando a edifi cação com o Museu 
de Arte da Bahia (MAM) através de uma passarela via mar, e a construção de um plano inclinado que ligaria 
a fortifi cação à avenida Contorno. 

Em 2013, na primeira edição da RAU+E, dois residentes passam a acompanhar a comunidade mais de perto. 
O arquiteto e urbanista Fabrício Zanolli, assessorando os moradores do forte, propõe a realocação das 
famílias para dentro da própria Gamboa, e o urbanista José Aloir, que elabora diretrizes para a regularização 
fundiária, através dos instrumentos previstos no Estatuto da cidade (2001). 

Em 2016, o grupo de pesquisa Lugar Comum da Faculdade de Arquitetura, desenvolve atividades de 
intercâmbio com a Bartlett School de Londres, que tem, como uma das áreas trabalhadas, a Gamboa de 
Baixo. Os trabalhos desenvolvidos em campo com os moradores estavam relacionados, sobretudo, com as 
discussões acerca do direito à cidade e conquistas dos direitos urbanísticos. Foram realizadas ofi cinas em 
diferentes frentes, desde a tradução das impressões e desejos de melhoria do território através da visão de 
seus moradores, até análises do espaço edifi cado e criação de um censo comunitário para quantifi car as 
famílias e casas. Com outros focos, ocorrem atividades, na Gamboa, relacionados ao mesmo intercâmbio 
nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

Em 2017, uma nova turma de residentes da RAU+E volta a atuar na Gamboa, desenvolvendo ações ligadas a 
melhorias habitacionais, regularização fundiária e mobilidade, que serão mais detalhadas no item seguinte. 
Como primeira ação de reaproximação da residência, respondendo às solicitações da associação de 
moradores, são desenvolvidas novas propostas para a ocupação do forte, envolvendo moradia, espaços 
comunitários e um museu da pesca artesanal. 

Como podemos perceber, são muitas as interações relatadas, sendo estas, aqui apresentadas, apenas 
as que parecem ser mais marcantes, tanto no sentido das lembranças dos moradores, quanto da 
documentação existente. Provavelmente, existiram outras que se perderam no tempo e que foram 
pouco ou nada documentadas. As formas de atuação, os grupos envolvidos, os tempos de interação são 
absolutamente diversos e, na maioria das vezes, não vinculados uns aos outros, de forma que os moradores 
e, especialmente, as lideranças comunitárias se tornam os únicos agentes capazes de reunir e compreender 
o histórico dessas ações, que parecem carecer de maior confl uência de forma a potencializar os impactos 
positivos gerados. 

Até os dias de hoje, a associação segue como a principal organização comunitária da Gamboa de Baixo, 
atuando na luta pela permanência no território e por melhorias nas condições urbanas e habitacionais em 
que vivem os moradores da Gamboa. 

O arranjo extensionista estudado 

O caso estudado reúne um conjunto diferenciado de iniciativas extensionistas, que tem articulações 
diretas entre si e que ocorreram com maior intensidade entre o segundo semestre de 2017 e o segundo 
semestre de 2019, envolvendo a FAUFBA e a Gamboa de Baixo, com a temática do desenvolvimento de 
projetos de melhorias habitacionais em casas autoconstruídas nesse território. Analisando esse conjunto, 
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a partir de uma sequência cronológica, poderíamos dividi-lo em distintos períodos de interação. Segundo 
suas características próprias, podemos identifi car cinco momentos diferentes, que chamamos de ciclos, e 
que compõe a seguinte sequência: ativação no território - entre junho de 2017 a abril de 2018; 1° ciclo de 
interação – de maio a dezembro de 2018; 2° ciclo de interação – entre setembro de 2018 e fevereiro de 
2019; 3° ciclo de interação – de março a agosto de 2019; desdobramentos e continuidade – de julho de 2019 
até o atual momento. 

Apresentamos, abaixo, um gráfi co demonstrativo dessa sequência cronológica dos ciclos do arranjo 
extensionista:

As ações de desenvolvimento de projetos de melhorias habitacionais, aqui estudadas, ocorreram durante 
os 1°, 2° e 3° ciclos de interação, mas só foram possíveis em função do período anterior de ativação no 
território, o que importa explicitar como forma de deixar transparente as relações que dão base a tais 
iniciativas extensionistas. Os três ciclos de interação estudados acabaram apresentando desdobramentos 
antes imprevisíveis na relação com esse território, o que também se apresenta como um fator bastante 
signifi cativo, e, por isso, comparece nessa análise como o ciclo de desdobramentos, indicando outras 
possibilidades na interação entre universidade e comunidade. 

O caso pesquisado não se trata de um projeto de extensão único, da ação individual de um professor, da 
experiência de um grupo de extensão, do desenvolvimento de um projeto institucional ou de uma iniciativa 
autônoma de estudantes. O que estudamos é um conjunto de iniciativas que confl uem para o desenvolvimento 
dos projetos de melhorias habitacionais na Gamboa de Baixo. Essa conjunção se conformou como a 
metodologia do caso em estudo, a partir dos ganhos obtidos com a múltipla abordagem das atividades 
extensionistas, através do uso intensivo e simultâneo de diferentes entradas/saídas que relacionaram a 
FAUFBA e a Gamboa. 

Entendemos que essa caracterização é parte importante das questões em que essa pesquisa se insere, 

Figura 4. Cronologia dos ciclos do arranjo extensionista
Fonte: Elaboração própria
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temos, assim, um caso que se desdobra a partir de diferentes iniciativas, envolvendo: ações de extensão 
docente direta, ações de extensão da residência AU+E; ações de extensão do programa permanecer PROAE 
e, fi nalmente, ações de um ateliê extensionista. Esse conjunto de iniciativas, que se mistura no tempo 
confi gurando diferentes momentos da interação pesquisada, compõe o campo dessa pesquisa. Como forma 
de fortalecer essa ideia, de um todo composto de partes distintas, entendemos o conjunto pesquisado 
como um arranjo extensionista.

Ao analisar o arranjo como um todo, nosso olhar não pretende focar em uma das partes do mesmo, visto 
que consideramos que todas as partes, quando isoladas,  mostram-se bastante limitadas. Essa percepção 
motiva a explicitação do arranjo e a concentração na interação, que se torna possível a partir da confl uência 
entre as diferentes partes envolvidas: pós-graduação, graduação, políticas de permanência de estudantes 
cotistas e ações docentes diretas. Todas essas diferentes possibilidades de interação extensionistas são 
consideradas diferentes partes da mesma experimentação da extensão como forma de ensino, que compõe 
o arranjo extensionista enquanto campo estudado. Nesses termos, as limitações e potenciais de cada parte 
serão explicitadas, mas, mais do que isso, direcionaremos o olhar a partir das possibilidades de interação 
entre elas e de suas contribuições específi cas para o arranjo como um todo. 

Seguiremos, assim, uma forma de apresentação inicial dos dados que consideramos pouco usual em 
pesquisas acadêmicas, mas bastante disseminado entre programadores e desenvolvedores que documentam 
seus experimentos de código aberto. Para realizar essa apresentação, quase tutorial do arranjo, partimos 
do que observamos, já que os conceitos  apresentados não foram um a priori na execução das atividades 
pesquisadas, e, sim, uma conformação intuitiva, que foi estruturando tal arranjo ao passo que buscávamos 
soluções adequadas para as questões que as próprias ações no campo indicavam. 

Apresentamos, portanto, o conceito do arranjo extensionista como uma consequência analítica da pesquisa 
e não como uma prática predefi nida anteriormente à execução das iniciativas pesquisadas. Após identifi car 

Figura 5. Esquema de interação – entradas/saídas do Arranjo extensionista
Fonte: Elaboração própria
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a lógica de montagem do arranjo, num esforço de engenharia reversa, muito utilizado entre desenvolvedores, 
promovemos uma desmontagem. Identifi cando, dissecando e apresentando parte a parte, as diferentes 
entradas/saídas que estão envolvidas no todo. 

Breve descrição do papel de cada 
entrada/saída no arranjo extensionista 

Faremos a seguir uma descrição breve das principais características de cada parte, e da função que 
cumpriram no arranjo estudado. 

A extensão docente direta – confi gura-se como a ação de extensão promovida diretamente pelo docente, 
compondo uma gama ampla de possibilidades, podendo ou não estar documentada nos sistemas 
universitários, o que lhe proporciona uma autonomia signifi cativa, sendo este o principal potencial desta 
entrada/saída. Como principal limitação, a ação de extensão docente direta não viabiliza estrutura e equipe 
de trabalho, o que só ocorre quando ela passa ao estágio de projeto de extensão em algum dos possíveis 
canais de fi nanciamento e viabilização disponíveis na estrutura universitária. 

No arranjo estudado, nossa ação de extensão docente direta começou pouco após iniciarmos nossa carreira 
docente na FAUFBA, ainda no primeiro semestre de 2017, momento em que já estávamos minimamente 
aproximados da Gamboa de Baixo134. Iniciamos, então, ações de extensão direta como assessor da 
Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, aproximando-se dos processos de luta 
em andamento naquela comunidade e participando de reuniões com as lideranças comunitárias135.  

Destacamos, aqui, que consideramos essa atuação de extensão docente direta como parte fundamental das 
articulações que motivaram o desenvolvimento do arranjo extensionista estudado. Já que é, a partir dela, 
que se estabelecem as condições de aproximação no território, a manutenção do diálogo com a associação, 
a mediação das ações em relação às demais atividades em desenvolvimento no território, a troca com 
outras assessorias, portanto, funcionando como uma espécie de base para a interlocução entre todas as 
outras partes do arranjo.  

A Residência em Arquitetura Urbanismo e Engenharia/UFBA – Na sua terceira edição, que ocorreu entre 
agosto de 2017 e dezembro de 2018, a Gamboa de Baixo foi um dos territórios trabalhados pela residência. 
Nesse contexto, uma equipe de três residentes atuou durante 2018 na Gamboa, tendo desenvolvido 
diferentes frentes de trabalho, sendo elas: regulamentação da ZEIS da Gamboa; microacessibilidade da 
comunidade, e; projetos de melhorias habitacionais. 

O arranjo extensionista aqui pesquisado tem interação direta com os projetos de melhorias habitacionais, 
trabalho que foi desenvolvido por um residente, junto ao qual desempenhamos o papel de orientador. As 

134 Processo já descrito na seção de abertura deste trabalho.
135 Seguimos ativos nessa assessoria até os dias de hoje, momento em que as demandas de assessoramento em arquitetura 
e urbanismo se apresentam com muita força, em função do desenvolvimento simultâneo de diferentes projetos pela prefeitura 
nesse território, tais como: projeto de revitalização da orla, projeto habitacional para realocação das famílias que ocupam 
o Forte, plano de urbanização da ZEIS e projeto de regularização fundiária. Em função da delimitação da pesquisa, embora 
estejamos atuando junto a esses processos, entendemos que não deveriam ser aqui apresentados, já que abririam muitas 
outras questões que não se direcionam ao foco da pesquisa.
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ações do projeto de melhorias habitacionais realizadas na terceira edição da RAU+E, concentraram-se entre 
o período de maio a dezembro de 2018 e fazem parte desta pesquisa, tendo sido o estopim inicial da 
atuação pesquisada, portanto, desempenhando um papel propulsor do arranjo pesquisado. 

Cabe destacar, para além da proposição inicial da atuação com melhorias habitacionais, o importante papel 
desempenhado pelo residente, que, como profi ssional formado em arquitetura e urbanismo, tomou frente 
em muitos dos processos do 1° ciclo de interação, confi gurando-se como o líder da equipe de extensão, 
que desenvolveu uma relação muito fl uida com os moradores e os bolsistas do Programa Permanecer. O 
residente pode ser entendido como uma espécie de pivô na constituição do arranjo, já que, ao mesmo tempo 
que viabilizou seu trabalho junto à residência, cumpriu o papel de tutor junto aos bolsistas e posteriormente 
de monitor do Ateliê, já no 2° ciclo de interação. 

O Programa Permanecer136 PROAE – O projeto Melhorias Habitacionais Enquanto Extensão Universitária foi 
contemplado no edital Permanecer com objetivo de dar suporte aos trabalhos de melhorias habitacionais que 
vinham em desenvolvimento na terceira edição da RAU+E na Gamboa. Obtivemos duas bolsas destinadas a 
estudantes de graduação da FAUFBA e, com isso, montamos o que consideramos ser a equipe de extensão 
responsável por dar dinâmica ao arranjo. 

Esse primeiro projeto desenvolveu suas atividades entre julho de 2018 e agosto de 2019 e os estudantes 
tiveram como função principal: acompanhar os contatos comunitários, realizar os cadastros físicos das 
casas, produzir desenhos e maquetes para os diálogos com os moradores, documentar as atividades, 
entre outras funções. 

A dedicação dos dois bolsistas no suporte e no desenvolvimento das atividades do residente e, depois, 
no acompanhamento do Ateliê foram de fundamental importância para a composição do arranjo. Como 
a iniciativa de lidar com os projetos de melhorias habitacionais demandava um volume signifi cativo de 
trabalho, sem uma equipe mínima não conseguiríamos avançar. Consideramos que a atuação da equipe 
permanecer garantiu a coesão do conjunto, através do cumprimento de diversas tarefas que difi cilmente 
seriam consideradas específi cas de alguma das outras partes137. 

O Ateliê III – O Ateliê é uma disciplina anual da matriz curricular da graduação do curso diurno da FAUFBA, que 
tem como temática principal o projeto habitacional. Anualmente, são oferecidos ao mínimo três disciplinas 
de Ateliê III na escola, cabendo aos docentes responsáveis pelas mesmas a defi nição de suas metodologias 
de trabalho e proposição de temas para os exercícios didáticos. 

Desde o início das nossas atividades na FAUFBA, estamos atribuídos como um dos responsáveis de 
Ateliê III. Em função das afi nidades entre as docentes com as quais trabalhamos nessa disciplina, a 
evidente aproximação entre os trabalhos que estavam em desenvolvimento na Gamboa e as discussões 
que promovíamos em sala, percebemos que era possível experimentar uma conexão entre o que já vinha 

136 Programa que integra a política de ações afi rmativas da UFBA e é direcionado a garantia da permanência dos estudantes 
cotistas na universidade, através da distribuição de bolsas para estudantes de graduação. Os projetos direcionados ao 
programa têm prazo de execução de 12 meses.
137 Baseados no que desenvolvemos durante esse primeiro projeto, em junho de 2019 contemplamos um novo projeto no 
Programa Permanecer, denominado: Educação Popular e Arquitetura e Urbanismo – desdobramentos de assistência técnica, 
que tem o objetivo de experimentar formas mais coletivas de lidar com as trocas de informação sobre as principais demandas 
identifi cadas nas experiências de melhorias habitacionais na Gamboa, esse projeto se desenvolveu de setembro de 2019 até 
março de 2020, quando foi paralisado em função da suspensão das atividades presenciais da UFBA.
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ocorrendo nas atividades de melhorias habitacionais e o andamento da disciplina. 

Realizamos então um exercício projetual de melhorias habitacionais para a turma de Ateliê III no segundo 
semestre letivo de 2018, e outro para a turma seguinte, no primeiro semestre letivo de 2019. Essas 
atividades são parte importante do arranjo extensionista aqui pesquisado e se concentram entre setembro 
de 2018 e agosto de 2019. 

A inserção do Ateliê no arranjo extensionista cumpriu diferentes papéis, por um lado, a experimentação 
de conexão com um espaço formal de ensino da graduação, com a respectiva ampliação de escala dos 
debates e de volume de produção que isso signifi ca, por outro, a propagação da iniciativa de projetação 
junto a casas autoconstruídas na matriz da FAUFBA. Tal conexão insere essa iniciativa na conjunção ensino-
pesquisa-extensão, complementando assim o arranjo estudado.

- + -

Ao descrever as diferentes entradas/saídas que compõe esse arranjo extensionista, transparece uma 
característica importante do mesmo, que se vincula à potencialização dos canais existentes através da 
articulação entre eles. Dessa forma, o arranjo  tensiona a estrutura universitária, dilatando os canais 
existentes, intensifi cando as ações e processos que podem desempenhar, através da promoção de pequenas 
alterações de seus papéis, o que gera ganhos na soma e articulação dos vínculos que promovem.  

A extensão docente direta é pouco reconhecida e valorizada na estrutura universitária, mas cumpre um 
papel fundamental de articulação do arranjo proposto através da mediação entre as diferentes iniciativas. A 
entrada/saída da residência se intensifi ca na conexão com a graduação e no prolongamento das ações do 
residente, como tutor de bolsistas graduandos e monitor do Ateliê III. A equipe Permanecer atua em contato 
direto com o jovem profi ssional residente, e faz a ponte entre a extensão docente direta, a residência e o 
Ateliê, alargando suas funções normalmente vinculadas a execução de um projeto específi co. Já a entrada/
saída do Ateliê se benefi cia da estrutura montada a partir do suporte escalonado das outras iniciativas 
articuladas no arranjo, e assim se transforma enquanto espaço de ensino, que aborda diretamente questões 
da realidade do bairro popular. 

Dessa forma, sem a estruturação do arranjo, nenhuma das entradas/saídas identifi cadas seriam tão 
potentes, porque careceriam das possibilidades e viabilidades que as outras entradas/saídas proporcionam. 
É exatamente na vinculação entre as diferentes entradas/saídas que o arranjo se estrutura e ganha força, 
gerando outras formas de pensar a extensão e o ensino, de forma a articular iniciativas normalmente 
dispersas, intensifi cando o uso dos canais existentes e, por vezes, esgarçando e transformando os papéis 
que cumprem habitualmente. 

Descrição dos ciclos do arranjo extensionista 

Conforme já apontamos, esse arranjo tem início com a etapa de ativação no território, que ocorreu entre junho 
de 2017 e abril de 2018. Nesse período, as principais atividades realizadas se relacionaram ao levantamento 
de informações, ao conhecimento do território e aos diálogos com as lideranças comunitárias. As interações 
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desenvolvidas nesse momento, assim como o início dos vínculos comunitários, foram facilitadas pelos 
processos de aproximação em que nos envolvemos desde meados de 2016, através da mediação de outros 
assessores que já atuavam na Gamboa.

Nesse ciclo, surge uma demanda vinda da comunidade para elaboração de uma proposta de uso comunitário 
do Forte São Paulo da Gamboa. Entendemos essa como uma oportunidade de aproximação entre a terceira 
turma da RAU+E e a realidade da Gamboa. Por isso, em outubro de 2017, como parte das atividades didáticas 
da residência, num formato de ofi cina temática, a RAU+E organizou uma equipe de trabalho que, durante 
uma semana, realizou estudos, levantamentos e proposições focadas no Forte. Essa atividade foi composta 
por três docentes e pouco mais de 10 residentes, que, em alguns dias de imersão, revezaram-se no trabalho 
contínuo que envolveu: momentos de interação comunitária, momentos de reuniões ampliadas do grupo, 
divisões em subgrupos de trabalho, discussões e elaboração de estudos. 

A partir da interação junto aos moradores do forte e representantes da associação de moradores, elaboramos 
uma proposta de uso comunitário do Forte São Paulo da Gamboa. A proposta levava em conta a adequação 
dos espaços do forte, segundo as informações históricas encontradas, de forma que, após restaurado, ele 
fosse destinado para um uso compartilhado entre: 4 moradias, áreas de lazer, uso comunitário e ainda um 
pequeno museu de pesca artesanal. Tal material compôs uma cartilha que foi entregue à associação de 
moradores, que o utilizou nas audiências que corriam sobre a cessão de uso e o destino do forte, apoiando 
assim as reivindicações da associação em relação a esse pleito. 

Essa atividade imersiva gerou uma aceleração na nossa aproximação com lideranças e moradores da 
Gamboa e serviu como forma de aproximar alguns residentes que se interessaram por atuar nesse território, 
o que acabou proporcionando a perspectiva de desenvolvimento dos trabalhos durante a terceira edição da 
RAU+E. Após essas atividades, os contatos com a comunidade seguiram ativos e a intenção de fortalecer a 
atuação de assessoria em andamento na Gamboa se consolidou.  

O ciclo de ativação no território138 nos trouxe algumas leituras importantes, que acabaram direcionado parte 
dos caminhos futuros. Víamos, por um lado, um processo de organização comunitária disperso, em que as 
lideranças constantemente apresentavam o desgaste e a sobrecarga por estarem tantos anos à frente da luta, 
por outro, fi cava claro que existiam muitas obras habitacionais ativas na comunidade, com algumas áreas 
sendo adensadas e novas áreas sendo ocupadas sem que existisse algum espaço coletivo para discutir o 
assunto. Perante esse quadro, somando os nossos interesses com o momento que identifi cávamos passar 
a comunidade, começamos a gestar a ideia de atuar com as melhorias habitacionais. 

O 1° ciclo de interação139 com melhorias habitacionais ocorreu entre maio e dezembro de 2018, caracterizou-
se como o momento de defi nição das demandas e da metodologia geral de atuação, assim como a 
realização da primeira leva de projetos. Iniciamos esse ciclo apresentando a intenção de atuação direta com 
melhorias habitacionais para os representantes da Associação. Nesses diálogos, nossas leituras iniciais 
foram reforçadas pelas falas das lideranças, que apontaram as difi culdades enfrentadas pela associação 
em função da sobrecarga de demandas nas mãos de poucas pessoas, e a preocupação com a garantia de 
presença dos membros da associação nas atividades do projeto. 

138 Como explicitamos neste ciclo, interagem principalmente a entrada/saída da extensão docente direta. Tendo ainda uma 
imersão temporária da entrada/saída da RAU+E na proposição de usos para o Forte São Paulo da Gamboa.
139 Início da entrada/saída da RAU+E na proposição das ações de melhorias habitacionais.
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Baseados nessas preocupações, organizamos a sequência de atividades num formato que possibilitasse o 
andamento do projeto sem obrigatória presença de representantes da associação nas atividades. A própria 
temática das melhorias habitacionais já se direcionava nesse sentido, porque a maioria das interações 
ocorreriam com as(os) moradoras(es) em suas casas e não necessitariam da mediação da associação. 

Propusemos, então, uma dinâmica em que apenas no início do trabalho seria necessário o apoio da 
associação, nos primeiros contatos com as(os) moradoras(es) e, depois, apenas em momentos que fossem 
oportunos. Assim, realizamos a primeira rodada de interlocução com as(os) moradoras(es), com a entrada 
no território a partir dos contatos prévios com as lideranças da associação de moradores, que apoiaram 
todo o processo, auxiliando na defi nição dos locais onde as reuniões poderiam ocorrer, como casas de 
moradoras(es) e bares existentes na Gamboa, apoiando a divulgação boca a boca e a conversa de porta em 
porta, chamando as(os) moradoras(es). 

Em junho de 2018, realizamos uma sequência de reuniões coletivas com as(os) moradoras(es) da Gamboa, 
as reuniões ocorreram em três locais diferentes seguindo uma setorização do território, de acordo com 
as três principais vias internas da comunidade. Os espaços foram disponibilizados pelas(os) próprias(os) 
moradoras(es), na área de lazer de uma casa na Rua Hamilton Sapucaia, dentro da área de um bar na rua 
Barbosa Leal e em frente a outro bar, em um alargamento da Rua da Resistência. 

Nessas reuniões – que ocorreram durante o período diurno aos fi nais de semana – foram apresentadas 
as intenções do trabalho, descrevendo as etapas que seriam realizadas, procurando reconectar essa ação 
como um novo momento de interação da universidade e da residência com a Gamboa. Foram apresentadas 
e discutidas as dúvidas das(os) moradoras(es), e após os esclarecimentos sobre o que seria realizado, 
aquelas(es) que se mostraram interessadas(os) na participação junto ao projeto de melhorias habitacionais, 
direcionaram-se para o preenchimento de uma fi cha de registro das demandas. Nessa rodada de três 
reuniões, foram registradas 56 famílias que se apresentaram interessadas em participar do projeto. 

Com a equipe de extensão montada – contando com: um docente, um residente e dois estudantes de 
graduação, bolsistas Permanecer140 – reunimos as informações iniciais das(os) moradoras(es) em uma 
lista de interessados e fomos para o segundo passo: a realização de contatos telefônicos ou presenciais 
individualizados. Esses contatos tiveram, como objetivo, confi rmar o interesse das(os) moradoras(es) e 
marcar as datas das visitas para o desenvolvimento do cadastramento físico das casas e a complementação 
dos cadastros sociais das famílias. Já nos primeiros contatos, o que se percebeu foi uma grande diferença 
entre o interesse apresentado na primeira rodada de reuniões e a disponibilidade dos moradores para 
ocupar seu tempo, abrir suas casas, dialogar sobre seus interesses e participar efetivamente do projeto. Por 
diferentes motivos, que variaram desde contatos telefônicos que não atendiam, passando por difi culdade 
de disponibilidade de tempo em função de compromissos profi ssionais, e, inclusive, pelo não entendimento 
das etapas de trabalho envolvidas no projeto, o número de 56 interessados foi sendo reduzido. 

Procuramos, então, experimentar o processo anteriormente planejado, que envolvia: realizar o atendimento 
individualizado da demanda com elaboração de cadastro social; o cadastro físico da habitação; defi nição do 
programa de projeto; elaboração de propostas projetuais; apresentação, discussão e adequações das propostas 
a partir dos diálogos com as(os) moradoras(es); fi nalização e entrega dos projetos às(aos) mesmas(os). 

140 Início da entrada/saída do Programa Permanecer.
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Durante essas interações, a equipe ajustou a metodologia de realização de cadastros físicos, que, nos casos 
de autoconstrução, muitas vezes apresentam desenhos pouco regulares, assim como diferentes angulações 
entre paredes, o que, somado às situações de cômodos mobiliados e bastante pequenos, aumentam as 
difi culdades durante os levantamentos. Desenvolvemos, também, a metodologia de registro das informações 
de patologias visíveis na casa, que foram registradas nas plantas de cadastro a partir de ícones que indicavam: 
umidade ascendente, pontos de vazamento, ambientes quentes, escuros e mal ventilados. 

Ao longo do desenvolvimento destes projetos foram ocorrendo uma a uma as devolutivas junto às(aos) 
moradoras(es), tendo obviamente vários casos de idas e vindas no desenvolvimento das propostas em 
função das intenções das(os) moradoras(es). Em aproximadamente 8 meses, foram desenvolvidos e 
entregues projetos para melhorias de sete habitações. 

Já um tanto impactados com os resultados alcançados e com a interação em curso, percebemos que 
ainda tínhamos respostas a dar a moradoras(es) interessadas(os). Preocupados com o fl uxo de trabalho 
e com o tempo que ainda tínhamos, surgiu a possibilidade de experimentar uma aceleração do processo e 
ao mesmo tempo aumentar o desenvolvimento das refl exões sobre ele. Isso seria possível somando essas 
possibilidades com a intenção de inserir, de forma sistemática, a pauta de melhorias habitacionais em 
casas autoconstruídas em uma disciplina obrigatória de projeto: o Ateliê III. Nos lançamos ao 2° ciclo. 

O 2° ciclo de interação ocorreu entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019141, ele teve como grande diferença, 
em relação ao ciclo anterior, o fato de envolver, no desenvolvimento das propostas projetuais, 32 estudantes 
de Ateliê III142, que participaram desta atividade enquanto um dos exercícios didáticos da disciplina. 

O entendimento sobre a possibilidade de aproximação com o Ateliê III143 se baseou em alguns aspectos 
signifi cativos: 1) a relação já existente entre o docente que compunha a equipe do projeto de extensão e 
a disciplina; 2) o histórico de atividades desse Ateliê, que já havia de forma pontual atuado com projetos 
em resposta a demandas populares; 3) as aproximações de entendimento entre a proposta do projeto 
de extensão e das duas docentes que compartilhavam a responsabilidade de ministrar a disciplina; 4) a 
dinâmica vigente na disciplina no ano de 2018, que já previa a realização de um último exercício voltado para 
projetos em casas autoconstruídas. 

Neste ciclo interagimos diretamente com 6 famílias e suas casas. Realizamos diálogos individuais com cada 
família na etapa prévia, reunindo informações socioeconômicas das famílias e o cadastro físico da casa, 
nessas interações explicamos a relação do projeto com a disciplina e a presença de mais estudantes nas 
atividades dali em diante. Deixando claro que seguiríamos a frente de todo o processo, garantindo, assim, 
as devolutivas a todas(os). Com essas informações, montamos um material prévio sobre cada família e sua 
casa, que serviu como base para o início do trabalho dos estudantes do Ateliê.  

A interação da equipe de extensão com o Ateliê ocorreu durante todo o processo do exercício didático, 

141 No meio desse período, em dezembro de 2018, o residente defendeu sua monografi a na RAU+E, o que poderia signifi car 
a fi nalização dessa entrada/saída no arranjo extensionista. Mas, pela iniciativa própria do residente, em função do seu 
envolvimento com os moradores e as atividades em curso, ele seguiu desenvolvendo suas atividades por mais tempo. Dessa 
forma, consideramos que a entrada/saída da RAU+E seguiu ativa.
142 Início da entrada/saída do Ateliê III.
143 Vale destacar que esse Ateliê III já vinha se diferenciando ao longo dos anos, no sentido de relacionar mais diretamente 
as questões urbanas e habitacionais, e na busca de conectar as atividades didáticas com as dinâmicas contemporâneas 
relacionadas a habitação e as realidades populares.
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desde a apresentação do exercício e das discussões iniciais com os estudantes, passando pela organização 
e agendamento das visitas nas casas, pelo acompanhamento dos trabalhos, sua fi nalização e a composição 
das notas. Nesse período, o uso da comunicação virtual foi bastante intensivo, com troca de mensagens, 
imagens, áudios e vídeos, enquanto parte da equipe estava em campo e outra parte em sala de aula. 

Nas visitas, as equipes formaram grupos por casa, cada grupo realizou a atividade com acompanhamento da 
equipe de extensão, momento em que tiveram contato com as(os) moradoras(es), dialogaram sobre o uso 
da casa, a composição das famílias e as demandas de reforma e ampliação. Com os cadastros em mãos, 
as(os) estudantes aproveitaram para tirar dúvidas sobre a casa e aprimorar os levantamentos. Em alguns 
casos, foram necessárias novas visitas, agendadas de acordo com as possibilidades das(os) moradoras(es). 

A turma de estudantes era bastante heterogênea, tanto no que se refere à classe social, quanto ao 
comportamento apresentado frente ao exercício. Entre as idas e vindas da Gamboa à sala de aula, fomos 
tendo contato com diferentes devolutivas, que compunham um espectro amplo: um grupo de estudantes 
que nunca havia estado em um território popular e que se dividia entre as(os) que pareciam não entender a 
importância de um exercício como aquele, e aquelas(es) que se mostravam claramente motivadas(os) com 
a atividade; outro grupo de estudantes que tinha convívio com territórios populares autoconstruídos e que, 
de maneira mais geral, mostrava-se satisfeita(o) por estar trabalhando dentro do universo que cresceu.  

Ao longo das visitas, intercalando as equipes que estavam em campo e em sala de aula, os grupos aprimoravam 
as informações dos cadastros, estudavam as opções estruturais e a composição dos materiais que haviam 
identifi cado na casa. A primeira etapa da atividade se consolidava exatamente nessa perspectiva: conhecer 
a Gamboa, a família e a casa que seria trabalhada. 

Partimos para a segunda etapa do exercício, que consistiu em pensar soluções para as demandas 
apresentadas pelas famílias, levando em conta a realidade das mesmas e as condicionantes físicas das 
casas. Nessa etapa, as atividades se concentraram mais em sala de aula, com a maioria dos diálogos e 
orientações ocorrendo equipe a equipe, tendo alguns casos de conversas mais amplas entre equipes que 
atuavam na mesma casa, na mesma região ou rua da Gamboa. 

Embora o calendário de atividades do exercício não previsse novas visitas às casas, alguns grupos insistiram 
no interesse de dialogar mais com as famílias e tirar dúvidas sobre as condições estruturais e a materialidade 
das construções existentes. Dessa forma, de acordo com as demandas das equipes, novas visitas forma 
agendadas e ocorreram alguns casos em que as(os) estudantes foram a Gamboa por conta própria, sem a 
mediação da equipe de extensão. 

Os diálogos diretos entre estudantes e moradoras(es) pareceram gerar grande interesse em boa parte da 
turma, que, em muitas das atividades em sala, compartilhavam as falas das(os) moradoras(es) entre si, 
como forma de ampliar a compreensão sobre a real demanda das(os) mesmas(os). Não foram raros os 
momentos em que mais de uma equipe ouvia o relato de um(a) estudante sobre suas impressões a partir 
da fala de um(a) morador(a), ou do que percebeu e viu em uma visita em campo. 

Mesmo nas atividades em sala de aula, o tempo todo a realidade da Gamboa e das(os) moradoras(es), 
com os quais as(os) estudantes tiveram contato, estiveram presentes, seja nos relatos espontâneos que 
surgiam durante as conversas, seja nas dúvidas e questões que eram apresentadas às professoras e à 
equipe de extensão. 
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O tempo de oito semanas se mostrou curto para o que se pretendia realizar, e a última etapa do trabalho, que 
envolveria tanto o desenvolvimento de representações mais adequadas à interação com as(os) moradoras(es), 
quanto o orçamento preliminar das propostas, acabou sendo prejudicada. Entre as possibilidades que 
tínhamos de ajuste, optamos por manter o desenvolvimento das representações direcionadas para o diálogo 
com as(os) moradoras(es) e abandonar a etapa de orçamentação. 

As propostas projetuais foram então fi nalizadas e discutidas individual e coletivamente na sala de aula, para, 
posteriormente, serem apresentadas às(aos) moradoras(es), o que ocorreu a partir da ação da equipe de 
extensão, já que, como era o último exercício do ano letivo, a entrega se deu na última aula e não houve tempo 
para uma nova rodada de interação das(os) estudantes com as(os) moradoras(es). Após o fi m da disciplina de 
ateliê, as diferentes proposições dos grupos de estudantes, se tornaram opções possíveis para a realização 
das melhorias e reformas das habitações, que foram apresentadas para as(os) moradoras(es) da Gamboa. 

Como ainda existia a intenção de insistir na busca de atender mais interessadas(os), e entendíamos que 
a resposta geral ainda não havia chegado a contento, avaliando as potencialidades da interação e as 
perspectivas de ajustes nas dinâmicas do Ateliê, a partir do entendimento de que tínhamos ainda muitos 
avanços a alcançar, decidimos nos lançar ao 3° ciclo de interação144. Que ocorreu entre março a agosto de 
2019, com uma nova turma de Ateliê, mas agora como parte das atividades iniciais da disciplina e com um 
tempo maior para o desenvolvimento das atividades. 

O Ateliê, de forma geral, sofreu modifi cações e se consolidou como um Ateliê de Assessoria e Assistência 
Técnica para projeto habitacional. O que antes era apenas parte das atividades da disciplina, em 2019, 
passa a ser o horizonte estruturador da mesma. Com isso, como abertura das atividades, foi realizado um 
exercício denominado Ativação de Repertório, no qual, a partir de uma listagem preparada pelas professoras, 
as(os) estudantes divididas(os) em duplas organizavam e apresentavam para a turma uma sequência de 
seminários sobre o trabalho de diferentes grupos, escritórios e profi ssionais que atuam com assistência e 
assessoria técnica no Brasil, na América Latina e na África. 

Assim, quando iniciamos as discussões sobre a Gamboa, uma parte das questões que seriam levadas 
em conta já havia aparecido no exercício anterior. Nessa nova confi guração, procuramos inserir de forma 
mais consistente as discussões em torno das possibilidades construtivas relacionadas à autoconstrução e 
estimulamos que os projetos levassem em conta etapas de obra, de forma a relacionar a sequência construtiva 
e os recursos disponíveis, combinando isso com a habitação projetada e as demandas dos moradores.  

Com mais tempo, o exercício pode ser estruturado de forma mais sistemática, contendo, ao longo do seu 
desenvolvimento, quatro etapas, sendo elas: 1 - análise dos dados já levantados sobre a família e a casa; 
2 - compreensão do entorno; 3 - exploração propositiva; 4 - realidade construtiva.  

Os grupos iniciaram os trabalhos através da análise das informações previamente coletadas, de localização, 
cadastro físico da casa e informações sociais das famílias. A partir destes dados, identifi caram as formas 
de acesso à moradia, analisaram a espacialidade e prospectaram as soluções construtivas utilizadas. 
Como base para essa etapa, cada grupo recebeu um material que continha: fi cha da família, planta de 

144 O ex-residente não pode acompanhar mais as atividades do arranjo, encerrando, assim, a entrada/saída da RAU+E. 
Embora essa ausência tenha sido sentida por todas(os) envolvidas(os), a dinâmica de trabalho da equipe nos semestres 
anteriores possibilitou que a equipe Permanecer seguisse o trabalho, a partir do que haviam aprendido anteriormente.
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situação, plantas baixas, cortes e fotografi as das casas. Com esse material em mãos, cada grupo deveria 
se preparar para realizar os levantamentos complementares, que ocorreriam através das visitas, que teriam 
início na semana seguinte. 

Neste ciclo a equipe de extensão se preparou para, durante toda a duração do exercício, realizar visitações 
com as(os) estudantes na Gamboa de Baixo. A programação de visitas aconteceu com uma primeira rodada, 
reunindo os grupos de estudantes que estavam dedicados em cada casa. Nas semanas seguintes, de acordo 
com o interesse dos grupos e da necessidade de sanar dúvidas junto as(os) moradoras(es), ou qualifi car algum 
levantamento específi co, foram sendo realizadas visitas com integrantes de diferentes grupos ao território. 

Três semanas após a distribuição das informações das famílias e casas, a primeira atividade coletiva 
geral do Ateliê ocorreu, tendo como pauta a compreensão do entorno. O conjunto de grupos que estava 
atuando em cada casa realizou uma apresentação coletiva para a turma, apresentando plantas de situação, 
maquetes físicas e, em alguns casos, também maquetes digitais, que representavam o entorno da casa 
autoconstruída que trabalhariam. Nessas apresentações, as discussões se direcionavam para as relações 
da casa com o seu entorno, os espaços coletivos e espaços privados, possíveis áreas para avanços, recuos, 
largos, alargamentos de via de acesso e nichos. Quanto às condições de infraestrutura urbana, foram 
levantadas informações sobre a drenagem, o passeio de pedestres e escadarias e, ainda, as condicionantes 
do entorno em relação a insolejamento e ventos predominantes. 

Após a compreensão da espacialidade das casas, das demandas familiares e das relações e condicionantes 
do entorno, os grupos passaram à etapa da exploração propositiva propriamente dita. Nesse momento, as 
refl exões junto aos grupos, nas discussões em sala, abordavam as soluções em si, mas também as formas 
como poderiam ser construídas, tendo como princípio que, na autoconstrução, as casas normalmente seguem 
habitadas, enquanto as obras estão em andamento. Nesse sentido, as discussões entre o idealizado e a sua 
realização, a sua materialidade, as técnicas construtivas, as formas de acesso aos espaços, as condições 
de uso da casa enquanto as atividades construtivas estivessem ocorrendo, tornaram-se constantes nas 
atividades em sala de aula. 

Com o afunilamento das explorações propositivas, os grupos se direcionaram para a última etapa do exercício, 
relacionada a aprofundar as informações sobre a realidade construtiva do que estavam propondo, para isso 
foram estimulados a identifi car lojas de materiais de construção próximas à Gamboa. Visitar as lojas permitiu 
entender os materiais disponíveis, os valores, as formas de pagamento e de entrega dos mesmos para a 
realização de uma obra na Gamboa. Nessa etapa, os grupos se dividiram para preparar a apresentação dos 
resultados do processo, que deveriam conter: a casa original e a proposta de melhoria e ampliação; as etapas 
de obra que estavam previstas, de forma a se adequar à realidade econômica das famílias; uma planilha 
simplifi cada da obra, com os valores por etapas e a previsão de tempo entre as mesmas. 

Os projetos foram fi nalizados e a devolutiva aos moradores foi realizada durante o segundo semestre, 
em atividades à parte das atividades do Ateliê, nas quais as(os) estudantes interessadas(os) puderam 
acompanhar os retornos realizados pela equipe do projeto de extensão. Com o ajuste do tempo, agora 
dedicando um semestre letivo para essa interação com a autoconstrução, foi possível dar conta de parte 
das questões avaliadas como “falhas” no ciclo anterior, um dos avanços consideráveis foi o fato de vários 
grupos conseguirem apresentar propostas que se dividiam em etapas de obra, que foram pensadas de 
forma a manter espaços mínimos de moradia, contendo os custos estimados das intervenções e suas 



94

relações com a renda das famílias atendidas. 

O terceiro ciclo de atividades, aqui descrito, encerra as atividades analisadas nessa tese, referentes aos 
projetos de melhorias habitacionais realizados na Gamboa de Baixo. Com as últimas cinco casas do 3° 
ciclo, chegamos a 17 interações projetivas. A listagem inicialmente cadastrada de 56 demandas não se 
confi rmou ao longo das atividades, e isso pode ter ocorrido por diversos motivos, que vão desde problemas 
de comunicação no registro inicial das demandas, passando por confusões entre o que as(os) moradoras(es) 
entenderam ser a ação do projeto e, ainda, as difi culdades cotidianas das(os) mesmas(os) em dispor tempo 
para participar das atividades.

Logo após o fi nal das interações projetivas do 3° ciclo145, um desastre ocorrido durante a madrugada do 
dia 08 de julho de 2019, na Gamboa, dá início ao que denominamos aqui de ciclo de desdobramentos 
e continuidade. Em função dos vínculos desenvolvidos ao longo desse processo, recebemos diversos 
chamados vindos da comunidade, eram pedidos de apoio em função de um grave deslizamento na rua 
Hamilton Sapucaia. 

Aparentemente, a confl uência entre o forte período chuvoso, a insufi ciência dos sistemas de drenagem, 
falhas no sistema de distribuição de água e de coleta dos esgotos sanitários, somados à falta de manutenção 
nas contenções e ao adensamento das construções nessa área, ocasionaram o deslizamento de um muro 

145 Finalização da entrada/saída dos Ateliê III no arranjo extensionista.

Figura 6. Localização das casas trabalhados por ciclo
Fonte: Elaboração Léo Bahia
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de contenção que, ao escorregar, destruiu a casa de Gláucia, uma das moradoras com as quais havíamos 
atuado. Felizmente, não havia ninguém em casa naquela madrugada, o que evitou a existência de vítimas. 

Na manhã após o desastre, fomos verifi car a situação, o deslizamento além de arruinar a casa da moradora, 
derrubou o caminho de acesso, interrompendo a via Hamilton Sapucaia. A situação era crítica, a montanha 
de entulho e terra soterrava a casa de Gláucia, o caminho interrompido não permitia que cerca de 50 famílias 
conseguissem acessar a cidade. 

O desespero dos moradores, as incertezas e o medo em relação a novos deslizamentos, a ação bastante 
pontual da defesa civil – que apenas cobriu com uma lona preta a área de solo afl orada e isolou com fi tas 
plásticas os acessos à mesma –, o solo encharcado, somado à chuva que ainda caía fraca e ao horizonte 
cinzento que indicava novas pancadas num futuro próximo, caracterizavam o cenário caótico que se 
agravava com a ação de alguns moradores, que se lançavam sobre os escombros para acessar a cidade em 
busca de comida e dos afazeres cotidianos. 

Nas primeiras horas, como uma ação inicial de assessoria, escrevemos junto aos moradores e outros 
assessores uma carta de denúncia da situação e pedido de apoio, que foi publicada nas redes sociais. 
A repercussão foi rápida, meios de comunicação, rádios e TVs noticiaram a situação. Diferentes grupos 
universitários, assessores e movimentos sociais articularam uma reunião no território na tarde desse 
primeiro dia. Nessa reunião, diferentes frentes emergenciais foram defi nidas: comunicação, apoio às 
famílias desabrigadas, busca por apoio e consultorias para análise da situação da encosta e uma ação 
direta de construção de um acesso provisório para as famílias que estavam isoladas da cidade. 

Frente a uma realidade tão inesperada, ao desamparo dos moradores com os quais trabalhamos, cheios de 
dúvidas e preocupações que envolviam o risco, nos sentíamos impulsionados a agir. Diante de tal situação 
catastrófi ca e da noção clara do tempo que seria necessário para recomposição adequada do caminho, 
pensávamos que, além de isolar a área, em função da realidade das famílias que perderam seu único acesso 
por terra à cidade – o que fazia com que os mais jovens, homens e mulheres, se aventurassem sobre os 
escombros, gerando ainda mais riscos para todos, enquanto idosos e crianças fi caram completamente 
isolados – nos pareceu óbvia a demanda de construir de forma imediata um acesso provisório. 

Entendíamos que estabelecer um acesso provisório para as famílias era uma ação emergencial. Com esses 
argumentos, cobramos os setores públicos responsáveis, que responderam que não havia o que fazer 
naquele momento, já que precisavam estudar a situação para propor alguma solução. 

Como conhecíamos em detalhes a casa afetada e também a casa vizinha, em função dos projetos que 
tínhamos desenvolvido para as mesmas, assim como tínhamos conhecimento dos caminhos existentes 
dentro da comunidade, identifi camos uma possibilidade de acesso provisório sem passar sobre a área do 
deslizamento, o que envolveria a passagem por uma laje da casa vizinha. Conversamos com as lideranças 
e moradores e, conjuntamente, tomamos a decisão de que, no dia seguinte, iniciaríamos a construção de 
uma escada provisória. 

No fi m do dia, convocamos professores e estudantes que atuavam nas atividades construtivas da faculdade, 
envolvidos nas atividades do embrião do canteiro experimental146. Na manhã seguinte, nos encontramos na 
FAUFBA e a resposta foi bastante satisfatória, compareceram cerca de 15 pessoas, entre estudantes147, 

146 Inserção pontual da entrada/saída do canteiro experimental.
147 Um dos estudantes envolvidos na construção da escada participou ativamente da equipe fi xa como bolsista Permanecer 
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professores e técnicos da faculdade, que reuniram ferramentas e foram para a Gamboa para iniciar os 
trabalhos. Enquanto um grupo de moradores coletava materiais disponíveis na comunidade, outra equipe 
recebia doações que chegavam em atendimento aos chamados nas redes sociais e uma terceira equipe 
discutia no local como poderia ser a escada. 

Iniciamos a construção já próximo ao meio dia, trabalhamos até o anoitecer. No dia seguinte, começamos 
cedo e trabalhamos o dia todo, com direito a almoço servido pela associação de moradores na laje em que 
improvisamos nosso local de trabalho. Já, no segundo dia, tínhamos fi nalizado os patamares e os degraus 
antes do cair da noite. No terceiro dia de trabalho, a escada já estava em uso quando chegamos, encontramos 
crianças subindo com uniforme escolar. Antes da hora do almoço, fi nalizamos o corrimão e um trecho de 
guarda-corpo, assim terminamos o que estávamos nos propondo a realizar como acesso provisório.

A escada durou cerca de quatro meses, realizada com tábuas de pinus expostas ao tempo, não tinha 
capacidade e nem intenção de se tornar permanente, ao mesmo tempo, a solução de uso da laje foi se 
mostrando um problema com o passar do tempo, o que gerou a necessidade de encerrar o acesso provisório. 
Com a interrupção desse acesso, os moradores fi zeram um pequeno aterro sobre a área do deslizamento 
e iniciaram um novo caminho bastante precário. Quatro semanas depois da desativação do caminho 
provisório, cerca de seis meses após o rompimento do caminho, a prefeitura fi nalmente improvisou outra 
escada, utilizando madeiras mais resistentes. As obras de reestruturação defi nitiva do caminho tiveram 
início apenas um ano depois do incidente e até hoje não foram fi nalizadas.   

no arranjo extensionista.

Fotos 7, 8 e 9. Sequência de montagem da escada provisória
Fonte: Fotos de Akemi Tahara
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O ciclo de desdobramentos e continuidade segue em andamento até o atual momento148, contemplando 
principalmente a extensão docente direta no assessoramento à comunidade em suas lutas e reivindicações 
relacionadas às questões urbanas e habitacionais. No segundo semestre de 2020, articulamos uma 
ação direcionada a solução de reconstrução da casa de Gláucia, processo que já está envolvendo o 
desenvolvimento de um TFG149 e que, provavelmente, terá continuidade e desdobramentos futuros 
conectados ao canteiro experimental. 

 Sobre os arranjos extensionistas 

Como apresentamos nesse processador, parte importante das confi gurações extensionistas apresentadas 
estão relacionadas a algumas características que entendemos serem centrais na composição do campo da 
pesquisa. Mas, também, nos apontamentos mais amplos que apresentam para a relação entre universidade 
e sociedade, incidindo, inclusive, como indicativos que tensionam as formas como se estruturam as 
políticas de fi nanciamento e proposição da extensão universitária. Nos referimos às estruturas dos 
arranjos extensionistas, que se dão em torno de formas diferenciadas de abordagem, que se articulam para 
potencializar a conjunção de diferentes ações de extensão e ensino na relação com determinados territórios. 

A proposição de tal conceito se alinha à necessidade de pensar estruturas cambiáveis para o ensino, que 
não se referem necessariamente a métodos e técnicas específi cas, e que sejam capazes de se adaptar nas 
conformações espaço-tempo em que ocorrem, estando assim aptas à transformação permanente, inter-
relacionando ações de ensino e de extensão. 

 
O nosso erro está apenas em acreditar que técnicas de educação aceitáveis, ou mesmo boas há cinquenta 
anos, possam adaptar-se com as mesmas vantagens ao mundo instável de hoje. E cometeremos o mesmo 
erro se supuséssemos que métodos que tentamos à medida da nossa época nos possam servir numa 
forma imutável, rapidamente desatualizada em relação a um mundo que avança a um ritmo desconcertante. 
(FREINET, 1974, p. 175). 

O conceito do arranjo extensionista surge, nesta pesquisa, a partir da análise das diferentes experiências de 
extensão universitária em que atuamos enquanto docente. Ao perceber alguns indícios potencializadores, 
provindos das nossas interações com diferentes iniciativas de extensão e de ensino, passamos a observar 
com mais atenção as possibilidades de combinação que apresentavam. Então, as articulações de diferentes 
entradas/saídas de extensão, que no momento da realização das atividades eram intuitivamente consideradas 
maneiras de avançar nas ações propostas, passaram a ganhar maior relevância. Para além da garantia 
específi ca da consecução de determinadas ações, passaram a compor uma forma de operação salutar em 
que a interação entre diferentes ações de extensão, com perspectivas de diferentes abordagens, assim 
como o alargamento das possibilidades de um determinado canal na estrutura universitária, ganhavam a 
conotação de potenciais, que merecem maior atenção e desenvolvimento. 

148 Continuidade da entrada/saída da extensão docente direta.
149 Início de uma nova entrada/saída no arranjo, envolvendo um TFG para desenvolvimento do projeto e reconstrução da casa 
de Gláucia. Esse trabalho fi nal de graduação é proposta de um dos bolsistas Permanecer inseridos no arranjo extensionista 
desde o 1° ciclo de interação.
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Observar as experiências em que interagimos, a partir do conceito do arranjo, nos fez delimitar melhor o campo 
de pesquisa, já que, das experiências de que participamos diretamente, as ações de melhorias habitacionais 
na Gamboa de Baixo são aquelas que confi guraram o arranjo mais complexo, com envolvimento de maior 
variedade de entradas/saídas, assim como de participação de um maior número de agentes universitários, 
o que, por si só, entendemos justifi car sua escolha para o consequente detalhamento, assim como para os 
desdobramentos analíticos nos próximos processadores da tese. 

A partir do que descrevemos na seção O campo da pesquisa e a estrutura do arranjo, podemos avançar 
na caracterização prévia que realizamos, anteriormente, sobre o conceito do arranjo extensionista. Já 
apresentamos a múltipla abordagem que compõe os arranjos, característica que pode ser explicitada no 
campo pesquisado pelas diferentes abordagens próprias de cada entrada/saída articulada pelo arranjo: 
a ação docente direta, o trabalho do residente, a atuação dos bolsistas Permanecer, e o exercício didático 
dos estudantes no Ateliê compõem formas de atuação com profundidade e características específi cas. O 
docente tem um tempo perene na sua vinculação institucional, e faz uso  dessa condição para desenvolver 
uma relação mais contínua com o território; um residente é um profi ssional formado que atua na Gamboa 
como forma de concluir sua especialização; os bolsistas Permanecer são estudantes de graduação, que 
atuam no suporte às atividades do arranjo, complementando sua formação; os estudantes de Ateliê realizam 
um exercício didático dentro de uma disciplina obrigatória do curso, como parte de seus aprendizados 
no ensino formal; tais entradas/saídas denotam diferentes formas de envolvimento e de abordagem das 
temáticas próprias do arranjo que participam. 

Outra característica que destacamos é o uso intensivo dos canais existentes na estrutura universitária, o que, no 
arranjo estudado, pode ser observado, entre outros casos, no desenvolvimento do trabalho de especialização 
do residente, que é composto por uma atuação em equipe, viabilizada pelo Programa Permanecer, o que 
traz outra intensidade para suas ações na especialização. Ainda nesse sentido, a continuidade do, então 
formado, especialista150 no desenvolvimento das ações do arranjo, através inclusive de sua atuação como 
monitor do Ateliê, trouxe à tona o uso intensivo do canal confi gurado pela residência AU+E. 

O direcionamento do Ateliê III como disciplina obrigatória, que aborda o projeto habitacional como conexão do 
arranjo, consolida esta disciplina, antes considerada uma disciplina normal do curso de graduação, como uma 
disciplina extensionista. Consideramos essa reconfi guração uma transformação positiva deste componente 
curricular, que, na matriz da graduação, não tem originalmente essa função. Essa transformação tem 
importância, ainda, por consolidar um novo canal, que, se já existia, no mínimo era inativo ou subutilizado. A 
articulação do ateliê no arranjo pesquisado permite pensarmos sobre as possibilidades da extensão enquanto 
ensino, o que, como vimos, depende de um conjunto mais amplo de agentes, processos e interações. 

A possibilidade de pensar a extensão enquanto ensino esbarra em diferentes entraves na estrutura 
universitária, que passam pela própria estruturação da universidade, reverberando, entre outros aspectos, 
nos formatos de validação e qualifi cação da carreira docente. Por mais que se possa discutir as diferenças 
de natureza entre a extensão e o ensino, o que observamos no campo da pesquisa aponta para a necessidade 
de formulação de estruturas diferenciadas que permitam a maior vinculação entre elas. 

150 O estudante seguiu sua atuação junto ao arranjo mesmo após concluir sua especialização na residência. Atuou, então, 
por algum tempo como especialista em Assistência Técnica Habitação e Direito a Cidade, título recebido pela RAU+E UFBA.
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A interação entre extensão e ensino se apresenta como uma potente característica do arranjo extensionista, 
que se apresenta como uma estrutura capaz de articular estas diferentes frentes universitárias, infl uindo 
diretamente nas relações entre universidade e sociedade. Isso se torna possível através da promoção de 
vínculos que interagem mediados pela estrutura do arranjo, que permite o preenchimento das lacunas 
existentes entre as diferentes iniciativas envolvidas, promovendo formas de vinculação, mediação e 
articulação entre elas. 

A articulação de entradas/saídas no arranjo gera ganhos para cada iniciativa em si, que passam a atuar 
em colaboração entre si, tornando-se complementares e, nesse sentido, a prática educativa que emana do 
arranjo se confi gura como uma prática relacional, que lança mão das diferentes abordagens disponíveis 
nas entradas/saídas, então articuladas, para a consecução de seus objetivos educativos. Esse é o aspecto 
mais relevante do arranjo na contribuição ao ensino, como uma prática diversifi cada e adaptável, que 
disponibiliza opções variadas para as atividades de ensino, o que aproxima essa característica do arranjo 
da compreensão de prática educativa de Paulo Freire.  

 
Não centra a prática educativa, por exemplo, nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem 
nos métodos, mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso coerente por parte do 
educador ou da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas. (FREIRE, 1992, p. 110). 

 O conceito do arranjo extensionista ainda apresenta outras questões que valem ser explicitadas. Uma 
bastante signifi cativa diz respeito às diferentes temporalidades envolvidas nas ações de extensão, que 
englobam os tempos distintos dos processos em fl uxo nessas interações: o tempo da comunidade, o tempo 
do poder público, o tempo da universidade, o tempo dos projetos e ações específi cas. Consideramos que 
essa diferença de temporalidades é, ao mesmo tempo, inevitável e propulsora de muitas frustrações nas 
ações de extensão que conhecemos. 

O tempo da comunidade está pautado nas construções cotidianas e históricas, que ocorrem de forma 
contínua, envolvendo as relações afetivas e os confl itos entre grupos, indivíduos, organizações comunitárias, 
movimentos sociais, entre outros agentes. Nessa temporalidade, seis meses, doze meses, dois anos, tem um 
signifi cado apenas de contagem do tempo e não tem relação com mudanças de posturas, formas de ação ou 
ainda transformações nas relações espaciais e sociais ali consolidadas. Nesse sentido, por mais impactante 
ou importante que seja, um projeto com tempo de execução defi nido sempre representará um espaço-tempo 
diminuto, quando observado sobre o tempo que consolida as disputas e os laços comunitários. 

No caso da universidade, o tempo é balizado normalmente por semestres ou anos letivos, e os projetos 
são desenvolvidos baseados nessa temporalidade, tendo assim: começo, meio e fi m. Essa defi nição a 
priori se dá pela contagem da temporalidade acadêmica e não pelas construções efetivas, ou os refl exos 
dos processos em curso nas comunidades e territórios populares. O que dessincroniza151 os processos 
cotidianos, em desenvolvimento contínuo nas comunidades, e os lapsos de tempo dos projetos em curso 

151 De forma similar, identifi camos as diferenças temporais entre os processos socioespaciais em curso nas comunidades e 
bairros populares a as ações de governos municipais, estaduais e federal. Notadamente, em função do tempo do poder público 
estar balizado pelas gestões políticas, que se reconfi guram de quatro em quatro anos, gerando descontinuidades, interrupções 
e descompassos na implementação de políticas públicas que deveriam estar conectadas às realidades sociais e não aos 
tempos de gestão.
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na interação entre as iniciativas da universidade e essas comunidades. 

Pela própria estrutura das universidades públicas, assim como a estabilidade das carreiras dos docentes 
e funcionários concursados, identifi camos essa perspectiva de maior perenidade como um potencial a ser 
aproveitado na relação das atividades universitárias com as comunidades. E, nesse sentido, o conceito de 
arranjo extensionista possibilita a articulação de diferentes projetos, ações, agentes universitários ou não, 
na consolidação de ciclos que confl uem na tentativa de ampliação de acúmulos, lidando, de forma fl exível, 
com as diferentes temporalidades envolvidas na extensão universitária. 

Essa noção da diferença de temporalidade se mostra em muitos relatos de moradores em diferentes 
territórios populares com que temos contato, para os quais as relações com a extensão universitária 
redundam em uma sequência de recomeços, proporcionados, muitas vezes, pela baixa interlocução entre 
diferentes proponentes de ações direcionadas ao mesmo território, ou, ainda, pelas descontinuidades nas 
relações, que só ganham intensidade em momentos viabilizados por fi nanciamentos específi cos, através de 
projetos de extensão. Essas questões são aqui entendidas como centrais no estabelecimento de políticas 
de extensão universitárias, que deveriam estar pautadas na coocorrência de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, e que se desenvolvam de forma articulada, conformando arranjos que visem a confl uência de 
acúmulos organizativos e de interação comunitária.  

Se entendermos que as distintas temporalidades são características típicas dos agentes envolvidos nas 
interações, e que, portanto, em função de sua própria natureza permanecerão distintas, teremos, então, 
que encontrar formas de lidar com estas singularidades que proporcionam difi culdades e, por vezes, 
inviabilidades para avanços signifi cativos nas relações extensionistas. Nessa perspectiva, consideramos 
um ganho a interação entre universidade e sociedade a partir do conceito do arranjo extensionista, que pode 
possibilitar a melhor acomodação das diferentes temporalidades e expectativas envolvidas e, ao mesmo 
tempo, potencializar a maior articulação entre diferentes ações de extensão que atuam no mesmo território. 

As experiências que apresentamos aqui apontam para essa leitura, que embaralha as formas tradicionalmente 
implementadas nas atividades de extensão universitária, muitas vezes, vistas como ações em si mesmas, 
como se a extensão fosse algo diferente e apartado da pesquisa e do ensino. O que apresentamos como 
arranjo extensionista aponta para outra forma de encarar o que chamamos de extensão, colocando-a 
como a estrutura principal das ações universitárias, que se organizam a partir de arranjos que interagem 
diferentes agentes, atividades, disciplinas, trabalhos individuais e coletivos, que confl uem na interação com 
os territórios e se conformam como articulações entre ensino, pesquisa e extensão.



cONECTOR  3

a extensão como 
entrada e saída
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Na documentação levantada sobre o desenvolvimento da extensão universitária no Brasil, 
encontramos os primeiros relatos de atividades universitárias com essa conotação extensionista 
ainda nas décadas iniciais do século XX, que se confi guraram originalmente como cursos voltados 
para o público externo. Tais cursos ocorreram como iniciativas próprias das universidades, de 
forma independente de políticas setoriais e se confi guraram como curtos processos formativos 
direcionados para o público externo da universidade.

A Universidade Popular da Universidade Livre de São Paulo, surgida por inspiração do movimento 
positivista, desenvolveu entre dezembro de 1914 e junho de 1917, cursos de pequena duração 
sobre os assuntos mais variados possíveis e direcionados especialmente às camadas populares. 
Representa, indubitavelmente, a primeira experiência de extensão universitária, surgida por 
iniciativa de uma instituição de educação superior. Tal ressalva torna-se necessária, na medida 
em que, anteriormente, no Brasil, existiram outras Universidades Populares, instaladas por 
iniciativa de grupos de intelectuais, sem vínculo institucional com organismos universitários. 
(SESU/MEC, 1995, p. 4).

Ainda nessa linha de cursos direcionados a públicos extracomunitários, Rocha (1995) aponta que, 
nos anos 1920, ocorreram em Minas Gerais, nas Escolas de Agronomia de Lavras e Viçosa, uma 
sequência de iniciativas voltadas para a formação dos produtores rurais das regiões em que tais 
escolas estão inseridas. Momento em que foram desenvolvidos de forma sistemática cursos e 
seminários que tiveram, como objetivo, a divulgação entre os produtores rurais dos resultados das 
pesquisas em andamento nestas escolas.

Nos anos 30, especialmente por infl uência dos signatários do “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação”, a extensão passou a fazer parte do discurso de inúmeros intelectuais que trataram da 
questão da educação superior, e, em 1931, foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras 
- através do Decreto no 19.851, onde foi dada grande ênfase à extensão. Dentre as experiências 
deste período, é ressaltada a dos cursos noturnos para trabalhadores, realizados por iniciativa de 
Anísio Teixeira, na Universidade do Distrito Federal. (SESU/MEC, 1995, p. 4).

Essas primeiras experiências de que se tem notícia se dedicavam a uma concepção da extensão 
como forma de capacitação de setores extracomunitários, no caso, especialmente trabalhadores 
rurais e urbanos. Até então, as experiências de extensão se confi guraram como iniciativas 
isoladas, conectadas às realidades regionais, onde as universidades estavam inseridas, sem 
nenhuma articulação nacional. Será apenas na década de 1960 que a extensão ganhará maior 
notoriedade e articulação, processo para o qual contribuiu fortemente as ações da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), que, a partir da criação do Centro Popular de Cultura (CPC), propõe maior 
articulação entre as camadas populares e as universidades, através do protagonismo estudantil 
em atividades baseadas em diversas linguagens artísticas.
Para além destas iniciativas estudantis, nesse período se destacam algumas iniciativas das próprias 
universidades, como é o caso do internacionalmente reconhecido trabalho de alfabetização de 
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adultos realizados pelo Serviço de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Baseado no 
“Método Paulo Freire” e com participação direta do autor, a UFPE desenvolveu atividades vinculadas 
a diferentes governos estaduais e contou com a mobilização de vários setores universitários.
Esse processo de desenvolvimento das experiências de extensão universitárias, que surgiam das 
próprias universidades e ganharam grande repercussão nos primeiros anos da década de 1960, com 
importante protagonismo das organizações estudantis, sofre uma forte interrupção a partir de 1964. 
Com o golpe militar, as aproximações em andamento entre as universidades e as camadas populares 
passam a ser alvo de controle do Estado, principalmente nos grandes centros urbanos. Nesse 
momento, surgem projetos de extensão nacionais centralizados pelo governo militar, que passam 
a direcionar jovens estudantes para regiões consideradas estratégicas para o desenvolvimento 
nacional, como áreas rurais e cidades do interior do país. Como é o caso do conhecido:

(…) Projeto Rondon - cuja primeira operação foi realizada em 1967, constituindo em sua existência 
o maior movimento de mobilização de estudantes da América Latina e, talvez, do mundo; 
o CRUTACj criado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1965, e disseminado 
nacionalmente por via do MEC, através da Comissão Incentivadora dos CRUTACs-CINCRUTAC, 
chegando a existir 22 CRUTACs em todo o país; os Campi Avançados - surgidos a partir de 1969, 
por infl uência do Projeto Rondon, com a mobilização de Universidades e o apoio do Ministério 
do Interior, chegando a contar, igualmente, com 22 núcleos em áreas estratégicas do país; o 
Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES -, surgido em 1964, por 
iniciativa de segmentos empresariais, contando com o apoio governamental; o Instituto Euvaldo 
Lodi, constituído em 1969, sob a responsabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAC).  
(SESU/MEC, 1995, p. 6).

Essas iniciativas de extensão universitária, que cumpriam papel estratégico para o governo militar, 
vão ganhar ainda maior centralidade no MEC a partir da criação, em 1975, da Coordenação de 
Atividades de Extensão (CODAE). Tal coordenação passa a realizar a articulação geral das ações de 
extensão e tem, como uma das primeiras ações efetivas, a criação do Plano de Trabalho da Extensão 
Universitária, que é baseado na Lei  n° 5540 – a lei da reforma universitária, de 1968 – e que defi ne 
a extensão como: “a forma através da qual a instituição de ensino estende sua área de atendimento 
às organizações, outras instituições e populações de um modo geral” (MEC/DAU, 1975:1).
A despeito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, primeiramente preconizada 
na controversa reforma universitária de 1968, a expansão do ensino superior no Brasil ocorreu 
sem nenhum equilíbrio no que se refere aos recursos, ações e tempo dedicados aos conhecidos 
três pés (tripé) universitários, de forma que a dedicação das universidades públicas têm sido 
consideravelmente maior para a pesquisa e o ensino, relegando à extensão o pé menos desenvolvido 
historicamente, enquanto as universidades privadas quase que exclusivamente se dedicam ao 
ensino e, de forma bastante residual, à pesquisa e à extensão. Diante dessa realidade, nos parece 
que a extensão, historicamente, conformou-se como a frente de ação universitária mais atrofi ada.
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Com a Reforma de 1968, fi cou claramente estipulada a tríplice função do ensino superior 
(particularmente das universidades): a pesquisa, o ensino e a extensão. Porém, (...) essas regras 
não foram muito respeitadas e não serviram de orientação para a expansão do ensino superior 
nas décadas de 1970 a 1980. (PRONSATO, 2008, p. 69).

Após a reforma de 68, a expansão universitária ocorreu em escala, até então, desconhecida, com 
grande ampliação do ensino privado e sem nenhuma regulação clara sobre alguma proporção 
obrigatória entre as atividades desenvolvidas pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão. A própria 
discussão sobre a extensão e seus signifi cados parece ter fi cado para segundo plano, diante do 
objetivo maior da reforma, que era a expansão do ensino superior, especialmente o privado, para 
qualifi cação e reprodução das classes médias nacionais (PRONSATO, 2008).
A CODAE foi extinta em 1979, e o MEC deixou de ter qualquer estrutura institucional vinculada 
diretamente à extensão até 1993 (SESU/MEC, 1995), quando foi criado o Programa de Fomento 
à Extensão Universitária. Durante esse período, sem nenhuma política nacional clara, a relação 
do MEC com a extensão se restringiu ao apoio pontual e individualizado a alguns projetos de 
extensão idealizados pelas universidades. Sem uma política nacional a extensão seguiu sendo 
implementada de forma intermitente, com parcos recursos e de acordo com as possibilidades 
proporcionadas pelos cenários regionais em que as iniciativas extensionistas estavam inseridas.
Durante esse longo período de hiato institucional, destaca-se a criação do Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), que ocorre em 1987, no 
I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, realizado em Brasília. 
A partir de então, o Fórum passa a protagonizar as articulações em torno da caracterização, 
do levantamento de informações e da institucionalização da extensão, incidindo tanto nas 
universidades, quanto na política nacional de ensino.
Dentre outras importantes ações do FORPROEX está a mudança na conceituação das atividades 
de extensão, que tinha sua primeira defi nição no Plano de Trabalho da Extensão Universitária de 
1975, já mencionada anteriormente. A reunião dos Pró-Reitores de Extensão rearticula o conceito 
da extensão, de forma mais conectada ao papel que ela realmente cumpre, que não corresponde 
a estender conhecimento, e se confi gura como: “um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científi co e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores 
da sociedade.” (FORPROEX, 2012).
Os esforços do Fórum vão resultar em 1993 na criação dentro da estrutura institucional do MEC, 
da Divisão de Extensão e Graduação (DIEG), alocada na Diretoria de Políticas de Ensino Superior, 
da Secretaria de Educação Superior (SESU). No mesmo ano é criado o Programa de Fomento à 
Extensão Universitária (PROEXTE), que se conforma como a primeira ação do MEC direcionada ao 
fi nanciamento de propostas de extensão universitária, através da seleção de projetos por mérito.
Segundo as informações encontradas nos documentos públicos do próprio Ministério, o PROEXTE, 
entre 1993 e 1995, chegou a aprovar e fi nanciar propostas de cerca de 70 instituições de ensino 
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superior 152. Tal programa teve um período de implementação pequeno, tendo sido interrompido 
em 1995, o que não impediu que se destacasse como a primeira iniciativa de fi nanciamento 
institucional da extensão universitária, através de editais públicos abrangendo todo o território 
nacional. A partir do PROEXTE se caracteriza uma nova categoria da extensão universitária, agora 
fi nanciada por políticas públicas nacionais. No processo de expansão das universidades, parece 
possível observarmos cinco principais formas em que a extensão universitária se estruturou ao 
longo do tempo. Entendendo a extensão como os processos de interação entre universidade e 
sociedade, percebemos uma categoria de ações extensionistas que se desenvolvem a partir de 
estímulos de agentes externos à universidade, essa categoria se divide em duas formas diferentes 
que ocorrem a partir de fi nanciamentos próprios: aportes de setores específi cos do Estado ou de 
grupos empresariais privados.
A outra categoria das ações de extensão ocorre a partir dos interesses recíprocos entre setores da 
universidade e da sociedade, e ela se divide em três formas: a primeira seria o que denominamos 
ação extensionista direta, que se ramifi ca em uma infi nidade de atividades de extensão tocadas 
por professores, estudantes e técnicos, e ocorrem sem fi nanciamento específi co e a partir do 
uso da estrutura universitária; a segunda forma seria o que denominamos fi nanciamento interno, 
que se caracteriza pelo direcionamento de recursos do orçamento de cada universidade para a 
viabilização de projetos de extensão, a partir, principalmente, das pró-reitorias de extensão, mas 
também de outras unidades das universidades; já a terceira ocorre a partir do fi nanciamento de 
políticas públicas específi cas, com destino de recursos defi nidos a partir de editais nacionais, 
que selecionam projetos idealizados pelas próprias universidades em diálogo com setores da 
sociedade. A seguir apresentamos um gráfi co que ilustram essas cinco formas.

152 Não foi possível encontrar informações sobre os recursos empregados em tais propostas.

Figura 7: Esquema categorias de extensão universitária
Fonte: Acervo Pessoal
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A própria natureza de duas das formas de extensão universitárias apresentadas no gráfi co, que se 
conformam como demandas externas com fi nanciamento específi co, geram difi culdades para o 
levantamento de informações e reconstrução de seus históricos. Se tratam de uma variedade de 
projetos desenvolvidos em diversas unidades universitárias, com especial desenvolvimento nas 
áreas tecnológicas, que se valem das estruturas das fundações universitárias como maneiras de 
viabilizar suas ações. No caso das ações de extensão, a partir das iniciativas privadas, a ofi cialização 
do vínculo, muitas vezes, ocorre através de convênios e contratos fi rmados entre a iniciativa privada 
e as fundações, tendo as unidades universitárias como executoras das atividades. Já nas ações 
que partem de setores específi cos do estado, a ofi cialização passa por outros mecanismos como 
os Termos de Cooperação Técnica e os Termos de Execução Descentralizada (TED), podendo ou 
não envolver as fundações de apoio.
As outras três formas de extensão identifi cadas se relacionam a ações de interesse recíproco 
entre setores universitários e da sociedade. A ação extensionista direta pode ser capitaneada por 
professores, estudantes e técnicos administrativos, conformando um conjunto disperso e, muitas 
vezes, pouco documentado nas estruturas universitárias, são ações que se ramifi cam em uma 
infi nidade de temas e ocorrem às vezes conectadas a estruturas de grupos de pesquisa, grupos 
de extensão, disciplinas das matrizes curriculares ou ainda de forma independente. Pela própria 
profusão destas iniciativas e a ausência de maior sistematização dessas ações, compõem um 
conjunto de difícil análise. 
Já a forma de viabilização através do investimento interno varia de acordo com as políticas de 
cada universidade, compõe assim uma gama diversifi cada, que pode envolver diferentes formas de 
fi nanciamento e estruturação a partir das unidades universitárias. De forma geral, as universidades 
públicas têm a centralização dessas formas de viabilização nas pró-reitorias de extensão, o que 
ocorre, na maior parte dos casos, através de editais dedicados a: pequenos projetos, concessão 
de bolsas de extensão, atividades específi cas, eventos e até disciplinas com caráter extensionista, 
tais ações são direcionadas de acordo com as políticas internas de cada universidade. Em função 
dessa variedade, consideramos que a análise detida dessas estruturas demandaria um esforço 
que não cabe a essa tese. 
A quinta e última forma de extensão universitária elencada está conectada aos projetos viabilizados 
por políticas públicas nacionais de fomento e estímulo da extensão universitária, através de seleções 
por editais públicos, o que só passa a ocorrer na década de 1990 através da curta duração do 
PROEXTE, de 1993 a 1995. De 1995 a 2002, o governo federal promoveu como fomento a extensão 
o projeto Universidade Solidária, que se confi gurava como uma ação do Programa Comunidade 
Solidária. Tal proposta, que faz lembrar o formato do antigo Projeto Rondon, teve como objetivo 
levar estudantes e professores para desenvolver ações educacionais - durante o período das 
férias acadêmicas - em cidades do interior do país, normalmente distantes das universidades 
onde estudavam. Consideramos essa ação um retrocesso no processo de desenvolvimento da 
extensão que vinha em curso e que havia logrado a estruturação do PROEXTE, tanto no sentido do 
signifi cado da interação entre universidade e sociedade, quanto na desestruturação das nascentes 
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políticas públicas nacionais voltadas ao fomento da extensão.
Após um período de interrupção de cerca de 8 anos, será apenas em 2003 que o MEC retomará as 
políticas de incentivo à extensão universitária com uma formulação mais estruturada. Rebatizado 
como Programa de Extensão Universitária (PROEXT), o ministério passa a realizar anualmente 
editais de seleção de projetos de extensão. O PROEXT segue em implementação durante toda a 
primeira gestão do governo Lula, desenvolve-se e, através dele o MEC, desdobra parcerias com 
diversos Ministérios, tocando assim diferentes ações de extensão temáticas.
Nesse bojo é que surge a parceria do MEC com o Ministério das Cidades, que conforma o PROEXT-
CAPACIDADES. Em função da confl uência temática entre as funções do MCidades e a formação 
nas escolas de arquitetura e urbanismo, iremos seguir analisando os desdobramentos da relação 
do PROEXT com o programa CAPACIDADES.
O Programa Nacional de Capacitação das Cidades – Capacidades, desenvolvido pelo MCidades, 
teve como linhas de atuação: o apoio institucional para implantação de sistemas de informação nas 
cidades; a realização de atividades de formação para gestores, técnicos e integrantes de conselhos 
municipais; a publicação de conteúdos referenciais ao tema urbano e; a partir da parceria com o 
MEC, a implementação do PROEXT – Programa de Extensão Universitária. O PROEXT seleciona e 
fi nancia propostas de atividades de extensão desenvolvidas por universidades e outras instituições 
federais de ensino direcionadas diretamente à atuação junto à problemática urbana, com uma 
ampla gama temática. Esta frente de fi nanciamento de atividades de extensão se desenvolve de 
forma sistemática entre 2009 e 2016 e reúne uma grande diversidade de iniciativas espalhadas 
por todo o território nacional, com destaque para propostas empreendidas por faculdades de 
arquitetura e urbanismo, direcionadas para a atuação em territórios populares.
Pelo foco deste trabalho, entre as diferentes frentes de ação do Programa Capacidades, iremos 
nos concentrar na frente que envolveu a extensão universitária. Segundo as informações obtidas 
no site do MCidades, o PROEXT:

(…) é um instrumento que abrange projetos de extensão universitária, com ênfase na capacitação 
de agentes públicos e sociais e no desenvolvimento de ações de apoio ao setor público municipal 
e estadual que visem ao desenvolvimento institucional e à implementação de sistemas de 
informações que permitam a elaboração de planos e projetos de desenvolvimento urbano, 
conforme as disposições do Estatuto da Cidade e na perspectiva da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano.

O programa teve seu embrião em um edital lançado em 2009, que marcou o início da parceria entre 
os Ministérios da Educação e das Cidades. Segundo informações disponíveis no site do MCidades, 
naquele ano, o programa, ainda chamado de PROEXT MEC/Cidades, fi nanciou projetos relacionados 
à capacitação e implementação de tecnologias de georreferenciamento de informações voltadas 
para o apoio à gestão urbana, tendo contemplado 18 projetos de diferentes instituições de ensino 
espalhadas em 13 estados brasileiros, com o aporte total de recursos de R$ 894.255,00.
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Nos anos seguintes, a parceria entre os ministérios, assim como o próprio signifi cado e localização 
da extensão universitária dentro do MCidades, vai se desenvolvendo, e o aporte de recursos mais do 
que dobra, em 2010, chegando a R$ 1.902.606,04 dedicados ao fi nanciamento de 33 projetos que 
abrangeram 14 estados, momento em que o programa já foi batizado como PROEXT/Capacidades. 
O pico de investimentos e projetos contemplados em tal programa aconteceu no ano seguinte, 
em 2011, quando os recursos investidos saltaram para R$ 5.122.800,04 correspondentes a 59 
projetos aprovados em 17 estados. Em 2012, não são realizados editais, já, em 2013, os recursos e 
números de projetos tem uma redução e, a partir daí, se mantém estável em 2014 e 2015, fi cando 
entre 3 e 4 milhões de reais. Já no contexto da crise política e econômica, em 2016 acontece mais 
uma redução dos investimentos que fi cam em torno de 2 milhões de reais dedicados a apenas 11 
projetos. Conforme podemos observar na tabela a seguir:

Como podemos perceber pelos dados expressos na tabela, o programa que, em 2009, surge chamado 
de MEC/Cidades e, em 2010, passa a chamar PROEXT/Capacidades, segue sua consolidação nos 
anos seguintes e abarca um total de 525 propostas, todas enviadas no tema Desenvolvimento 
Urbano. Esse era apenas um dos temas do PROEXT no MEC – exatamente o que conecta os dois 
ministérios aqui citados –, que, no fi nanciamento de projetos de extensão em várias outras áreas, 
acaba abarcando uma quantidade muito maior de projetos e recursos. Nos restringiremos aqui 
num recorte do PROEXT/MEC que defi ne sua relação com o MCidades, no qual foram aprovados 
um total de 223 projetos de instituições de ensino superior que receberam R$ 21.525.195,46 para 
realizar as atividades de extensão selecionadas entre os anos de 2009 e 2016 e que estão ligadas 
diretamente ao tema “Desenvolvimento Urbano”.
Com as propostas encaminhadas, entre 2009 e 2013, e o desenvolvimento do programa de 

Tabela 1: Dados PROEXT/CAPACIDADES

Fonte: publicações de resultados dos editais do PROEXT/
CAPACIDADES, encontrados no site do MCidades.
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apoio à extensão universitária dentro do MCidades, o ministério tem em mãos um levantamento 
sobre as demandas universitárias que lhe foram apresentadas, o que viabiliza que o grande tema 
“Desenvolvimento Urbano”, ao qual eram alocados todos os projetos até 2013, fosse dividido em 
subtemas a partir de 2014, na tentativa de contemplar melhor a diversidade existente nas propostas 
de extensão universitária ligadas ao urbano. No novo formato, as propostas encaminhadas 
deveriam estar inscritas no tema “Desenvolvimento Urbano” e em um dos seguintes subtemas: 
1 - Gestão de Projetos Urbanos; 2 - Cadastro Territorial Multifi nalitário; 3 - Mobilidade Urbana; 
4 - Acesso à Terra Urbanizada; 5 - Saneamento Ambiental; 6 - Habitação; 7 – Trânsito. Podemos 
verifi car na tabela abaixo a distribuição de projetos nos subtemas a partir de 2014:

A despeito de outras abordagens possíveis dessas informações, pretendemos  salientar a grande 
variedade de proposições de extensão que os editais do programa receberam, além do volume 
de aporte fi nanceiros dedicados para a extensão junto ao urbano, realizado de forma sucessiva 
entre os anos de 2009 e 2016, o que confi gura um importante campo de estudos no sentido de 
compreender seus desdobramentos nas universidades e nas regiões urbanas onde ocorreram.
Em relação à linha argumentativa enunciada, identifi camos que, embora todos os subtemas 
apresentem possíveis relações com nossa abordagem, dois deles em específi co merecem 
destaque, sendo eles: “acesso à terra urbanizada” e “habitação”. Considerando esses dois subtemas 
como os mais privilegiados para as ações de extensão em arquitetura e urbanismo, direcionadas 

Tabela 2: Dados PROEXT/CAPACIDADES

Fonte: publicações de resultados dos editais do PROEXT/
CAPACIDADES, encontrados no site do MCidades.
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para a interação entre atividades práticas e teóricas voltadas para o enfrentamento das realidades 
populares no escopo de atuação das assessorias e assistências técnicas, vale destacar a grande 
incidência que representam em relação ao volume total de propostas apresentadas ao grande 
tema “Desenvolvimento Urbano”. Juntos, os subtemas “Acesso à terra urbanizada” e “Habitação” 
representam nos anos de 2014, 2015 e 2016, 103 propostas apresentadas ou 36% do total e 36 
propostas aprovadas ou 49% do total.
Essa grande quantidade de propostas enviadas e aprovadas nos dois subtemas dão indícios da 
relevância dos mesmos, assim como da consolidação de tais temas como parte importante dos 
conteúdos abordados nas ações de extensão universitária. No levantamento das informações 
disponíveis, nas listas publicadas pelos ministérios, como resultados dos editais PROEXT/
Capacidades é possível verifi car a instituição a que a proposta está vinculada e o nome do docente 
responsável pela mesma. Cruzando essas informações com os dados da plataforma Lattes, 
percebemos que, das 103 propostas apresentadas nos dois subtemas, 55 foram encaminhadas 
por docentes alocados em escolas de arquitetura e urbanismo.
A partir da aplicação dos seguintes fi ltros junto ao banco de dados do PROEXT/Capacidades: 
reporte temporal dos três anos em que existiram os subtemas no programa; seleção das 
propostas encaminhadas nos subtemas “Acesso à terra urbanizada” e “Habitação”; e cruzamento 
das informações do professor responsável com os dados da plataforma Lattes, chegamos ao 
resultado de um total de 55 propostas de projetos de extensão universitária encaminhadas 
por escolas de arquitetura e urbanismo. Tal dado parece indicar tanto a signifi cativa intenção 
de desenvolvimento de ações de extensão sobre esses temas pelas escolas de arquitetura e 
urbanismo, quanto a importância que o Programa PROEXT/Capacidades acabou desempenhando 
para a viabilização das mesmas.
Quando observamos as 36 propostas aprovadas nos dois subtemas, aplicando a mesma metodologia 
de fi ltros, chegamos a 23 propostas contempladas oriundas de escolas de arquitetura e urbanismo. 
Analisando os recursos fi nanceiros disponibilizados durante estes três anos, identifi camos que as 
23 propostas oriundas de escolas de arquitetura e urbanismo receberam juntas R$2.028.902,16. 
Estes dados levam em conta apenas as propostas contempladas por escolas de arquitetura e 
urbanismo nos dois subtemas “Habitação” e “Acesso à terra urbanizada”, podendo existir mais 
projetos e recursos destinados a escolas de Arquitetura e Urbanismo nos demais subtemas do 
referido programa, ou ainda, em outras áreas temáticas do PROEXT, que não envolvem a parceria 
com o MCidades.
Ainda sobre as 23 propostas contempladas, foi possível identifi car, no banco de dados, que elas 
correspondem a 15 diferentes instituições de ensino superior, sendo: apenas uma instituição 
privada, e as outras 14 instituições públicas. Entre as públicas, temos: 12 universidades federais, 
1 instituto federal e 1 universidade estadual. Em termos de distribuição territorial, as propostas 
contemplam 9 estados da federação e o distrito federal, com destaque para o Rio Grande do Sul, 
estado responsável pelo maior número de propostas aprovadas dentro desse recorte, totalizando 5.
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Com essas informações, podemos afi rmar que os anos de 2014, 2015 e 2016 se conformam 
como um período de grande incentivo ao desenvolvimento da extensão universitária relacionada a 
temas afeitos às assessorias e assistências técnicas nas escolas de arquitetura e urbanismo. Esse 
processo amplifi ca a diversifi cação de propostas e abordagens, fortalecendo grupos existentes e 
proporcionando o surgimento de novos. Tais incentivos, mesmo após os refl uxos de investimentos 
sentidos a partir de 2017, consolidaram estruturas que seguem ativas em busca de formas de 
viabilizar suas ações.
Em paralelo a essas importantes formas de implementação do fi nanciamento público da extensão 
universitária – viabilizadas, primeiramente, pelo PROEXTE e, depois, pelo PROEXT - as articulações 
realizadas pelo FORPROEX seguiram na perspectiva de institucionalização da extensão. O Fórum 
realizou uma sequência de iniciativas, entre as quais se destacam: em 1998, a primeira proposição 
do Plano Nacional de Extensão, que será aprovado em 2012; em 2000, a inclusão no Plano Nacional 
de Educação, do decênio 2001-2010 (PNE 2001-2010, lei n° 10.172), da responsabilidade das 
Universidades nas funções ensino, pesquisa e extensão e da dedicação de no mínimo 10% dos 
créditos exigidos nos cursos de graduação para atividades de extensão.

Assim, no início da década de 2000, a Extensão Universitária já havia adquirido signifi cativa 
densidade institucional, no que se refere à Constituição de 1988, à legislação federal e 
regulamentações do FORPROEX. Estava superada a concepção de que a Extensão Universitária 
seria simplesmente um conjunto de processos de disseminação de conhecimentos acadêmicos 
(...); de prestações de serviços, (...); ou de difusão de conhecimento e cultura (...). A Extensão 
Universitária tornou-se o instrumento por excelência de inter-relação da Universidade com 
a sociedade, de oxigenação da própria Universidade, de democratização do conhecimento 
acadêmico, assim como de (re)produção desse conhecimento por meio da troca de saberes com 
as comunidades. (FORPROEX, 2012, p. 9).

Esses esforços de institucionalização culminam já, em 2018, na publicação pelo MEC da resolução 
N°7 da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que - em observância 
da implementação da meta 12.7 do PNE - torna obrigatória a dedicação de no mínimo 10% da 
carga horária curricular de todos os cursos de graduação a atividades de extensão.
Essa resolução ainda se encontra em implementação, mas parece claro que o histórico apresentado 
acima aponta para a emersão, a disseminação, a consolidação e, ainda, a institucionalização da 
extensão como uma parte fundamental do ensino universitário e, em particular, do ensino de 
arquitetura e urbanismo. Entendemos que a obrigatoriedade a que se refere a resolução n° 7, pode 
impulsionar a transformação mais ampla do ensino na área de arquitetura e urbanismo, mas tal 
resolução defi niu o prazo de adequação das instituições de ensino até 2021, de forma que ainda é 
cedo para analisar seus resultados.
No entanto, parece certo que a resolução fortalece as ações extensionistas em si, assim como 
as estruturas universitárias dedicadas à extensão e ainda as(os) professoras(es), estudantes e 
técnicas(os) que se envolvem nas atividades extensionistas, abrindo a possibilidade de caracterizar 
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tais atividades de maneira mais adequada, seja na contabilização da carga horária dedicada, e 
ainda na valoração das mesmas nos processos de progressão dos planos de carreira das(os) 
docentes e funcionárias(os), assim como nos currículos das(os) estudantes.
A obrigatoriedade da extensão se coloca para todo o ensino superior, se, por um lado, pode colaborar 
para um tratamento mais adequado do tema dentro das unidades e estruturas universitárias 
públicas, por outro, deve signifi car um razoável impacto nas estruturas privadas, que, para serem 
bem avaliadas, terão que investir recursos em setores que em muitos casos sequer existem. Como 
sabemos, vivemos num país em que nem tudo que é defi nido em normativas vigora de fato, por isso 
a implementação da resolução depende da continuidade dos esforços das(os) professoras(es), 
técnicas(os), estudantes e comunidades que estão envolvidas(os) na extensão universitária, sem 
as(os) quais não haverá mudança.
Este breve histórico demonstra, ao mesmo tempo, a atrofi a e o crescimento da extensão universitária 
nas políticas de ensino superior brasileiras, o que se explicita na intermitência das estruturas 
burocráticas e das formas de fi nanciamento. Entendemos que tal quadro aponta questões amplas, 
que podem ser vinculadas ao afastamento histórico existente entre as ações universitárias de 
arquitetura e urbanismo e as realidades populares, ao mesmo tempo que apresenta um processo 
lento, progressivo e descontínuo de estruturação de canais que procuram viabilizar a maior 
interação entre universidade e sociedade.

- + -

Ao refl etirmos sobre a extensão universitária, inspirados pelos princípios do código aberto, 
primeiramente abordamos um princípio fundamental que se estabelece na abertura do código, que 
se refere a utilização de uma linguagem clara e conhecida, que facilite a comunicação e proporcione 
a colaboração na produção do que se almeja. Nesse sentido, parece duvidoso o uso do termo 
extensão, já que ele corresponde, na política universitária atual, a algo diferente do que a palavra 
signifi ca. Ou seja, quando falamos de uma atividade de extensão não estamos nos referindo ao ato 
de estender conhecimentos, produtos e pesquisas da universidade para o público externo.
O termo surgiu dentro de uma concepção que justifi cava seu uso e que, ao longo do tempo, adequou-
se a outro conceito, que segue até os dias de hoje. O que para nós não justifi ca a manutenção do 
seu uso, até pelos constrangimentos e desentendimentos que gera nos contatos com os diferentes 
públicos, que ocorrem exatamente nas atividades de extensão. Nesse sentido, pelos princípios de 
comunicação transparente e de diálogo horizontal, termos que não informam exatamente o que 
são devem ser evitados, na busca coerente de uma linguagem acessível a todas(os).
Percebemos que o atual conceito, em que se baseia a política de extensão universitária, aproxima-
se das discussões realizadas há 40 anos atrás por Paulo Freire, que criticando o signifi cado de 
extensão, propôs o uso do termo comunicação, como mais adequado para descrever a interação 
entre setores universitários e setores sociais.
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Esta é a razão pela qual, se alguém, juntamente com outros, busca realmente conhecer, o que 
signifi ca sua inserção nesta dialogicidade dos sujeitos em torno do objeto cognoscível, não 
faz extensão, enquanto que, se faz extensão, não proporciona, na verdade, as condições para 
o conhecimento, uma vez que sua ação não é outra senão a de estender um “conhecimento” 
elaborado aos que ainda não o têm, matando, deste modo, nestes, a capacidade crítica para tê-lo. 
(FREIRE, 1983, p. 17).

Como nos indica o autor, a discussão sobre o signifi cado do termo tem implicação direta sobre os 
conceitos que dão base para as relações entre universidade e sociedade, incidindo em questões 
fundamentais como a hierarquização entre os diferentes saberes: acadêmicos/universitários 
e práticos/populares. Tal incidência prejudica a intensidade das trocas entre setores sociais e 
setores universitários, o que nos obriga a pontuar nosso desconforto em relação à postura que 
muitas das ações de extensão que conhecemos ainda carregam, por estarem amparadas na ideia 
de que o conhecimento válido é o conhecimento universitário.
A atual Política Nacional de Extensão (FORPROEX:2012) evidencia os princípios expressos por 
Freire, apresentando a interação dialógica como uma diretriz central das relações extensionistas 
entre universidade e sociedade. Freire defende em suas obras a importância do diálogo, que só se 
torna possível a partir do respeito mútuo entre as partes e se confi gura como um espaço de troca, 
que transforma todas(os) as(os) envolvidas(os). Essa referência ao diálogo nos faz pensar em 
fl uxos de idas e vindas, vias de mão dupla, entradas e saídas. 
Atualizando esses debates, inspirados nos conceitos de metareciclagem e experimentação de 
hardwares livres, analogamente, consideramos que as iniciativas de extensão universitária se 
confi guram como entradas/saídas para uma gama de questões, ações, refl exões e transformações 
na estrutura universitária. Pensando como desenvolvedores de hardware, ao conectar diferentes 
entradas/saídas, fazemos interagir um conjunto de rotinas e fl uxos, como uma experimentação 
que utiliza as funcionalidades existentes na universidade sem necessariamente se envolver nas 
funções diretas desta estrutura.
A partir dessa analogia, percebemos que a extensão ganha uma capacidade diferente de 
operacionalização, já que não carrega a necessidade de responder a rotinas e fl uxos que não 
correspondem ao que mais interessa nos processos extensionistas - que é a própria interação entre 
setores universitários e setores sociais. Avançando nessa perspectiva, a estrutura universitária 
pode ser entendida como uma plataforma de experimentação, na qual a extensão ativa canais 
existentes, tornando-os entradas/saídas dessa estrutura, o que permite uma ampla gama de 
conexões que dispõe de uma multiplicidade de canais passíveis de ativação.
Ao conceituarmos a extensão como porta de entrada/saída para a estrutura universitária 
evidenciamos que, para além do equívoco conectado ao conceito de estender, ao inverter a ordem 
conceitual do fl uxo, no sentido de deixarmos de entender, primeiramente, como saída (algo que vai 
da universidade à sociedade) e passarmos a entender primeiramente como entrada (algo que vem 
da sociedade para a universidade), balanceamos melhor a relação. Assim, para que determinada 



114

gama de questões, ações, refl exões possam ser abordadas na universidade, elas primeiramente 
precisam entrar e, ao entrar, provavelmente consolidem fl uxos de saída. Nesse sentido, a gama 
de possibilidades de interação entre universidade e sociedade, aqui explicitada, só vira fl uxo de 
entrada/saída se inicialmente entrar, caso não entre, então as estruturas universitárias capazes de 
proporcionar condições de saída nem sequer são ativadas e o canal existente fi ca inativo.
Por uma questão objetiva de manter as condições de diálogo e, portanto, de o que expressamos se 
manter compreensível, seguimos empregando o termo extensão com as ressalvas apresentadas, 
agregando a ele a noção dos canais enquanto estruturas existentes, e as entradas/saídas enquanto 
fl uxos que os canais ativados proporcionam.
Apontamos, assim, para estratégias de potencialização e uso intensivo dos canais existentes, 
a partir do fortalecimento de fl uxos que podem inserir nas universidades uma ampla gama de 
contradições, refl exões, ações e questionamentos que se originam da interação dialógica entre 
a universidade e as realidades populares. Para tanto, parecem promissoras as conexões entre 
múltiplas entradas/saídas proporcionadas pelos arranjos extensionistas, que se conformam como  
experimentações, que articulam diferentes canais existentes, e, ao fazer isso, geram a um só 
tempo: alargamentos nos canais ativados e uma localização mais adequada para a extensão na 
estrutura universitária, que passa a desempenhar um papel de articulação do ensino e da pesquisa.
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A partir da caracterização do arranjo extensionista apresentado no processador anterior, iremos, agora, 
focar nossa atenção no processamento dos indícios e aprendizados identifi cados no campo pesquisado. 
Para tanto, abordaremos as informações, apresentando, de forma articulada, diferentes fontes de dados, 
por vezes lançando mão de descrições baseadas em anotações nos cadernos de campo e caderno de 
anotações, evidenciando, quando consideramos oportuno, as falas dos interlocutores, coletadas nas 
entrevistas semiestruturadas que aplicamos. Em alguns momentos, trazemos também informações 
coletadas em fontes secundárias, outras teses, dissertações, livros, artigos, entre outras fontes. 

Este processador está subdividido nas seguintes seções: Indícios e acúmulos para implementações 
futuras – em que apresentamos, através de três subseções, refl exões que se destacaram na observação 
dos dados, apontando possibilidades de pesquisas e práticas de ensino futuras, sendo elas: a interação 
projetiva, adequações para a comunicação com moradoras(es), sobre lidar com situações reais no ensino. 
Na sequência, temos a seção: Aprendizados identifi cados no campo - momento em que apresentamos, de 
forma agrupada, os principais aprendizados identifi cados nas interações pesquisadas; e, por fi m: Compilando 
os dados: política, cultura e tecnologia - seção em que, a partir do processamento dos dados, demonstramos 
o afl oramento das três dimensões que baseiam as refl exões desta tese, levantando questões que serão 
aprofundadas nos processadores subsequentes do trabalho. 

Indícios e acúmulos para implementações futuras 
Trazemos, nessa seção, o aprofundamento de algumas questões que afl oraram ao longo da interação com o 
campo, e que são consideradas por nós como questões signifi cativas que indicam possibilidades analíticas 
importantes sobre a ação de projetação de melhorias habitacionais em casas autoconstruídas, assim como 
caminhos futuros para outras pesquisas e práticas de ensino relacionadas a essa temática. 

A interação projetiva 
Durante os três ciclos de interação com o desenvolvimento de projetos de melhorias habitacionais na 
Gamboa de Baixo, fomos acumulando questões, dúvidas e estranhamentos sobre as possíveis formas de 
interlocução entre o ferramental que possuíamos, relacionado diretamente ao desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos, e a lógica que encontramos na relação com as casas autoconstruídas. Trazemos um 
agrupamento dessas questões, na perspectiva de abordá-las de forma mais complexa. 

Entre as interações realizadas, destacamos os diálogos com a moradora Gláucia153, como uma das que 
entendemos contribuir para essas refl exões, isso porque ela fez parte de uma interação que se caracterizou 
como um processo bastante intenso, com muitas idas e vindas, no qual foram inseridas maquetes físicas 
de estudo e diálogo com a moradora e que, após uma sequência de conversas, modifi cações e ajustes 
de projeto, chegamos a um ponto considerado fi nalizado, tanto da parte da equipe quanto da moradora. 

153 Gláucia é moradora da Gamboa há 9 anos, negra, tem atualmente 40 anos de idade. É uma das mais atuantes integrantes 
da Associação de Moradores e, após as interações projetivas aqui pesquisadas, teve sua casa destruída por um deslizamento. 
Participou do projeto no 1°ciclo de interação, recebendo a equipe fi xa em sua casa e tendo Inácio como principal contato nas 
interlocuções.



117

Algumas semanas depois de fi nalizado o processo de elaboração do projeto, foi iniciada a obra de ampliação 
do pavimento superior da casa, momento em que fomos surpreendidos com a execução de algumas 
diferenças na construção, levando em conta as propostas que foram discutidas com a moradora. 

Num primeiro momento, a equipe de extensão fi cou incomodada com o que pareceu se confi gurar como 
“uma perda de tempo”, já que havíamos nos dedicado por meses desenvolvendo os diálogos, realizando 
várias reuniões com a moradora e, mesmo assim, a obra de ampliação acabou seguindo um caminho com 
diferenças do que tínhamos acordado como o projeto fi nal que seria executado. Em diálogo com Gláucia 
para entender o porquê das mudanças, a moradora demonstrou uma postura bastante pragmática e 
apresentou, como motivos para as modifi cações, os argumentos do construtor, no caso um parente, que 
possuía formação como técnico em edifi cações e que, após observar o projeto, indicou alguns ajustes que 
poderiam melhorar as condições de execução da casa. 

Não existia na postura de Gláucia nenhuma afronta ou descontentamento com o projeto que fi zemos 
juntos, ela, na realidade, mostrou-se muito grata pelo tempo que empreendemos procurando entender suas 
demandas e ajustá-las à espacialidade que sua casa permitia. Entendia inclusive, que o que estava sendo 
construído era o projeto que desenvolvemos juntos. 

Avaliando a situação do que vinha sendo construído, e do que havíamos desenvolvido juntos em termos de 
projeto, nos pareceu que a interação, embora não tivesse chegado ao desenho exato do que se materializava, 
infl uiu de forma signifi cativa na construção. Assim fomos percebendo a necessidade de desconstruir na 
equipe algumas ideias em torno das expectativas com o ferramental projetivo, o que passava exatamente 
pela perspectiva de que o desenho assegurava o controle sobre o que seria construído. 

A gente foi moldando o entendimento sobre a relação entre o projeto e a obra (...). Depende do morador, se 
for um morador mais autônomo na relação com a construção é mais difícil o diálogo, porque ele já apresenta 
uma ideia fi xa do que ele quer, e ele quer hoje, amanhã já começa a obra. Nesses casos o desenho não 
ajudava muito, porque o desenho requer tempo, e na autoconstrução a obra não espera. O que eu percebi é 
que o desenho não é tão efi caz na relação com a obra…   
Outra coisa que fi cou clara na minha cabeça é que o tempo da autoconstrução é totalmente diferente, é outro 
universo, ela tem outras questões, muito diferente do que a gente aprende no modelo formal da faculdade. Eu 
fui vivenciando isso na prática, cheguei com a cabeça mais formalizada, mais restrita com relação a visão de 
arquitetura e fui desconstruindo essas questões na minha cabeça.154 Inácio155 

A partir do caso de Gláucia, começamos a perceber que a própria sequência de atividades que prevíamos 
realizar não se mostrava tão funcional como o esperado. As idas e vindas de discussão de projeto começaram 
a se destacar como um espaço a ser mais valorizado, já que o processo apontava uma importância 

154 Todos os trechos de falas dos interlocutores da pesquisa estão apresentados no texto sem aspas, com letra 11, em itálico 
e com espaçamento simples. Todos os nomes dos interlocutores são fi ctícios, para preservação da privacidade dos mesmos.
155 Inácio é um jovem arquiteto e urbanista, tem 26 anos, branco, cearense, formado em uma universidade particular 
em Fortaleza, cursou a especialização em Habitação e Direito a Cidade da RAU+E UFBA, veio para Salvador para cursar a 
residência, anteriormente, atuou profi ssionalmente no desenvolvimento de projetos de casas de padrão médio e alto. Participou 
da formulação inicial do projeto de extensão, desenvolveu seu trabalho da residência como parte do arranjo extensionista, atuou 
diretamente nos dois primeiros ciclos da atividade, tanto desenvolvendo atividades no território, quanto em sala de aula como 
monitor do Ateliê. Integrante do que consideramos ser a equipe de extensão, por vezes nos referiremos a ele no texto apenas 
como o residente.
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diferenciada em relação ao produto estático do projeto fi nalizado. Fomos, assim, buscando construir outros 
signifi cados sobre o espaço construído e o papel do projeto na relação com as casas autoconstruídas. 

 
É um olhar do arquiteto, vou fazer o projeto: a demanda, o programa, o projeto. Não existe isso nos territórios 
populares, então é isso, o ensino de projeto, a forma de ver o projeto, a necessidade de ver o objeto 
autoconstruído tem que partir de outra visão, e são muito poucas experiências nesse sentido… Ingrid156 

 A ideia de que sabíamos como lidar com o projeto da casa, de que precisávamos realizar os levantamentos 
físicos, levantamentos sociais, entender as demandas das famílias e depois desenvolver propostas de projeto 
para apresentar, discutir, alterar e chegar a um produto fi nal, que orientaria a execução futura da obra, passou 
a fi car menos nítida, muito embora percebêssemos que a nossa interação com os moradores estava inclusive 
impactando as obras, talvez não da forma como esperávamos, mas de alguma forma que nos escapava. 

A própria postura de Gláucia nos trazia isso, fomos notando um preciosismo nosso, enquanto equipe, 
com o que considerávamos signifi car o projeto arquitetônico, no sentido do que ele, formalmente, deveria 
representar na relação com a obra. Até porque a própria moradora, mesmo tendo concordado com as 
pequenas alterações propostas pelo construtor, não entendia que, com essas mudanças, o que estava 
sendo construído havia deixado de ser resultado da interação que tivemos. Esses eram indícios que nos 
mostravam potenciais das interações com os moradores, por um lado, e que, por outro, apontavam outras 
possibilidades para o “lugar” do projeto junto a autoconstrução. 

Então é como se não houvesse aquele tempo, que a gente está acostumado na faculdade. De ter a demanda, 
ter o tempo pra desenvolver a ideia, planejar o projeto, o leva e traz, a relação com o cliente. O que talvez na 
autoconstrução não tenha, né, então essa foi uma das difi culdades que a gente teve lá dentro. Inácio 

Em termos da dinâmica, do tempo, do signifi cado do projeto arquitetônico e da relação que se estabelecia 
entre projeto e obra, foi ganhando força a percepção de que a interação com a(o) moradora(or) sobre 
as possibilidades para o projeto de sua casa era tão ou mais importante do que o produto “projeto”, 
como normalmente tratamos entre arquitetas(os) e urbanistas. Nesse sentido, fomos entendendo que 
a nossa interação com a(o) moradora(or) sobre a sua casa era na realidade a ação principal, a qual 
passamos a denominar de interação projetiva, que, primeiramente, signifi cava dispormos as habilidades 
e capacidades de projeto nos diálogos com as(os) moradoras(es), mas sem necessariamente seguir a 
sequência previamente pensada. 

Passamos a entender que um diálogo sobre uma questão de uma casa com uma(um) moradora(or) 
se confi gurava como uma interação projetiva, que poderia ou não passar por diferentes etapas de 
desenvolvimento. Dessa forma, conseguimos encaixar melhor a nossa forma de ação com as(os) 
moradoras(es) e baixar as expectativas em relação a impactar diretamente os ambientes construídos, 
evitando, assim, maiores frustrações e percebendo que parte signifi cativa da nossa ação com cada 

156 Ingrid é professora da FAUFBA, uma das responsáveis pela disciplina de Ateliê III, tem cerca de 10 anos de experiência 
no ensino de projeto. Tem 51 anos, branca, capixaba, veio morar em Salvador em 2000 para realização do mestrado. Trabalhou 
com assistência técnica por mais de 6 anos no escritório público da Unifacs, e na FAUFBA vem desenvolvendo um trabalho 
conectado à extensão e a interação com autoconstrução. Participou das atividades nos dois ciclos de interação com o ateliê.
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moradora(or) tinha um caráter mais educativo. 

Outra interação que destacamos, nesse sentido, ocorreu com Valquíria157. Nesse caso, Flávio, o construtor 
responsável pela obra, desde as primeiras conversas se mostrou contrário ao diálogo com técnicos de 
arquitetura e urbanismo e se afi rmou como o principal responsável pelas decisões do que seria construído. 
Muitas vezes, a postura de Flávio apresentava discordâncias com a própria Valquíria, que, mesmo dizendo a 
forma como queria a construção de sua casa, invariavelmente não tinha sua vontade atendida pelo pedreiro. 

Meses depois de fi nalizada a interação projetiva, encontramos a obra da casa em estágio bastante adiantado, 
o dado de que mesmo existindo projeto ele não direcionava necessariamente as decisões da construção 
mais uma vez se apresentava. Mas, desta vez, consideramos que apontavam alguns agravantes, já que a 
interação não tinha sido capaz de impactar a espacialidade construída em questões que nos eram muito 
caras, e que diziam respeito às condições de conforto ambiental e habitabilidade da casa. 

Havíamos dialogado bastante com Valquíria sobre a posição da casa, a grande incidência solar em função da 
fachada principal estar voltada para o pôr do sol. A moradora, mais de uma vez, mostrou-se aparentemente 
convencida sobre a importância da ventilação cruzada nos ambientes, e do uso de algumas soluções para 
bloquear o sol. Mas, durante a construção, as aberturas projetadas não foram construídas e as condições 
térmicas da casa fi caram bem prejudicadas. 

A ventilação cruzada foi um aspecto importante no desenvolvimento dos projetos apresentados à moradora 
e ao construtor, tendo sido muito bem recebidos por ela. As propostas desenvolvidas pelos estudantes 
do Ateliê apresentavam diferentes soluções para a ventilação e iluminação natural da casa. Mas, mesmo 
assim, a construção realizada não permitia a ventilação cruzada, já que em uma das paredes com aberturas 
foi construída uma empena cega, tal opção prejudicava muito o conforto térmico dos ambientes e por isso 
fomos conversar com o Flávio e Valquíria novamente. 

As respostas de ambos foram bastante diferentes, Flávio disse que a empena cega foi construída em função 
de segurança, alegando a possibilidade das aberturas permitirem a entrada de balas perdidas, já Valquíria 
disse que queria a janela, mas que, quando viu, Flávio construiu sem. Essa relação entre a dona da casa 
e o construtor nos pareceu ocorrer em bases bastante incomuns e reforçou o entendimento que vinha se 
consolidando sobre a necessidade de interação direta com os construtores, que pareciam infl uir diretamente 
na forma do construído, e Flávio, nesse caso, pareceu não levar em conta aspectos importantes quando 
tomou suas decisões construtivas. 

Nesses termos, sem entender exatamente a relação entre Valquíria e Flávio, pareceu que o construtor 
encontrou um argumento forte para sensibilizar a moradora e justifi car sua vontade, que, desde o início, não 
envolvia abrir uma janela naquela parede. Até porque, analisando o argumento, que nunca surgiu durante 
as conversas anteriores, entendemos que, dependendo da localização e formato da abertura, poderíamos 
garantir a ventilação cruzada e ainda assim proteger os moradores quanto a possibilidade de balas perdidas. 

Conversando com os moradores, encontramos mais informações que confl uem no sentido dos confl itos 
existentes entre proprietários e construtores, assim como o papel que os segundos acabam desempenhando 
na consolidação da espacialidade das casas. 

157 Valquíria é moradora da Gamboa desde que nasceu, é negra, tem 37 anos, solteira e não tem fi lhos, participou do 2° ciclo 
de interações.
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Os pedreiros aqui da Gamboa, eles acham que as coisas têm que ser feitas do jeito deles, então eles não 
gostam muito da gente falar com eles a forma que queremos as coisas, eles acham que estamos se metendo 
demais, que estamos querendo muito. (…) Então tive esse problema, e chamei cada vez um diferente pra fazer 
a parte da casa, um que fez parede, outro a laje e outro o piso. Gláucia 

Gláucia aponta que na construção do primeiro pavimento de sua casa, para conseguir que a obra ocorresse 
da forma como ela pretendia, optou por lidar com diferentes pedreiros, de forma que, com cada um, em 
momentos diferentes, existisse um acordo sobre o que seria feito: as paredes, a laje, o piso. Embora 
possamos considerar que o regime de empreitada por etapa da obra é comum no meio da construção, isso 
se dá muitas vezes em função das especialidades dos construtores ou por uma organização orçamentária. 
Não conhecemos situações em que a empreitada de partes da obra tenha relação com a garantia de que os 
pedreiros sigam o que o proprietário está querendo.  

Então eu sempre tinha que tá em cima e dizer o que queria, mas eles não gostava não, achava que eu estava 
me metendo demais, mas era minha casa e tinha que ser do jeito que eu queria. Gláucia 

Conversando sobre a relação dos pedreiros e moradoras(es) na construção das casas, outra moradora 
comenta situações que também nos revelam a grande incidência dos construtores nas defi nições do que 
normalmente é construído na Gamboa: 

Eu acho que muito dos casos, as vezes o dono da casa está pensando em uma coisa, em como vai fazer, e as 
vezes o pedreiro vem com umas ideias, com umas sugestões, que o morador ele considera, impacta, como 
assim: eu estou ouvindo um profi ssional. Muitas vezes a ideia, a opinião do pedreiro, ela que dá o formato do 
que está sendo construído. Aline158 

Neste caso, embora a moradora apresente a força da opinião do pedreiro, traz isso dentro de um espaço de 
diálogo com o morador, de forma menos confl ituosa do que apresentado por Gláucia, ou do que verifi camos 
no caso de Flávio e Valquíria. De qualquer forma, essas três situações analisadas, assim como outras menos 
expressivas vivenciadas ao longo dessa experiência, apontam algumas questões para nossa refl exão: dentro 
do que nos deparamos na Gamboa, as decisões em torno do que é construído indicam uma alta infl uência 
dos pedreiros e demais construtores; essa realidade mostrou impactos claros na relação entre o que foi 
projetado em diálogo com o morador e o que foi construído por terceiros, que não participaram diretamente 
das interações. 

Não podemos afi rmar que essa é uma realidade recorrente em outros contextos populares, é possível que 
algumas características da Gamboa, como o fato de ser um bairro bastante consolidado, com poucas obras 
iniciais e poucas áreas a serem ocupadas, infl uam nessa realidade. Em relação a intenção de impactar mais 
ativamente as obras em desenvolvimento na Gamboa, parece evidente que a interação com os construtores 

158 Aline é moradora nascida e criada na Gamboa, negra, tem atualmente 47 anos de idade, fi lha de família de pescadores e 
tem muitos familiares moradores no bairro. Há alguns anos, é a principal liderança comunitária e, atualmente, é a Presidente 
da Associação de Moradores, estando à frente das articulações entre a comunidade e a universidade e representando a 
Gamboa em diferentes articulações sociais na cidade de Salvador. Participou do projeto no 2°ciclo de interação, recebendo os 
estudantes de Ateliê em sua casa e nos tendo como principal contato nas interlocuções.
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pode ser um caminho efi caz, o que não foi possível de ser desenvolvido nas nossas interações até o momento. 

Em função de alguns contatos que tivemos com pedreiros na Gamboa, percebemos que o diálogo pautado 
por desenhos técnicos não se mostrou muito interessante, provavelmente por difi culdades de leitura por 
parte dos mesmos. O desenho acaba representando um código que não comunica, e nesse sentido, se 
formos pensar em maneiras de conseguir infl uir mais diretamente na obra, tendemos a indicar a inserção 
dos construtores no processo de interação projetiva, seja conjuntamente com os moradores ou em 
momentos distintos. E assim, percebemos um novo aspecto que se agrega à interação projetiva, que passa 
a desempenhar, para além do papel educativo junto aos moradores, o papel de mediação entre os diferentes 
agentes que infl uem na obra, sendo esses, caminhos que indicamos para trabalhos futuros de pesquisa ou 
de práticas de ensino que incidam sobre essa temática. 

Apresentamos abaixo uma sequência de peças gráfi cas que exemplifi cam a produção das interações 
projetivas, neste caso, referentes ao 1° ciclo de interação do arranjo extensionista.

Figura 10, 11 – Resultados Interação Projetiva 
Fonte: Imagens do trabalho apresentado a RAU+E, chamado Arquitetxs Perifericxs.
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Figura 8, 9 – Resultados Interação Projetiva 
Fonte: Imagens do trabalho apresentado a RAU+E, chamado Arquitetxs Perifericxs.

    

Adequações para a comunicação com moradores
Desde o início dos trabalhos, em função, primeiramente, de experiências anteriores de desenvolvimento 
de projetos participativos, tínhamos claro que parte importante da nossa metodologia passava por testar 
e entender quais formas de representação seriam efi cazes nas trocas sobre os projetos com as(os) 
moradoras(es). A compreensão de que a linguagem técnica de representação de projeto: plantas, cortes, 
fachadas e detalhes, ajudavam muito pouco no diálogo com moradoras(es) já estava estabelecida, mas 
precisávamos verifi car como seriam as respostas nesse caso. 

Percebemos que para grande parte das(os) estudantes que interagiram com o arranjo extensionista, a boa 
representação era muitas vezes atribuída às maquetes eletrônicas, que podem ser geradas em diferentes 
softwares e que através da virtualização do espaço permitem uma visualização bastante atrativa para 
compreensão das propostas de projeto. 

Do ponto da representação, eu sempre pensava em uma representação mais dura, computadorizada, que é 
o que eu tinha aprendido. Aí com Inácio aprendi observando o que ele falava e o que ele produzia, que tinha 
outras formas de representar, de acordo com as demandas e situações que encontramos. Lúcio159

159 Lúcio é estudante de graduação da FAUFBA, do curso diurno, entrou em 2014 e, atualmente, está no último ano do 



123

A representação digital é mais fácil de ser manejada pelos estudantes quando se relaciona com o espaço 
não ocupado, preferencialmente em terrenos pouco acidentados.  No caso das preexistências com as quais 
trabalhamos na Gamboa, consideramos que os recursos digitais adequados apontariam para técnicas de 
fotogrametria160, que, ainda hoje, são pouco disseminados entre as(os) estudantes. Como não dispúnhamos 
do tempo e nem dos equipamentos necessários para o levantamento, a modelagem e a fi nalização que a 
fotogrametria demanda, buscamos uma abordagem híbrida, que misturou técnicas analógicas e digitais de 
levantamento e representação dos espaços. 

Um dos motivos que nos levou a essa abordagem foi a intenção de entregar desenhos e maquetes físicas nas 
mãos das(os) moradoras(es), como um material palpável, que representava uma síntese da nossa interação 
com cada um(a) deles(as). Nesse processo, lançamos mão de diferentes linguagens de representação, 
com objetivo de qualifi car a comunicação, o que motivou diferentes refl exões entre os interlocutores da 
pesquisa, como vemos: 

 
Com o desenho a mão, quando você desenvolve as ideias no papel, você consegue fazer ali na frente do 
morador, junto com o morador, aí já desenvolvia a ideia junto. Isso tem uma função importante, de não 
apresentar uma representação tão fantasiosa, computacional, uma renderização que não corresponde àquela 
realidade. Vantagens pra mim do desenho a mão é a velocidade de transmissão da ideia e troca com o morador, 
se referindo principalmente ao uso de desenhos mais representativos e não de desenho técnico puro. Lúcio 

Com estas questões em mente, que envolviam a baixa efi ciência do desenho técnico normativo no diálogo com 
as(os) moradoras(es), e algumas inadequações para o uso das maquetes eletrônicas, a equipe que num primeiro 
momento mostrou estar um pouco deslocada de sua zona de conforto – no que se refere à representação 
de projeto –, ampliou a experimentação relacionada a diferentes linguagens e formas de representação das 
ideias, na busca de viabilizar a maior compreensão das propostas por parte das(os) moradoras(es). 

Uma das questões que nos preocupava, era como se comunicar com os moradores né, como elaborar os 
desenhos, a gente começou a elaborar maquetes das casas, desenhos humanizados, perspectivados. A 
gente constantemente estava na casa do morador, não tinha uma sequência, as vezes três quatro vezes por 
semana, passava na casa de um, já ia pegar medida com outro. Íamos ajustando a conversa, refi nando a ideia 
do projeto, e chegando no produto fi nal. Inácio 

O uso de diferentes soluções de representação foi se tornando a forma de trabalho mais utilizada nas 
interações, o que gerou bastante interesse tanto entre a equipe, quanto entre as(os) estudantes de Ateliê. Se, 

curso. Tem 33 anos, negro, carioca que veio morar em Salvador para cursar arquitetura e urbanismo. Participou do projeto 
de extensão desde 2018 como bolsista do programa Permanecer, atuando diretamente no território durante os três ciclos de 
atividades e, também, como monitor em sala de aula, no último ciclo de Ateliê III. Integrante da equipe de extensão, participou 
da construção da escada de acesso provisório no ciclo de desdobramentos e continuidade, e iniciou no segundo semestre de 
2020 as aproximações para realizar seu TFG, que será direcionado para o desenvolvimento do projeto e a reconstrução da casa 
de Gláucia.
160 Técnica digital que integra a modelagem volumétrica a imagens reais do objeto modelado, gerando um modelo 
tridimensional bastante realista. Tal técnica vem sendo utilizada nas pesquisas do campo do patrimônio material, o que tem 
viabilizado a reconstrução digital de edifícios históricos.
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por um lado, as maquetes digitais e perspectivas explodidas, assim como as plantas e cortes perspectivados, 
eram as representações que mais se destacavam entre os estudantes, entre os moradores a maquete física 
mostrou ser o maior destaque. 

A gente não encontrou um modelo ideal pra se comunicar com os moradores, mas a gente percebeu que tem 
mais facilidade quando trabalhamos com maquete ou com o acompanhamento da própria obra, desenhando 
na alvenaria o local da porta, da janela, mostrando na hora. Inácio 

O desenho ou representação 1:1, na obra, também se mostrou bastante efi ciente no diálogo com os 
moradores e construtores, nesse caso as limitações se davam pelas difi culdades de garantirmos a presença 
da equipe nos momentos de obra, já que não tínhamos controle de quando cada obra ocorreria. Nessa 
questão, a maquete física pareceu ser a mais adequada entre as formas de representação que utilizamos. 
Como percebemos nas falas das moradoras: 

 
Eu mesma quando vi a maquete eu parecia uma menina, [risadas], porque era um sonho ver ali a minha casa 
sabe, eu me senti superfeliz de ter essa ajuda. Foi muito importante, e eu fi cava pensando em como seria, e 
como ia fazer, e pensar isso me ajudou muito! Pra não perder material, e ter esse profi ssional vendo a minha 
casa, foi muito bom pra mim. Gláucia 

A maquete é bem mais bacana, porque no papel, a planta no papel é só quem tem muita noção mesmo, pra 
identifi car o que é, cada cômodo e tal, e na maquete não, na maquete você está vendo a casa toda pronta, 
sabe? Então é bem mais interessante a maquetezinha. Míriam161 

Mesmo entendendo que a maquete era um instrumento importante no diálogo com os moradores, ainda assim, 
não podemos afi rmar que ela solucionava as questões relacionadas à compreensão e troca de informações 
sobre o projeto entre técnicos e moradores. Como nos mostra a fala do residente: “muitas vezes o morador tinha 
difi culdade de entender o que estávamos propondo, mesmo com maquete e desenhos humanizados” Inácio. 

Ainda sobre as formas de representação e comunicação, mais ou menos propícias para o diálogo entre técnicos 
e moradores, a interação com Valquíria também nesse aspecto se destacou de forma inesperada. Isso porque, 
um dos grupos do Ateliê que realizou projetos para a casa dela, por iniciativa própria, desenvolveu uma peça de 
comunicação sobre o projeto. Tratava-se de uma apresentação digital bastante chamativa, uma modelagem 
3D renderizada que gerou uma animação no formato voo de pássaro. A animação saía da Avenida Contorno 
sobrevoando a declividade e as moradias da Gamboa até chegar à casa, com vista do mar e interação na 
orla. Esse vídeo foi apresentado para Valquíria e encaminhado para ela por WhatsApp, dias depois a equipe 
em interação na Gamboa percebeu que o vídeo havia viralizado pela comunidade e várias(os) outras(os) 
moradoras(es) nos procuraram interessadas(os) em desenvolver projetos daquela forma, algumas(uns) 
das(os) contempladas(os) em interações anteriores queriam saber porque seu projeto não tinha um vídeo 

161 Míriam é moradora da Gamboa desde os 4 anos de idade, negra, mãe de um fi lho, tem atualmente 36 anos de idade. Têm 
experiência com construção civil, tendo atuado por 8 anos em uma construtora, onde entrou como servente e chegou a ocupar 
o cargo de auxiliar administrativa. Não esconde seu gosto por obras e sempre que pode faz alguma intervenção em sua casa, 
que vem sendo melhorada pouco a pouco. Participou do projeto no 3° ciclo de interação, recebendo estudantes de Ateliê em 
sua casa e tendo Lúcio como principal contato nas interlocuções.
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como aquele. Valquíria construiu sua casa com uso misto, tendo no térreo uma lanchonete e utilizou o vídeo 
para divulgar seu comércio.  

Sem termos previsto e nem se preparado para tal, tínhamos viralizado um trabalho realizado pelo projeto 
via rede social, na comunidade que já atuávamos há mais de um ano. Esse evento foi como uma faísca, que 
nos demonstrou o potencial da tecnologia na apresentação das ideias projetivas e a força do circuito de 
comunicação comunitária através da interação digital. 

A partir desse evento, começamos a pensar em outras formas de atuação, seguimos desenvolvendo 
os projetos, utilizando as mesmas formas de representação anteriores, mas começamos a olhar para o 
potencial das redes sociais dentro da comunidade, imaginando outras possibilidades de propagação de 
informações sobre as construções das casas, questões de conforto ambiental, questões relacionadas à 
infraestrutura urbana, entre outras. 

Esse entendimento pautou a consolidação do projeto: Educação Popular, Arquitetura e Urbanismo: 
desdobramentos de assistência técnica, que tem o objetivo de disseminar, entre moradores da Gamboa e 
de outros territórios populares, informações sobre as condições de habitabilidade e infraestrutura urbana, 
através das redes sociais. Tal projeto teve apenas cinco meses de desenvolvimento antes da paralisação 
de suas atividades, em função da pandemia do novo coronavírus, e, por isso, não tem muitos resultados a 
serem apresentados aqui. Entendemos esses como passos futuros, que poderiam potencializar as ações de 
assessoria e assistência técnica nos territórios populares. 

A título de exemplo, apresentamos abaixo um conjunto de imagens retiradas de diferentes trabalhos de 
estudantes de Ateliê III, que demonstram a experimentação gráfi ca para o diálogo com as(os) moradoras(es).

Figura 12, 13, 14 e 15 – Uso de maquetes físicas para a comunicação com moradores
Fonte: Imagens de trabalhos de estudantes do Ateliê III, no 2° e 3° ciclos de interação.
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Figura 16, 17, 18. 19 e 20 – Uso de diferentes  linguagens de representação
Fonte: Imagens de trabalhos de estudantes do Ateliê III, no 2° e 3° ciclos de interação.

No sentido da comunicação com moradores e formas de representação para o diálogo em torno de projetos 
de melhorias habitacionais, o que o caso estudado reforça são os nossos entendimentos prévios em relação 
a inadequação da linguagem técnica para a interação com as(os) moradoras(es). A partir dos indícios 
observados, parece possível apontar como vantajoso o uso de diferentes formas de representação, com 
destaque para as maquetes físicas e o potencial de uso da comunicação comunitária via redes sociais. 
Aspectos que indicamos para maior aprofundamento em outras pesquisas e práticas de ensino futuras. 
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Lidar com situações reais no ensino 
Passamos, agora, a abordar os indícios relacionados ao lidar com situações reais no ensino, o que nos 
aproxima mais diretamente dos possíveis resultados pedagógicos do arranjo extensionista. Para tanto, 
observamos os impactos nos espaços de ensino envolvidos – o que é o foco da pesquisa – e no território 
com o qual interagimos. Começamos apresentando os potenciais e limites que identifi camos, tanto nas 
observações de campo, quanto nas falas dos interlocutores da pesquisa, que se fazem perceptíveis na 
aproximação entre as atividades didáticas e a realidade deste bairro popular. 

Entre os potenciais que percebemos, existe um aspecto que aparece de forma praticamente unânime entre 
os agentes universitários que participaram da interação, com os quais mantivemos interlocução constante. 
Nos referimos à grande motivação gerada entre estudantes e professoras pelo contato direto com as(os) 
moradoras(es) e a realidade da Gamboa. 

O aprendizado pra mim pelo menos, ele só ocorre quando eu estou realmente motivado, então não existe 
pra mim o como que motive o aprendizado, mas sim a própria motivação no aprendizado, e isso só vem pela 
própria metodologia, pelo que está sugerido. Existe também essa democratização, esse espaço de troca, 
que anima a gente, que a gente seja ouvido, mas eu acho que eu só fi quei motivado porque o projeto em si, a 
proposta me motivava. Isaías162 

O estudante se refere à relação direta entre aprendizado e motivação e aponta ainda essa relação como algo 
inerente ao tipo de proposta que se apresenta a ele, nesse caso, refere-se ao desenvolvimento de projetos 
e soluções para as demandas de moradoras(es) da Gamboa, o que ressalta a motivação por estar lidando 
com uma situação real. Na fala abaixo, a professora salienta uma percepção mais ampliada que vincula 
essa motivação à interação das(os) estudantes com pessoas reais. 

Pessoas reais, essa pra mim é a grande satisfação que os alunos têm, de arquitetura, ter clientes reais, e não 
ser assim: uma família de artistas, que é a forma que muitas vezes as pessoas trabalham. Ingrid 

A professora destaca a diferença que percebe entre exercícios projetuais desenvolvidos para públicos 
fi ctícios, criados muitas vezes pelos próprios docentes das disciplinas, e experiências de desenvolvimento 
de projeto diretamente com moradoras(es). Nesse sentido, um dos aspectos impactantes que percebemos 
se relaciona com o contato das(os) estudantes com uma multiplicidade de informações, que envolvem a 
história de vida das(os) moradoras(es), sua composição familiar, suas motivações em relação à construção 
de suas casas, à apresentação de suas limitações orçamentárias e de outras ordens. Percepções que se 
dão nas conversas diretas das(os) moradoras(es) com as(os) estudantes, que abordam as suas próprias 
vontades perante os projetos de suas casas. 

162 Isaías é estudante de graduação da FAUFBA, do curso diurno, entrou em 2017, após se formar no Bacharelado 
Interdisciplinar de Artes e, atualmente, está no quarto ano do curso. Tem 25 anos, negro, soteropolitano, fi lho de uma família de 
oito irmãos, morador desde criança de um território popular de Salvador. Participou das atividades do projeto como estudante 
do Ateliê, durante o 3° ciclo de interação, no primeiro semestre de 2019.



128

… a entender isso de forma mais pessoal, porque estamos projetando pra pessoas reais, e saber o impacto 
que aquilo vai ter na vida dela, de como vai ser construído, de como vai chegar ali o material, pra mim foi 
realmente muito construtivo de certa forma. Pensar que até então todas as teorias que a gente aprende na 
escola de arquitetura, vão ser aplicadas pra quem de certa forma? 
Porque a gente até então aprende: terreno, materiais, projetos que tem que ser feitos de certa forma. Mas 
a gente não tem um morador ali, que está pedindo certas coisas pra ele mesmo, com necessidades reais, 
então acho que isso foi o que mais me contribuiu mesmo. Lilian163 

A interação com essa multiplicidade de informações, torna todo o exercício didático do Ateliê mais complexo, 
já que a atuação simultânea em seis diferentes casas – em cada um dos ciclos de interação do Ateliê 
-, signifi ca o aporte de seis diferentes histórias de vida para a sala de aula, fazendo as(os) estudantes 
ampliarem a visão sobre os desdobramentos de um projeto arquitetônico na vida das pessoas. O exercício 
assim, passa a direcionar o futuro profi ssional para o entendimento da ação de projeto de forma muito mais 
conectada com a vida das pessoas com quem estão trabalhando, o que entendemos apresentar indícios 
sobre a motivação e a ampliação do interesse de todas(os) as(os) envolvidas(os). 

…sem falar da oportunidade de ter um cliente, de ter a pessoa, de ter esse contato, porque isso não é visto em 
nenhum outro ateliê, acredito eu. E ter uma pessoa real dizendo: olha eu quero isso, isso, isso, eu tenho essa 
demanda, eu vivo assim, isso te dá uma possibilidade de fazer um briefi ng né, muito, muito amarrado. Isso faz 
você entender como as coisas funcionam na realidade. Isaías  

Refl etindo sobre essa ampliação de interesse, consideramos que a motivação é o cerne do processo de 
aprendizagem, sem estudantes e professores motivados o espaço didático se torna pobre e cansativo. 
A interação com situações reais como mote de desenvolvimento de exercícios didáticos direcionados ao 
ensino de arquitetura e urbanismo, parece ser um importante vetor de motivação, como um bom início para 
os trabalhos e aprendizados que se pretende desenvolver. 

As experiências vivenciadas no território e a mudança do clima da sala de aula, que se mostraram perceptíveis 
pelas posturas e falas das(os) estudantes, são um destaque do arranjo aqui estudado. A motivação das(os) 
estudantes envolve o entendimento da aplicabilidade dos conhecimentos que elas(es) vêm obtendo na sua 
formação. Nesse processo de aplicar o conhecimento, uma gama de novos conhecimentos se apresenta, e 
as(os) estudantes se vêm frente a frente com as suas próprias possibilidades e limitações, o que as(os) faz 
pensar sobre os caminhos profi ssionais que pretendem seguir.  

…essa satisfação de lidar com o real, tem isso, de você ver a contribuição do arquiteto verdadeiramente né, 
acontecendo assim. Por mais que não seja ele que vai fazer a obra, mas ele está vendo a possibilidade do 
ensino, do que ele está aprendendo, ajudar alguém né, de ter a possibilidade de uma missão, de realmente 
contribuir com a sociedade. Ingrid 

163 Lilian é estudante de graduação da FAUFBA, do curso diurno, entrou em 2015 e, atualmente, está fi nalizando o curso. Tem 
22 anos, branca, moradora do interior do estado da Bahia, veio para Salvador em 2015 para cursar arquitetura e urbanismo, 
cursou anteriormente Técnico em Edifi cações. Participou das atividades do projeto como estudante do Ateliê, durante o 2° ciclo 
de interação, no segundo semestre de 2018.
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Por essa perspectiva apresentada pela professora, percebemos que o exercício didático desenvolvido nesse 
Ateliê III passa a ter ao menos um duplo sentido, já que, por um lado, segue como exercício e forma de 
avaliação de estudantes em uma disciplina, e, por outro, desperta diferentes processos educativos que 
envolvem as interações entre estudantes e moradoras(es). Parece-nos que essa ampliação de sentidos 
do exercício didático está diretamente relacionada à motivação que identifi camos em várias(os) das(os) 
estudantes que passaram por essa experiência, o que se converteu, muitas vezes, em uma grande dedicação 
às atividades propostas, o que envolveu uma atuação cuidadosa delas(es) no sentido de dar respostas 
adequadas às demandas que lhes foram apresentadas diretamente pelas(os) moradoras(es). 

Inclusive foi um dos trabalhos que eu super me dediquei, porque tinha uma questão a mais que era: poxa essa 
pessoa é uma pessoa real! Você pensa que aquilo pode ser realmente útil pra ela, então você pensa que: eu 
vou fazer o melhor que eu posso, pra que esse projeto agrade essa pessoa, mesmo que ela não vá construir, 
o fato dessa pessoa ver essa possibilidade já é uma felicidade enorme, então eu fi quei muito feliz!  Isaías 

Nos diálogos com os estudantes de ateliê, tanto do 2°, quanto do 3° ciclo de interação, muitas vezes, 
percebemos a surpresa e a satisfação em relação à proposição do exercício de melhorias habitacionais, de 
forma que comentários empolgados e satisfeitos, com a oportunidade de experienciar esse desenvolvimento 
de projeto em comunidades, tornaram-se recorrentes. Atribuímos esses sentimentos compartilhados 
pelas(os) estudantes, como demonstrações do quanto são carentes em sua formação desse tipo de 
experiência, como percebemos na fala de Lúcio: 

Eu estou há seis anos na faculdade, cinco anos de ateliê e foi a primeira vez na faculdade que tive uma 
atuação de projeto dentro de uma favela, de uma comunidade, primeira vez que atuei com uma demanda real, 
e foi muito bacana. Lúcio 

Dando sequência a nossas refl exões, percebemos também, o quanto esse tipo de aproximação entre 
estudantes e moradoras(es), no caso de bairros populares como a Gamboa de Baixo, faz surgir muitos 
aspectos importantes oriundos da diferença de visão, de perspectiva de vida, da realidade social e também 
cultural que envolve a caracterização desses territórios, o que, segundo os relatos das(os) estudantes, na 
maior parte das vezes, não é abordado nos exercícios acadêmicos com que estão mais acostumadas(os). 

Essa caracterização, que emana da realidade destes territórios, acaba aportando outras questões que 
identifi camos como qualifi cadoras do processo, já que as(os) estudantes começam a pensar nas implicações 
técnicas, nas diferentes condições projetuais, na adequação das proposições, nos distintos signifi cados 
envolvidos na projetação direcionada a essa realidade.  

Até porque trabalhar com esse tipo de projeto, de pouco espaço, de baixo custos, de  situações mais críticas, 
é mais de resolver problemas reais do que de vaidades. A gente precisa entender o porquê de cada coisa, o 
que realmente é necessário. Lilian 
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A fala da estudante destaca alguns valores atribuídos ao pensar nas limitações reais em que se vai 
desenvolver os projetos, perceber a necessidade de saber mais sobre a casa, as famílias, as demandas, 
os recursos disponíveis, as possibilidades de construção, o que realmente é necessário no caso específi co 
em que se atua. Percebemos que lidar com esse conjunto de fatores, que estão diretamente envolvidos nas 
defi nições de projeto, e são proporcionados a partir dessa aproximação à realidade, permite explicitar parte 
da complexidade em que o nosso campo profi ssional está inserido. 

O desenvolvimento dos trabalhos na interação com a realidade da Gamboa, demonstrou ter outros papéis 
importantes, como o de desconstruir ideias preestabelecidas de cidade, de arquitetura e de sociedade, e que 
nem sempre correspondem às realidades brasileiras, baianas ou soteropolitanas. As(os) estudantes muitas 
vezes se impactaram, por não estarem acostumadas(os) a atuar em territórios populares, e esse impacto 
dispara uma infi nidade de refl exões, sensações e questionamentos. 

Trabalhar com uma proposta de arquitetura, que era muito diferente daquilo que a gente vinha aprendendo na 
faculdade até chegar aquele momento, e aí chega e a gente vai fazer a visita, e a primeira coisa que a gente 
se pergunta é: porque aquelas pessoas continuam morando ali? Porque elas não querem sair dali? O que faz 
elas quererem morar ali? 
Como é que a gente projeta nessa situação que nada é ideal pra gente, e lidando com as vontades da 
moradora? Lilian 

Como percebemos nas inquietações da estudante, fi ca evidente o quanto a realidade da Gamboa de Baixo 
lhe é estranha, diferente do que está acostumada. Diferença que lhe faz pensar sobre como lidar com essa 
situação – que, nesse caso, signifi ca uma habitação preexistente, que abriga uma família de baixa renda, 
para a qual ela vai desenvolver projeto –, e o que fazer perante tal realidade, na qual considera nada ideal, 
e ainda levando em conta as vontades da moradora. A pergunta de Lilian nos faz refl etir sobre o ensino e o 
ideário que vem sendo construído entre as(os) estudantes. A impressão que a fala traz é de que a estudante 
percebe essa atuação na Gamboa como uma forma de deslocamento da zona de conforto na qual, até 
então, se deu sua formação, que se relaciona à busca de projetar o ideal de acordo com as vontades dos(as) 
professores(as). Essas refl exões da estudante explicitam a profundidade das mazelas do ensino no que se 
refere ao distanciamento das realidades populares.  

Seguindo na perspectiva de questões que relacionam a interação entre o ideal e o real, percebemos outros 
indícios que apontam o quanto as(os) estudantes estranharam questões que consideramos básicas, e que 
se referem ao projetar a partir das preexistências. Isso se mostrou perceptível nos questionamentos que 
elas(es) mesmas(os) apresentaram nas interlocuções, no apontamento de diferenças que identifi caram em 
relação aos exercícios com que estavam acostumadas(os) em sua formação, o que se confi rma na fala de 
Isaías: “Eu acho que primeiro pensar na preexistência, eu nunca tinha feito nada pensando na preexistência e 
eu não sabia como que lidava muito, assim…” Isaías. 

Percebemos, esse, como mais um dos aspectos importantes que afl oraram do campo da pesquisa, indicando 
questões ao ensino e aos padrões profi ssionais relacionados ao campo de arquitetura e urbanismo. O estímulo 
recorrente a projetar o ideal faz o estudante estranhar o real, sentimento que se torna ainda mais intenso 
quando a realidade em que deve atuar é diferente daquela com a qual se relacionou ao longo da sua vida.  
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A primeira coisa que mais destoou, é que até aquele momento, em tudo que a gente vinha fazendo em ateliê, 
a gente recebia um terreno em branco, por mais que tivesse localização de quadra, era um terreno vazio, que 
a gente projetava do zero. E nesse caso não, a gente tinha uma casa com várias pessoas e coisas dentro, e 
a gente tinha que fazer esse projeto, considerando que aquele lugar vai continuar sendo habitado no meio 
do caminho. Que aquilo já tem um uso, que já tem coisas ocupando o espaço. Uma coisa que deixou a gente 
muito confusa é que a moradora com quem a gente trabalhou, tinha muita coisa em casa. Lilian 

Considerando que a estudante se refere a uma formação que está vivenciando em Salvador, cidade com 
considerável adensamento e com número reduzido de terrenos vazios ou áreas de expansão urbana, 
entendemos que é, no mínimo estranho, que nos exercícios anteriores ela não tenha contato com a 
abordagem de preexistências. Em termos de futuro de atuação profi ssional, essa parece ser uma lacuna 
enorme para as(os) jovens profi ssionais, o que inclusive envolve atuações voltadas para outras camadas 
sociais, incluídas, aí, as mais abastadas. 

Seguindo nossas análises, percebemos o quanto as condicionantes reais de cada casa aportaram, para 
a atividade, especifi cidades distintas, em muitos casos, imprevistas, o que direcionou as abordagens e 
levou as(os) estudantes a verifi car situações consideradas tecnicamente inadequadas, instigando a refl exão 
sobre como solucionar tais situações a partir do que aprenderam na faculdade. Isso levou-as(os) a perceber 
a aplicação ou não dos padrões e normas, para daí adaptar as proposições de acordo com as condições 
possíveis, o que não envolve apenas o saber acadêmico e técnico que já conhecem, mas entender como 
trabalhar conforme a realidade existente, que diz dos recursos e meios disponíveis para a apresentação de 
uma proposta viável para aquele caso com o qual se está lidando. 

E aí também tinha a coisa de uma escada, porque ela tinha que acessar uma área no terceiro pavimento, e a 
escada era muito desconfortável do ponto de vista ergonômico, e a gente tinha que solucionar isso, e tinha 
um problema de uma laje e uma viga, e não era o caso de demolir completamente a escada e refazer inteira, 
com todos os degraus, com pisos e espelhos iguais. Então a gente tinha que se adaptar ao que era possível, 
e não ao que era o ideal. Lilian 

Entendemos essa percepção – que tensiona o ideal a partir da relação com o real, que se direciona para 
fazer o possível, o viável, o adequado ao caso em que se interage – como uma baliza fundamental no 
ensino de arquitetura e urbanismo. Visto que essas características de interação com o ambiente construído 
serão, muito provavelmente, boa parte das condições de atuação profi ssional encontradas futuramente 
pelas(os) jovens profi ssionais em uma realidade demográfi ca crescente e de acúmulo cada vez maior de 
áreas construídas. Nesse sentido, o lidar com a preexistência deveria signifi car um conhecimento elementar 
no campo, e portanto, parte considerável da dedicação de tempo das atividades de formação. 

 
E isso foi fundamental, porque a gente pensa uma cidade que não está construída né, que a gente projeta 
do zero, mas quando a gente para e pega um projeto que já está construído e que a gente tem que fazer um 
projeto ali. Daí você percebe que se torna muito complexo você resolver um espaço tão pequeno, de acordo 
com as necessidades dos clientes de fato, e isso foi um desafi o. Isaías 
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Para além da realidade mais ampla das cidades – em que cada vez mais nos cabe, enquanto profi ssionais, 
projetar em espaços já edifi cados, em função, inclusive, dos fl uxos de transformação urbana em curso, nos 
quais muitas áreas infraestruturadas passam por longos períodos de abandono, ao mesmo tempo em que 
muitas pessoas carecem de espaços construídos para habitar. As questões que envolvem os espaços de 
moradia nos territórios populares passam pela ampliação das refl exões e experimentações em torno de 
soluções relacionadas ao dimensionamento dos espaços, à solução de distribuição espacial em geometrias 
bastante irregulares e, ainda, às questões relacionadas à materialidade e sistemas construtivos. 

As experiências vivenciadas nesse arranjo extensionista, apontam ainda, para a conexão fundamental entre 
o que se defi ne em projeto e suas implicações nas sequências construtivas dos espaços, nas interfaces 
entre o construído e o a construir, que derivam em diferentes possibilidades relacionadas aos custos dessas 
alternativas. 

E uma coisa é que a gente não podia sonhar muito alto também, porque os nossos sonhos iriam custar mais 
pra ela também, e aí não iria rolar muito bem. A realidade de pegar uma moradia que já estava habitada, que 
já tinha um uso, que já tinha questões óbvias ali, então é muito diferente de dizer: o que e como vai ser o 
espaço. Lilian 

Quando comparamos essas percepções com outras experiências que tivemos, percebemos que os exercícios 
didáticos realizados nesse ateliê extensionista facilitaram essa conexão entre as propostas de projeto, as 
suas implicações construtivas e os custos envolvidos. Parece-nos que o fato dos projetos serem realizados 
em uma comunidade como a Gamboa de Baixo – o que envolveu os estudantes conhecerem esse território, 
as casas e as(os) próprias(os) moradoras(es) - aprofundou os interesses em entender as motivações dos 
espaços pequenos, assim como as lógicas possíveis para solucioná-los de forma adequada à realidade 
social e cultural em que estão inseridos.   

Pensamos a ampliação e reforma da casa de Caetano164, que é morador da Gamboa e que trabalha de 
segurança, e foi uma experiência bem ímpar, porque aí a gente entende que espaços pequenos geram outras 
difi culdades, outros desafi os que você tem que resolver. Isaías  

Esse desafi o estimulou as(os) estudantes a procurar formas criativas de lidar com essa realidade, o que 
envolveu entender a materialidade existente, saber o que era possível fazer com os materiais que são 
acessíveis, e tentar fechar a conta dos custos envolvidos em seus próprios projetos. Esse esforço se mostrou 
bastante gratifi cante e, em boa parte dos casos, uma oportunidade inédita até aquele momento do curso. 

E a gente sempre passa batido nessa questão, e nesse caso chegou o momento em que a gente teve que 
pensar: Ih, isso vai pesar no bolso de alguém! E se custar demais isso nunca vai acontecer! E a gente não sabe 
o que fazer, não sabe como lidar com isso. 
A universidade não ensina a gente o custo que um projeto vai ter, se isso que estamos propondo vale a pena 
ou não ser executado. Lilian 

164 Caetano é morador da Gamboa, negro, pai solteiro de dois fi lhos, participou do 3° ciclo de interações.
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Percebemos que o exercício projetual, conectado à realidade dos moradores da Gamboa, estimulou um 
pensamento de conexão entre a proposta projetual e seus custos. Certamente, a relação entre projeto e 
custos é uma das capacidades que devem integrar a formação da área, ainda mais nas ações de assessoria 
e assistência técnica. Sobre esse aspecto, embora essa atuação do ateliê tenha dado passos nessa direção, 
tanto pelo tempo dedicado, que inviabilizou a revisão cuidadosa das planilhas, quanto pela demanda de 
abordagens mais direcionadas sobre o assunto, consideramos que as informações disponíveis são 
indicativos do despertar de tais preocupações nas(os) estudantes, o que não signifi ca a qualifi cação efetiva 
da formação nesse sentido. 

Ainda na discussão dos dados que apontam para a abordagem de situações reais como atividades didáticas, 
cabe deixar claro que toda interação desse tipo apresenta os aspectos que se referem à universidade, 
mas também os aspectos relacionados ao território em que se atua, à comunidade e, nesse caso, as(os) 
moradoras(es) das casas. Reunimos a seguir, algumas percepções de moradoras165 interlocutoras da 
pesquisa, que participaram diretamente das atividades, dialogando com estudantes na interação projetiva 
com suas casas. 

Identifi camos percepções relacionadas às formas de pensar os espaços das casas, dos ganhos percebidos 
pelas moradoras, “É bacana, porque as vezes a gente perde espaço, por a gente não ter experiência, então eles 
dá tipo né, nos mostra a melhor forma de como ganhar mais espaços. Gostei! Gostei muito mesmo!” Míriam 

O ganhar espaço se refere ao entendimento sobre as diferentes possibilidades de distribuição espacial, que 
foram foco constante das interações e que, na fala de Míriam, referem-se mais diretamente à espacialidade 
da sua própria casa. Percebemos também refl exões mais ampliadas, que abrangem as formas de construir 
da comunidade e a demanda mais geral de apoio técnico nesse sentido. 

Eu acho que essa foi uma experiência única na Gamboa, nós da comunidade estamos acostumados a 
construir nossas casas sem nenhuma preocupação. Claro, aquela preocupação básica de algo, que a casa 
tem uma certa fundação, ela tem uma estrutura. Mas nunca tivemos a possibilidade, nem pensávamos que 
era possível algum dia a gente ter uma assistência ou uma assessoria técnica em projetos habitacionais, na 
questão da construção, de como deve ser, de como não deve, do que precisa. Aline 

Essa visão da liderança comunitária, que já, há alguns anos, tem contato com ações de assessoria e 
assistência técnica em outras atividades, aponta para o quanto essa experiência de atuação com melhorias 
habitacionais pode signifi car em termos de ampliação do reconhecimento do campo de atuação profi ssional. 
Isso aponta para a riqueza dessa interação, que indica a ampliação do campo de atuação profi ssional e das 
perspectivas de contato comunitário. 

Na sequência, percebemos perspectivas de valorização da atuação profi ssional das(os) arquitetas(os) e 
urbanistas na relação com os espaços de vida das pessoas, assim como no reconhecimento da importância 
desse tipo de ação pelos moradores, ao mesmo tempo que apontando a carência que permanece existindo, 
através da exigência de continuidade. 

165 Quando analisamos os dados devemos levar em conta a relação direta do pesquisador com as(os) moradoras(es) 
no momento das entrevistas, o que pode apontar respostas mais laudatórias do que críticas. As entrevistas ocorreram de 
forma individual e em momentos distintos, como forma de fi ltrar as informações apresentamos aqui apenas as falas que nos 
pareceram consensuais entre as moradoras entrevistadas.
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Foi muito importante a participação do Inácio aqui, do Lúcio também. Porque a gente precisa, e ninguém 
nunca teve isso, de ter um profi ssional mostrando como sua casa pode ser. Muita gente gostou, mas tem 
que ter continuidade, porque a gente precisa, e ajuda muito a gente pensar o que vai fazer, e imaginar 
primeiro. Gláucia 

A moradora destaca a importância de ter com quem trocar informações sobre suas demandas habitacionais, 
o que a auxiliou a pensar e imaginar, primeiro, como poderia ser a casa, antes de construir. Consideramos 
este, um aspecto conectado à perspectiva educativa desta relação, que se soma às percepções anteriores 
como aspectos que incrementam o arranjo extensionista, que apresenta resultados educativos relacionados 
aos padrões de construção existentes na comunidade, assim como à refl exão sobre o que vai ser construído 
e os impactos que tais construções podem gerar. 

Como percebemos nesta seção, os indícios sobre o lidar com situações reais no ensino, a partir dos dados 
coletados no campo da pesquisa, apontam que o arranjo proposto proporcionou resultados interessantes, 
tanto para estudantes e professoras, quanto para moradoras(es). Destacamos alguns aspectos relacionados 
aos agentes universitários envolvidos, tais como: a ampliação da motivação; o enriquecimento do ensino 
por aspectos relacionados aos diferentes modos de vida e de moradia; o enfrentamento de questões 
relacionadas às preexistências; e a aproximação, ainda limitada, entre projeto, consequências construtivas e 
seus refl exos orçamentários. Já por parte das(os) moradoras(es), percebemos a ampliação da visão sobre a 
atuação de arquitetas(os) e urbanistas, a valorização da troca de conhecimentos relacionados à construção 
e à distribuição dos espaços habitacionais. 

Por fi m, consideramos que os indícios sobre o lidar com situações reais no ensino apontam para variados 
ganhos, que advém da multiplicidade de questões que afl oraram da realidade com que interagimos, e que, 
de outra forma, difi cilmente seriam abordadas em uma mesma disciplina, ou ainda, com o mesmo nível de 
motivação e dedicação demonstrada pelas(os) estudantes.   

- + -

Reunimos nesta seção, diferentes dados coletados nas atividades pesquisadas, mas que, por suas 
características, apresentam aspectos mais gerais que contribuem para outros debates relacionados ao 
ensino e ao campo profi ssional. Confi gurando-se como indícios e acúmulos para implementações futuras, 
que apontam questões para: o desenvolvimento de projetos direcionados a casas autoconstruídas, o que 
vivenciamos no campo como a interação projetiva; a experimentação de diferentes formas de representação 
vinculadas ao projeto participativo com moradoras(es), reunidas como Adequações para a comunicação 
com as(os) moradoras(es); e, por último, a multiplicidade de aspectos relacionados à qualifi cação da 
aproximação entre o ensino e a realidade, apresentados em Lidar com situações reais no ensino. 
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Aprendizados identificados a partir do campo 

Vamos agora aprofundar o olhar em aspectos mais específi cos, direcionando nossa observação para a 
identifi cação dos aprendizados obtidos através das diferentes participações no arranjo extensionista que 
escrutinamos. Para tanto, apresentamos a seguir uma sequência de agrupamentos que reúnem as diferentes 
confl uências dos aprendizados identifi cados. Optamos pela recorrência como forma de validação dos 
dados coletados, tal escolha se vincula ao entendimento de que um mesmo processo educativo desperta 
diferentes aprendizados, o que se diferencia entre os partícipes de tal processo. Por isso, a confl uência 
signifi ca a análise dos principais fl uxos de aprendizado e não o detalhamento de cada um deles. 

Os agrupamentos são, portanto, confl uências dos aprendizados que apresentam maior coesão entre si, 
e se confi guram como a própria organização dos dados coletados, constituindo a base que estrutura o 
desenvolvimento das análises seguintes. Como método analítico, optamos por destacar as recorrências 
entre as observações em campo e as falas dos interlocutores, nesse sentido, as singularidades – que 
seriam aprendizados específi cos de um ou outro interlocutor, que se destacam de outros – não compõe 
os agrupamentos a seguir, o que se justifi ca pela opção em observar os aprendizados relacionados ao 
arranjo como um todo, defi nindo, assim, um foco analítico diante da vastidão de informações que as 
singularidades proporcionam. 

Saberes técnicos e práticos sobre a habitação 

O primeiro agrupamento que organizamos reúne um conjunto de percepções sobre aprendizados 
apresentados tanto por estudantes e professoras, quanto por moradoras(es), e que se dão em torno da 
interação entre saberes técnicos e saberes práticos sobre as casas trabalhadas. Envolvem, portanto, o 
olhar técnico sobre o espaço de vida dos moradores, que apresentam aos técnicos seus modos de vida, sua 
racionalidade e suas motivações para a produção de suas casas. 

Uma das interações mais presentes nessa troca se dá em torno dos conceitos de conforto ambiental dos 
espaços habitacionais, percebemos, principalmente, apontamentos sobre as condições de iluminação e 
de ventilação, assim como sobre as possibilidades de adaptação do ambiente construído conforme as 
realidades identifi cadas. Começamos a destacar esses aprendizados a partir da fala de Isaías. 

… eu entendi que existem muitos desafi os, principalmente com iluminação e ventilação né, pra construir em 
casas populares né, em casas de comunidades, porque assim: como é que faz? Se uma casa é construída 
grudada na outra. Isaías  

Mesmo o estudante tendo morado desde pequeno em um bairro popular, no qual a realidade de “uma casa 
grudada na outra” também é bastante comum, e apesar de cursar o terceiro ano da faculdade de arquitetura, 
ele aponta que foi a partir dessa experiência vivenciada em Ateliê III, que entendeu os desafi os relacionados 
à ventilação e iluminação, sobre os quais ainda não havia refl etido mais detidamente. Chama a atenção a 
preocupação do estudante que aponta para as difi culdades de conforto relacionadas ao padrão construtivo 
sem espaçamento entre as casas, o que torna as soluções de conforto menos diretas. Percebemos que 
esse aprendizado também se refl ete na fala da moradora. 
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Eu aprendi, porque assim, uma parte que eu senti que o Lúcio focava muito era em relação ao ar natural. 
Porque eu sempre falava pra ele: Lúcio, eu vou botar ar-condicionado. E ele dizia: Mas Míriam, será que 
precisa mesmo? Aqui é tão ventilado. Será que tem necessidade do ar-condicionado? O ar-condicionado 
prejudica a saúde e tal. Então ele sempre focava em deixar janelas e o ar natural, em vez de usar o ar-
condicionado. Míriam 

Na interação com Míriam, em vários momentos ela disse que não queria abrir janelas, que não precisava, 
porque ela usaria ar-condicionado na casa toda. Essa postura gerou muitas discussões em sala de aula, 
onde as(os) estudantes apontavam a incoerência da moradora, principalmente em função das condições 
econômicas da mesma e dos possíveis aumentos de custo de vida, relacionado ao consumo energético. 
Quanto à questão do custo de energia, o que identifi camos é que a realidade de várias casas da Gamboa, 
inclusive a de Míriam, não envolve ligações formais de energia, por isso a opção da moradora não signifi caria 
necessariamente um aumento do seu custo de vida mensal. 

Abordamos o assunto sob o ponto de vista educativo, a partir do qual explicamos os ganhos para a qualidade 
do ambiente e do ar respirado através da opção pela ventilação cruzada. Míriam por fi m, optou por abrir 
janelas em vez de utilizar ar-condicionado em toda a casa, concentrando seu uso apenas nos quartos. 

Na sequência, apresentamos mais uma recorrência relacionada aos aspectos de conforto ambiental das 
habitações, no destaque do estudante sobre o: “Aprendizado de outras soluções de iluminação e ventilação 
(…) no contato com os estudantes do Ateliê, ideias de criar cobogó muito mais baratos do que um cobogó 
comprado no mercado.” Lúcio 

Lúcio foi bolsista Permanecer durante todo o projeto, e também desempenhou o papel de monitor do Ateliê 
no 3° ciclo de atividades, ele destaca o aprendizado sobre formas diferenciadas de resolver questões ligadas 
à iluminação e ventilação das casas. Ao longo da interação com as casas da Gamboa, fomos identifi cando 
diferentes soluções, economicamente viáveis, que garantissem condições mínimas de iluminação natural 
e ventilação cruzada, sem que dependessem exclusivamente de aberturas laterais, em função de que, em 
muitas das casas trabalhadas, estas aberturas não eram factíveis. 

As interações projetivas despertaram refl exões sobre as opções construtivas das casas, e as formas como 
essas opções criaram difi culdades para a efetivação da ventilação e iluminação natural dos ambientes. 
Aline apresenta uma síntese das questões mais signifi cativas que foram identifi cadas na sua moradia, 
destacando o que aprendeu em função dos projetos desenvolvidos para sua casa. 

Sobre o projeto da minha casa, o que eu aprendi é que um dos erros da minha casa foi ter colado ela na 
encosta, esse foi um dos erros, um erro gravíssimo, eu acho que outro erro que eu aprendi também é que 
todos os cômodos da casa a gente tem que ter, tem que dar um jeito de ter um espaço de ventilação, uma 
janela, sabe. Aline 

A identifi cação da moradora sobre o erro de ter encostado a casa na encosta, se refere a uma ampliação 
construída alguns anos antes, quando ela encostou uma parede interna na encosta rochosa, com objetivo de 
criar o espaço para mais um quarto. Essa ampliação não contemplou formas efi cientes de impermeabilização 
e destino das águas que percolam na encosta. Tal situação ocasiona grande umidade nessa alvenaria, 
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principalmente nos períodos chuvosos, o que é agravado pela falta de ventilação cruzada num ambiente 
sem iluminação natural, tornando o quarto bastante insalubre. Entendemos que a caracterização que faz 
dessa ampliação como erro gravíssimo, está relacionada ao fato de que todas as soluções satisfatórias 
identifi cadas, envolvem uma mobilização de recursos que ela considera alta. 

A interação entre os diferentes saberes técnicos e práticos, apresentou contribuições para as refl exões da 
moradora sobre a lógica construtiva com que os gamboeiros estão acostumados, e que muitas vezes, envolve 
a consolidação de espaços sem ventilação, o que acaba prejudicando muito a qualidade dos ambientes das 
casas. Percebemos que a questão do conforto, principalmente da ventilação cruzada, apresentou-se como 
um aprendizado tanto para as(os) estudantes, quanto para as(os) moradoras(es). 

Outros aspectos relacionados aos saberes técnicos e práticos em torno da construção da habitação se 
destacaram nos diálogos com os interlocutores, embora mantenham confl uência com as anotações do 
caderno de campo, não apresentaram recorrência nos dados obtidos a partir das entrevistas realizadas. 
Não consideramos que a falta de repetição da abordagem desses aprendizados, nas entrevistas realizadas, 
signifi que que sejam menos importantes, apenas menos recorrentes nas falas dos interlocutores. Em função 
disso, vamos apresentar de forma sucinta aqueles que consideramos ser mais relevantes nas observações 
junto ao campo de pesquisa. 

A primeira etapa das atividades junto às casas consistiu em compreender a materialidade e as condições 
estruturais das casas. A partir de fotos e do cadastro físico inicial as(os) estudantes, foram estimuladas(os) 
a identifi car os elementos estruturais existentes. Nesse momento, quando a casa trabalhada tinha alvenarias 
rebocadas, de forma que a localização dos pilares e vigas não fi cava à mostra, as(os) estudantes passaram 
a observar os indícios que permitiam estimar o tipo e a localização dos elementos estruturais. Com isso em 
mente, realizaram as visitas onde procuraram confi rmar essa identifi cação prévia, como percebemos na fala 
do estudante: “eu não sabia nem identifi car onde fi cava o pilar das coisas, nada disso, então eu aprendi de fato 
nas fotos, nas visitas, nas conversas.” Isaías. 

A demanda por elaborar propostas compatíveis com os elementos estruturais existentes e a necessidade de 
pensar sobre a integralidade das estruturas das casas, assim como identifi car os elementos que precisariam 
ser reforçados na estrutura, em função de situações de sobrecarga, foram consideradas partes integrantes 
das propostas de melhorias habitacionais. Essa interação entre os conhecimentos técnicos básicos 
relacionados à estrutura e os conhecimentos práticos das(os) moradoras(es) se destaca na fala de Gláucia. 

… porque as vezes se constrói sem pensar nos pesos, em como tem que fazer, e tinha essa coisa de pensar 
onde tem que reforçar e pensar nisso, porque depois faz as casas com as pernas bambas, e tem que fazer 
pernas fortes, (…) e a gente não sabe porque tem esses problemas. Gláucia 

Na interação com as(os) moradoras(es), os dados obtidos no levantamento das casas acabaram pautando 
os assuntos a serem abordados em sala de aula. A partir do que foi identifi cado no local através das visitas, 
fotos, vídeos e diálogos, novos assuntos e propostas de solução foram abordados pelas(os) estudantes. 
O exercício de projeto direcionado as casas reais qualifi cou e diversifi cou os aprendizados em sala de 
aula. As(os) estudantes interagiram diretamente com saberes práticos das(os) moradoras(es), o que se 
refl etiu na proposição das soluções construtivas. 
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A integração entre o projeto, as concepções estruturais e soluções construtivas, compõe uma habilidade 
que consideramos elementar na produção dos espaços construídos. No arranjo estudado, percebemos que 
lidar com a realidade das casas autoconstruídas, a partir da interlocução com suas(eus) moradoras(es), 
estimulou as(os) estudantes a avançarem nesse sentido. Como percebemos, na fala a seguir, esse estímulo 
acabou repercutindo no desenvolvimento de subprojetos e na refl exão sobre as sequências construtivas. 

Em termos técnicos assim, ter feito, ter pensado na hidráulica, como a gente colocava o reservatório, pensar 
como construía, como era a sequência, enfi m, foi uma experiência assim enriquecedora, eu acho muito por 
essas questões assim (…) 
Eu lembro que eu e João fi camos duas semanas pra entender o telhado, e a gente brigou e no fi m resolveu, 
mas foi luta né, então existe uma dinâmica aí que a gente ganha, que é muito rica…  Isaías 

Em relação aos aprendizados, aqui, agrupados, entendemos que apontam para a complexidade envolvida 
na produção dos espaços construídos, que não se vinculam apenas ao projetar, mas também ao construir. 
Esses são aprendizados que entendemos interessar aos profi ssionais que pretendem atuar com a produção 
de espaços construídos. No arranjo estudado, estão diretamente relacionados às interações com moradores 
de um determinado perfi l socioeconômico e cultural, o que não signifi ca que sejam limitados, ou que não 
possam ser aplicáveis a outros públicos. 

O que identifi camos nesse agrupamento é que a interação entre diferentes saberes técnicos e práticos, 
relacionados à produção dos espaços habitacionais, proporcionou diversos aprendizados que enriqueceram 
a formação das(os) estudantes que participaram do arranjo extensionista. E esse enriquecimento teve relação 
direta com a multiplicidade de questões abordadas nas atividades, envolvendo: preexistências, materiais 
disponíveis, sistemas construtivos, elementos estruturais, instalações hidráulicas e elétricas, estanqueidade 
de coberturas, impermeabilização de alvenarias, sequências construtivas, entre outros aspectos relacionados 
à dimensão tecnológica e que afl oraram a partir da interação projetiva com a realidade da Gamboa. 

Embora possamos entender que esses aprendizados deveriam estar presentes em qualquer exercício 
didático vinculado ao projeto habitacional, percebemos que, infelizmente, nem sempre estão. O que 
apontamos, portanto, é que, para além de outros aspectos anteriormente mencionados, identifi camos um 
grande potencial referente à formação tecnológica166 nas atividades aqui pesquisadas, o que pode indicar 
para uma localização de experiências, como essa, no cumprimento de determinados conteúdos perante o 
conjunto geral da formação em arquitetura e urbanismo. 

Assim, esse agrupamento de aprendizados, destaca-se como uma abordagem que proporciona a aproximação, 
o entendimento e a interação com as opções tecnológicas identifi cadas nas casas autoconstruídas com 
as quais trabalhamos na Gamboa de Baixo. Conformando um espaço diferenciado na formação das(os) 
jovens arquitetas(os) e urbanistas, o que aporta para a formação tecnológica em curso, formas de produção 
espacial bastante disseminadas em territórios populares, e que muitas vezes se mostram distintas das 
formas de produção abordadas nas disciplinas correntes do ensino formal, o que ainda possibilitou, como 
apresentamos, a interação e a troca entre diferentes saberes técnicos e práticos, com ganhos para todas(os) 
as(os) envolvidas(os). 

166 Nos referimos à formação tecnológica a partir da compreensão apresentada na tese de doutorado “A aprendizagem 
tecnológica do arquiteto” (LEITE, 2005).
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Saberes para além da casa 
Nesse agrupamento, apresentamos aprendizados identifi cados e que se relacionam com aspectos para 
além do pensar, idealizar e construir as casas, referem-se às relações existentes entre a casa e a vizinhança. 
Saem, portanto, de um espaço mais individualizado de refl exões, que interagiam com as condições diretas 
da habitação de cada família e se orientam para as relações com o entorno, com os vizinhos, apontando 
para questões mais amplas. 

O lidar com a realidade individual de cada casa, a conversa direta família a família, embora nos direcione 
para o universo do mundo privado da habitação, permitiu o afl oramento de atravessamentos entre o espaço 
privado e as relações de vizinhança, o que acabou oportunizando outros aprendizados, relacionados a 
refl exões mais coletivas, que abordam as relações entre os espaços privados e os espaços coletivos. 

(…) eu acho que essa foi uma experiência muito boa, primeiro porque fez a gente perceber que o que é 
feito dentro das comunidades, é, em matéria de construção, de unidades habitacionais, ela é feita muito 
assim: o meu! De acordo com o que eu acho, o que é necessário pra mim. Sem muita preocupação com o 
que é necessário, sem a preocupação com o terreno, sem a preocupação com a ventilação, sem diversas 
preocupações. Sem a preocupação com o vizinho. Aline 

As interlocuções entre as(os) moradoras(es) e as(os) estudantes demonstram que o arranjo extensionista 
focado no desenvolvimento de projetos de melhorias habitacionais, ao realizar atividades que proporcionaram 
a entrada nas casas e a conversa sobre as condições de moradia e as possibilidades de ampliação e 
reforma, acabaram gerando um espaço de diálogo sobre as relações das casas com as(os) vizinhas(os) 
imediatas(os). Isso porque o entorno se relaciona diretamente com as possíveis soluções para as propostas 
de melhorias habitacionais, assim, as discussões sobre as casas mostraram esse potencial de ampliação 
das refl exões, que passaram a envolver o entorno. 

Inclusive como é que a gente pensa essa relação dos vizinhos, né. Porque tinha uma possibilidade de abrir 
uma janela, mas a janela ia abrir pro vizinho, enfi m a gente tem que pensar nessas relações pra fazer essas 
coisas, enfi m, é uma realidade. 
E a gente pensar que existe essas relações, de que: ah você constrói isso aqui, e depois você me cede isso 
ali, e tem essa relação, e rola. Mas tudo baseado no convívio né. Foi bem massa pensar nisso também. Isaías 

O estudante aponta as refl exões sobre as relações de vizinhança que envolvem acordos e confl itos entre 
os moradores. A demanda de abertura de uma janela, gera uma avaliação das condições do entorno, como 
possibilidades de soluções que se baseiam nas relações entre os vizinhos. Ele destaca a importância de 
entender essas relações de convívio entre os moradores, como forma de pensar propostas adequadas à 
realidade em que se está trabalhando. 

As interferências entre uma casa e outra são assim consideradas partes da interação projetiva, e o diálogo 
com os moradores possibilita o desvelamento das relações que estruturam as defi nições espaciais. Na 
fala seguinte, Aline apresenta a importância do diálogo entre moradores e técnicos para delimitar as 
possibilidades de ampliação de cada moradia, de forma a que não gerem impactos negativos aos vizinhos.  
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Mas dentro do que eu vivi, foi muito das habitações, e das ampliações, o que os meninos trouxe, foi de como 
elas poderiam ser, de até onde elas poderiam ir, do que ia estar fugindo, já ia sair, já ia avançar no terreno 
do vizinho, do que não poderia acontecer, de onde poderia a janela estar posta, de onde não poderia. (…) 
pra poder dar uma ajuda às pessoas pensarem: não, isso aqui vai ser bom pra mim, mas provavelmente vai 
prejudicar todo mundo. Essa coisa da pessoa refl etir um pouco sabe? Porque a gente pode construir até aqui, 
porque a minha janela não pode fi car pra cima, virada na casa do outro, não posso levantar minha casa e tapar 
a janela da casa do outro. Muito legal! Aline 

Nessa fala, Aline nos apresenta indícios de resultados educativos relacionados à interação projetiva, 
que se vinculam a possíveis aprendizados dos moradores em relação aos impactos que suas opções 
construtivas podem gerar aos vizinhos. Nesses termos, percebemos que, em relação à discussão das 
relações de vizinhança, explicita-se uma via de mão dupla em relação aos aprendizados, já que, para as(os) 
estudantes e professoras, a aproximação às relações de vizinhança se mostraram como parte importante 
das possibilidades de pensar a ampliação e reforma das casas, o que conformou diferentes possibilidades  
caso a caso, visto que essas são relações muitas vezes específi cas entre vizinhos, nas quais identifi camos 
afi nidades, acordos e confl itos. Essas relações, quando observadas, passam a indicar caminhos possíveis 
para as possibilidades propositivas na interação com as(os) moradoras(es). 

Aline, mais uma vez, nos mostra a ampliação do raciocínio para além do entorno imediato, até pela condição 
de líder comunitária, percebemos esse olhar mais voltado ao todo da comunidade. Tais refl exões apontam, 
novamente, para a relação entre o espaço privado e o espaço coletivo, a partir da interação projetiva com 
outra moradora. 

E no caso do bar de Mariana, a chamada deles foi da questão do impacto que o puxado do bar ia dar na 
paisagem e na orla da Gamboa, sabe, eu acho que pra mim foi um dos aprendizados, muito importante, de 
dizer que não, que ela poderia fazer melhorias, mas melhorias que não impactasse tanto, na paisagem, na 
passagem, na vida das pessoas mesmo. Aline 

Os dados nos mostraram o quanto, na discussão individualizada das casas, no diálogo com as(os) 
moradoras(es), as argumentações e demonstrações dos problemas existentes na intenção de avanço de 
uma casa sobre uma área de passeio, fazem surgir exemplos de outros casos similares da própria Gamboa, 
que são apresentados como argumentos permissivos. Essa situação, por vezes, levou à problematização 
do signifi cado desse tipo de ampliação e da possibilidade que abre para todas(os) as(os) outras(os) 
moradoras(es), gerando, muitas vezes, problemas para a comunidade como um todo. 

Essas refl exões, que relacionam o caso individual da casa da(o) moradora(or), com possíveis problemas 
futuros no desenvolvimento dos espaços da comunidade, mostrou-se bastante signifi cativa para a liderança, 
que aponta inclusive preocupações relacionadas à paisagem e ao conjunto, numa ampliação dos assuntos 
abordados caso a caso, que nos aproximaram de questões urbanas.  

 
O maior aprendizado foi isso, de que umas obras ela impacta o todo, o conjunto arquitetônico do local, e tem 
coisas que não devem ser feitas, entendeu? Dentro de uma casa dá pra fazer adaptações em um espaço 
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pequeno, que garanta melhorias, sem impactar tanto a vida das outras pessoas. Na maioria dos casos que 
os meninos tentou ajudar aqui, as pessoas estavam no nível de que: ah eu preciso aumentar minha casa, 
eu preciso aumentar meu bar. Mesmo que os meninos avisaram que: ah, se você colocar essa viga aqui ela 
vai atrapalhar, ela pode te dar prejuízo, amanhã ou depois, porque ela tá ocupando um espaço coletivo. Mas 
algumas pessoas ignoraram.  Aline 

O que se explicita na fala de Aline são alguns dos limites da ação proposta, já que, enquanto arranjo 
extensionista, na relação da universidade com a comunidade, o papel que desempenhamos se consolidou 
como uma ação informativa, instrutiva e educativa. Isso não necessariamente signifi cou a mitigação de 
alguns impactos reais nos espaços privados e coletivos do território com que interagimos. Até em função 
do nosso papel enquanto ação universitária, o trabalho se pautou basicamente pelo diálogo, que em alguns 
momentos, mostrou-se limitado, na perspectiva da mudança das visões já estabelecidas por algumas(uns) 
moradoras(es). Mesmo que as(os) moradoras(es) tenham sido informadas(os) sobre problemas que suas 
ideias de ampliação poderiam gerar, em alguns casos, essa informação não signifi cou uma mudança da 
intenção inicial. Entendemos que essas situações apontam para problemas mais amplos da sociedade em 
que vivemos, na qual percebemos, em diversas escalas, os interesses individuais, muitas vezes, sobrepondo-
se aos interesses coletivos, o que também percebemos ocorrer no campo da pesquisa. 

De qualquer maneira, percebemos também situações em que a interação projetiva possibilitou mudanças 
de postura de moradoras(es) em relação às ampliações e impactos coletivos que seriam gerados e, nesse 
sentido, destacamos esse agrupamento de aprendizados – que se relaciona tanto a estudantes, quanto a 
professoras e moradoras(es) –, como um conjunto que explicita ações do arranjo extensionista com forte 
potencial educativo. 

Quando observamos as características dos aprendizados aqui agrupados, como “aprendizados para além da 
casa”, percebemos que inter-relacionam duas perspectivas distintas, que se confi guram, por um lado, como 
saberes do campo do urbanismo aportados pelos agentes universitários, e que envolvem afastamentos 
mínimos entre as construções, largura de vias de acesso, demandas de infraestrutura urbana entre outras 
questões e, por outro, como saberes populares aportados pelas(os) moradoras(es), relacionados à produção 
espacial da Gamboa, que revelam aspectos culturais em que estão imersos, que interagem diretamente 
nas relações de vizinhança que presenciamos, por vezes, articulando interesses comuns de vizinha(o) a 
vizinha(o) e, em outras, envolvendo a coletividade mais ampla de moradoras(es) da Gamboa. 

As formas de ocupação de áreas ainda disponíveis, os impactos entre uma construção e outra, as áreas de 
avanço de uma construção sobre a outra, os espaços residuais que são considerados áreas de expansão 
futura ou áreas coletivas estabelecidas são aqui entendidos como aspectos de uma cultura de ocupação 
do espaço, que envolve uma gama intrincada de questões, relacionadas diretamente com as possibilidades 
construtivas de baixo custo, com as relações de parentesco, amizade, solidariedade, litígio, inimizades, 
disputas. A interação com as relações de vizinhança na Gamboa, proporcionou às(aos) estudantes e 
professoras uma aproximação a essa cultura de ocupação e produção do espaço, que se mostrou dinâmica, 
porque tensionada diariamente por proximidades, afetos, rupturas e afastamentos, apresentando às(aos) 
envolvidas(os) uma parte da complexidade intrínseca à atuação profi ssional junto aos territórios populares. 
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Interação entre diferentes realidades 
Neste agrupamento, seguimos ampliando as perspectivas analíticas no sentido dos impactos que o contato 
direto com a realidade popular pode gerar. Destacamos, agora, aprendizados identifi cados junto às(aos) 
estudantes envolvidas(os) na interação, e que se relacionam ao quanto a participação nesse processo as(os) 
fez refl etir e perceber, com mais profundidade, aspectos que estão relacionados às desigualdades sociais 
e urbanas. Percebemos que uma matriz importante desses aprendizados está conectada à interação com 
uma realidade diferente da qual boa parte das(os) estudantes estão habituadas(os). 

 
A gente fez a visita para reconhecimento da Gamboa, eu nunca tinha ido pra aquele lado da Gamboa, do Solar 
do Unhão, para aquele lado da cidade, nunca tinha ido para aquela região, e uma das questões que percebi de 
cara é como era perto de onde eu morava, dava pra ir a pé, na verdade. Então a primeira experiência que eu 
tive, foi de como aquilo era tão perto da realidade onde eu morava. 
E aí, andar naquele espaço completamente diferente, desconhecido, pra mim muito mais diferente da minha 
realidade, que eu nunca tinha visto, que não tem na realidade que eu vivi no interior, onde eu nasci. Aquela 
forma de morar, de habitar espaços preexistentes, e se adaptar àquilo, pra mim a maior experiência de início 
foi o estranhamento, de pensar: o que é que a gente vai fazer aqui? Lilian 

Esta fala da estudante nos desperta para a questão do repertório de cidade com que as(os) estudantes têm 
contato na sua graduação, o que aponta para uma possível ausência de atividades que gerem maior interação 
com os espaços da cidade, que busquem inserir as(os) estudantes em diferentes realidades urbanas. 
Destacamos, na fala de Lilian, o estranhamento que aponta sentir perante uma realidade desconhecida, 
que, de certa forma, é um sentimento natural, que pode, inclusive, a partir do contato com essa realidade 
desconhecida, fundamentar aprendizados conectados à mudança de postura e de visão perante a cidade e 
os territórios populares. 

Para uma parcela considerável das(os) estudantes de Ateliê que participaram do arranjo extensionista, 
o contato com a realidade da Gamboa se confi gurou como uma “novidade”, já que pertencem a classes 
médias e altas e, por isso, não convivem habitualmente com territórios populares. Tal contato proporcionou 
diferentes refl exões e questionamentos sobre posturas preestabelecidas. 

Na Gamboa, olhando como monitor, a primeira coisa que chama a atenção é que a galera é em sua maioria de 
outra classe social, e nunca entrou na favela, então quando eles entram deve ser uma imagem bastante forte. 
Então, isso pra mim já é um ganho, e quando você trabalha com uma demanda real e não pode projetar fora do 
orçamento possível para aquele público, as condições de trabalho são outras, abre o horizonte do estudante. 
Entender a quantidade de gente que precisa de projeto, ouvir da boca dos moradores o que eles querem. Rola 
esse choque na cabeça do aluno. 
… vi estudantes se chocarem com o contato com as comunidades, vi muita gente mudar de visão quando teve 
contato com os projetos voltados para as comunidades. Lúcio 

Entendemos que os choques citados por Lúcio, baseiam-se no contato entre diferentes realidades sociais, 
culturais e urbanas, que evidenciam a todas(os) as(os) partícipes das atividades, as desigualdades espaciais, 
urbanas e sociais que fazem parte da cidade em que vivem. Lúcio evidencia a diferença de classe social 
existente entre a maioria das(os) estudantes e das(dos) moradoras(es) da Gamboa, e amplia a refl exão ao 
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citar a mudança de visão que percebeu em outras(os) estudantes, a partir do contato com a realidade das 
comunidades e territórios populares, o que, pra ele, está relacionado à percepção da quantidade de gente 
que precisa de projeto. 

O contato e a interação entre diferentes realidades apresentam-se como uma forma potente para as práticas 
de ensino: 

E daí fi ca assim, primeiro o estranhamento, porque é muito fora da nossa realidade, e a gente não estuda 
muito o que está acontecendo ali, o primeiro momento foi esse. 
Eu lembro muito, que na época, uma coisa que a gente fi cou discutindo bastante foi a diferença do que é a 
realidade que a gente está aprendendo, porque aquilo que a gente projetou lá, é muito diferente do que a gente 
entende como a nossa realidade e as nossas diferenças. Pode ter tido gente que morou naquela realidade, 
em comunidades parecidas, mas a maioria da minha turma não tinha esse contato, não entendia aquilo, ou 
porque moravam em edifícios, ou vinham do interior e as condições de moradia eram muito diferentes, muito 
melhores de certa forma. Lilian 

Lilian destaca o estranhamento como o primeiro sentimento, que abre perspectivas para outras refl exões que 
a fazem perceber o quanto aquelas condições de moradia não fazem parte do que ela aprendeu na faculdade 
até então, e as refl exões que se ampliam nas discussões com as(o) colegas, indicando aprendizados 
relacionados à diversidade de formas de viver na cidade, o que consideramos bastante signifi cativo e parte 
dos objetivos de realização destas atividades com estudantes. 

Mais uma vez, evidencia-se a potência educativa do contato entre diferentes realidades, a partir do destaque 
da estudante sobre a diferença da realidade que estavam aprendendo. A explicitação da diferença, que 
percebeu na realidade do bairro popular em que estava trabalhando, tem como base a realidade de vida dela 
e das(os) colegas, oriundas de cidades do interior do estado ou da moradia em edifícios, provavelmente em 
bairros de classe média e alta em Salvador. 

Essa percepção aponta questões para o ensino de arquitetura e urbanismo, já que conhecer a realidade 
urbana, que envolve a grande parcela autoconstruída da cidade na composição dos territórios populares 
e comunidades, parece-nos obrigatório para um ensino que não se pretenda alienado. Isso nos levaria a 
discutir a necessidade do ensino, tendo como princípio a não alienação, contemplar atividades obrigatórias 
em diferentes realidades urbanas e habitacionais. 

Nas atividades em sala, percebemos que, ao lidar com uma realidade social diferente, as(os) estudantes 
apresentaram algumas difi culdades de compreensão, já que suas formas de pensar se baseiam em outras 
realidades, nas quais determinadas possibilidades, relacionadas às construções populares, lhes são 
desconhecidas. 

 
Na questão dos condicionantes da vida das pessoas pra poder fazer essa casa, o projeto, o arranjo familiar, 
os recursos, qual a condição? É um salário-mínimo? Mas é um salário pra viver e não só pra construir a casa, 
e isso você vai perceber, para os alunos, contrastava muito, pra quem é classe média, e lógico você vai ver 
isso nos alunos. Os alunos não conseguiam entender isso: mas um salário-mínimo professora, dá pra fazer a 
casa? Eu respondia: bom, eles estão fazendo! Ingrid 
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O lidar com a realidade da Gamboa explicitou diferenças de formas de vida, de moradia, de construir e de 
pensar sobre as condições de produção e atuação no campo da arquitetura e urbanismo. O contato com as 
diferenças gera refl exões em todas(os) as(os) envolvidas(os), o que amplia as compreensões de mundo e 
da diversidade cultural, social e econômica que envolvem as cidades. 

Destacamos que esses aprendizados identifi cados são considerados, por nós, como fundamentais 
na formação das(os) arquitetas(os) e urbanistas. A percepção e refl exão sobre a diversidade, sobre as 
diferentes formas de morar, sobre as desigualdades sociais e urbanas são aprendizados seminais para a 
formação de profi ssionais que atuarão na produção dos espaços de vida das pessoas. O que percebemos 
nesse agrupamento é que o afl oramento de percepções sobre as desigualdades e sobre as formas distintas 
de atuação profi ssional, que estão relacionadas ao enfrentamento dessas desigualdades, mostraram-se 
muito potentes nas atividades do arranjo extensionista pesquisado. 

Observando os dados aqui agrupados sobre a prerrogativa da “interação entre diferentes realidades”, vemos 
se destacar os aspectos socioeconômicos, mas não apenas. Percebemos também o “estranhamento” e os 
aprendizados relacionados a diferentes formas de moradia, que envolvem as relações entre as pessoas, 
as formas de ocupação do espaço, as relações entre espaços privados e coletivos. Assim, as diferentes 
realidades envolvem mais do que as condições econômicas, envolvem as diferentes formas de vida, que 
são entendidas como manifestações da diversidade cultural que compõe a população brasileira. No caso 
da Gamboa, essas formas de vida envolvem, nos aspectos econômicos, as condições de baixa renda, 
mas também os aspectos culturais que caracterizam essa comunidade pesqueira tradicional, com forte 
relação com o mar, localizada na região central de Salvador e que tem suas raízes majoritariamente negras 
e indígenas, aspectos que se mostraram bastante evidentes nas nossas interações com esse território. 

A atuação profissional de arquitetura e urbanismo 
Neste agrupamento, reunimos diferentes aprendizados identifi cados nas interlocuções da pesquisa e que 
confl uem para entendimentos sobre as formas de atuação no campo de arquitetura e urbanismo. Em alguns 
casos, os aprendizados apontam refl exões e percepções sobre o que consideramos ser características 
básicas da atuação profi ssional no referido campo. 

A aproximação da atuação profi ssional à realidade da Gamboa despertou percepções sobre o campo 
profi ssional, que se vinculam à percepção das desigualdades sociais e de outras perspectivas de atuação 
possíveis, perceptíveis a partir da maior compreensão da diversidade social e cultural que compõe a cidade. 

Então o maior impacto que teve, foi perceber que existem realidades diferentes e que a gente, enquanto 
estudantes de arquitetura, tem que conhecer e saber lidar, projetar de certa forma. Mesmo que a gente não 
queira trabalhar com isso no futuro, a gente tem que entender e saber que aquilo existe, e mesmo que aquilo 
não seja nossa área de atuação, aquilo existe e existe um impacto. Mesmo que a gente esteja projetando 
um edifício, e ele estiver ali do lado da orla – como da Gamboa a gente via o píer do prédio da Ivete Sangalo 
– então, mesmo que a gente não trabalhe com aquilo, está ali e é vizinho, tá do lado do que a gente projeta. 
Então mesmo que a gente não queira, a realidade existe e está ali, óbvia. 
Então, quando a gente vê os projetos que tentam negar isso, a gente percebe muitos arquitetos que não 
querem ver, que não aceitam essa realidade, e projetam o edifício deles. Lilian 
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A estudante demonstra entender a importância desse tipo de interação, por explicitar as possibilidades de 
atuação profi ssional em diferentes realidades, o que envolve o reconhecimento das desigualdades urbanas 
como questão que precisa ser trabalhada pelos profi ssionais do campo. Acrescenta, ainda, uma perspectiva 
crítica, ao citar projetos e profi ssionais que procuram desenvolver seu trabalho de forma a ignorar os 
territórios populares, o que, muitas vezes, torna ainda mais amplifi cadas as desigualdades da cidade. Ao 
seguirmos nessa linha refl exiva, nos aproximamos da identifi cação dos vínculos entre alguns padrões 
profi ssionais de arquitetura e urbanismo e a consolidação das desigualdades espaciais e urbanas. 
Entendemos ser parte do papel crítico do ensino explicitar as bases políticas em que se dá a produção 
dos espaços construídos. 

Ser um arquiteto e urbanista e ser um cidadão ao mesmo tempo, porque as pessoas têm essa tendência de 
separar né, de isso aqui eu sou arquiteto né, de desvincular, e isso eu não consigo. Eu tenho um princípio, uma 
fi losofi a de vida de amarrar, (…) como a gente reúne isso na nossa vida, desse conhecimento que é hibridizado, 
ele é possibilidade de várias coisas assim. Que a gente possa trabalhar entendendo que essas coisas são 
interligadas assim. Isaías 

Isaías explicita a atrofi ada visão social que predomina no campo, na qual os profi ssionais parecem 
imaginar uma diferenciação entre sua atuação dentro do campo profi ssional e sua atuação na sociedade. 
Nessa segmentação do pensamento, entendemos existir uma postura furtiva em relação à avaliação 
das consequências implícitas nos resultados dos projetos realizados por arquitetas(os) e urbanistas. A 
participação junto à interação projetiva aproximou o estudante do que ele identifi ca ser uma unidade de 
atuação, enquanto um profi ssional e um cidadão. Entendemos que essa é uma discussão impactante, tanto 
para o campo profi ssional, quanto para o ensino, e localiza as(os) arquitetas(os) e urbanistas dentro dos 
processos de produção das cidades desiguais em que vivemos. 

O contato direto com pessoas que vivem em diferentes contextos populares, urbanos ou rurais, ao mesmo 
tempo que proporciona a explicitação desta visão social atrofi ada, nos indica outros caminhos que parecem 
nos aproximar, enquanto jovens profi ssionais, professoras(es) e estudantes, de uma articulação mais 
interessante entre nosso fazer profi ssional e as diversas realidades existentes. 

Um aprendizado muito importante nessa atividade foi perceber que toda vez que a gente está projetando, a 
gente tem que se perguntar: pra quem a gente está projetando? Mesmo que seja no fi nal, uma pessoa que não 
existe, é uma parte, é uma cultura, é alguma coisa, alguém vai usar aquele espaço. 
E isso foi o que fi cou mais forte no projeto da Gamboa, porque tinha uma pessoa, tinha uma quantidade de 
pessoas, tinham usos específi cos dos espaços, e isso foi o que mais pesou nas decisões que tomamos: Isso 
que estou achando que é o ideal, aquela pessoa vai usar também? Acho que o maior aprendizado que tive 
foi pensar: quem mora nesse seu projeto? Porque até então não existia esse quem. Era só alguém, abstrato 
assim, um ser humano: tem tal altura, pesa tantos quilos e vai deitar naquela cama. Daí a gente chega e 
tem um nome essa pessoa, e tem uma história, uma família, e isso foi o que mais pesou. E pras próximas 
experiências também, porque a gente agora sempre se pergunta, quem vai usar esse projeto. Lilian 

O contato direto com a moradora para a qual a estudante desenvolveu projeto, gerou uma refl exão 
ampliada sobre a relação entre os projetos que faz e as pessoas a quem eles estão destinados. Ela amplia 
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a refl exão para o fato de que, após essa interação, em todas as outras oportunidades de desenvolvimento 
de projeto, ela passou a pensar em quem seriam os destinatários dos projetos. Entendemos que esse é um 
aprendizado que qualifi ca a atuação dentro do campo, no sentido da produção de projetos apropriados às 
realidades de vida das pessoas. 

Essa refl exão marcante da estudante demonstra que se pretendemos formar profi ssionais capazes de 
lidar diretamente com a produção dos espaços de vida das pessoas, não vamos avançar muito através de 
programas abstratos e públicos fi ctícios. A relação entre o projeto e as pessoas a quem ele se destina aponta 
para a adequação ou não do próprio projeto, o que é considerado por nós um princípio básico da atuação 
profi ssional. Nos referimos à conexão necessária entre as propostas de projeto e a realidade de vida das 
pessoas com quem elas são desenvolvidas, o que abre uma gama de questões que atravessam a atuação 
profi ssional de arquitetura e urbanismo e que parecem ser pouco abordadas nos espaços de ensino. O 
contato e a aproximação entre estudantes e moradoras(es), proporcionada pelas atividades do arranjo 
extensionista, impulsionaram refl exões, discussões e maior aprofundamento sobre a vida, as expectativas, 
as formas de moradia, as formas de pensar das(os) moradoras(es).

Então existe também aí uma questão que é atravessada pela ética e pela moral e de como a gente constrói as 
coisas, se relaciona com as pessoas, e como é que a gente não fere a subjetividade e a existência do outro. 
Então existe um profi ssional, que é o profi ssional que não vivência as coisas, que não está nesse campo da 
vivência e que infelizmente, as vezes eu acho né, pelas experiências que eu tive no mercado de trabalho, que 
perde de certa forma uma humanidade que é necessária para a prática, com respeito a profi ssão e com o que 
a gente vem construindo. 
Nesse caso de arquitetura e urbanismo, então, tem essa questão, acho que é muito enriquecedor para a 
pessoa e para esse futuro profi ssional que ele entenda o ser humano e trabalhe bem com isso. Isaías 

O estudante destaca o entendimento do ser humano, como um aspecto importante para a atuação profi ssional, 
e que percebeu se destacar nas atividades aqui pesquisadas. O que nos traz a percepção sobre o potencial 
que as atividades apresentaram em proporcionar refl exões e aprendizados que aproximam a produção de 
arquitetura e urbanismo da vida das pessoas às quais tais atividades são destinadas. Identifi camos que 
essa aproximação ao humano apresenta-se como parte de uma visão humanista sobre os entendimentos 
e as práticas de arquitetura e urbanismo, compondo assim os passos iniciais da necessária politização 
das(os) futuras(os) profi ssionais. 

Tal refl exão se baseia na articulação do entendimento: que arquitetas(os) e urbanistas são profi ssionais 
que atuam na produção - idealização e construção - dos espaços de vida das pessoas; com a compreensão 
de que os seres humanos são diversos e específi cos, e que, portanto, têm diferentes expectativas e formas 
de apropriação dos espaços construídos. Constatação óbvia que, estranhamente, constitui, no ensino de 
arquitetura e urbanismo brasileiro, um contraponto, já que o ensino pouco se direciona à realidade de vida 
da maioria da população do país. 

Essa visão humanista refl ete um conjunto de questões abordadas até aqui, que se referem ao entendimento 
da arquitetura e urbanismo de forma diretamente relacionada aos espaços de vida das pessoas, e, também, 
à aproximação de diferentes formas de vida que se desenvolvem na produção social desses espaços,  
implicando na relação estreita entre o que se produz no campo e as condições de acesso aos profi ssionais 
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da área, que são, em parte, refl exo de uma formação que, muitas vezes, não se aproxima das relações e 
necessidades humanas.  

Finalizamos este agrupamento, indicando que as interlocuções com moradoras(es), estudantes e professoras 
afl oraram refl exões que apontaram para questões prioritárias sobre o campo profi ssional, trazendo à tona a 
demanda de humanização e politização da atuação profi ssional, direcionada para a maior conexão com as 
pessoas, suas necessidades e direitos. 

Para atuar juntamente ao processo produtivo dos espaços habitacionais e urbanos nos territórios populares, 
de forma conectada com a defesa de direitos e no incremento de políticas públicas, consideramos que 
muitas questões precisam fazer parte das discussões e práticas de ensino. As interlocuções nos mostram 
que a interação direta com a realidade da Gamboa nos ajudou a fazer isso, o que não signifi ca que ela tenha 
abarcado a completude dos aspectos envolvidos, até porque os próprios resultados demonstram que temos 
muito por avançar. Mas, de qualquer forma, nesse agrupamento sobre “a atuação profi ssional em arquitetura 
e urbanismo”, percebemos aprendizados que estão relacionados à dimensão política que envolve o ensino 
e a prática profi ssional no referido campo. 

Compilando os dados: política, cultura e tecnologia 
A partir da análise dos aprendizados identifi cados faremos uma compilação dos mesmos, o que ocorre 
através de um processo de síntese, que permite o afl oramento das dimensões analíticas que os dados 
demonstraram confl uir a partir do campo pesquisado, sendo elas: política, cultura e tecnologia. Esta análise, 
iniciada de forma concisa, terá continuidade nos processadores sequentes da tese, de forma a proporcionar 
a abordagem dos assuntos de maneira mais detida e profunda. 

Segundo as informações já apresentadas, podemos perceber que existem muitas questões que afl oram, 
para estudantes, professoras e moradoras(es), nos processos de interação do ensino com situações reais 
em territórios populares. Entendemos que, mesmo após a signifi cativa mudança do público estudantil a 
partir das políticas afi rmativas, ainda existe uma distância muito grande entre as realidades vivenciadas na 
universidade e nos territórios populares. 

Ao colocar essas diferentes realidades em interação, uma miríade de questões e possibilidades se abrem, 
ampliando necessariamente as discussões, abordagens e aprendizados. Isso ocorre, porque o contato com 
a realidade externa à universidade não anula a realidade da universidade, o que, portanto, torna o espaço 
educativo mais rico e diverso, ampliando as abordagens possíveis das questões a partir de realidades 
diferentes, proporcionando maior enriquecimento e desenvolvimento das atividades didáticas. 

Entendemos que, ao lidar com essa diversidade de realidades, – que envolvem diferentes formas: de vida, 
de moradia, de trabalho e geração de renda, de relações familiares e interpessoais, de lazer e convívio, de 
organização comunitária e social, entre outros aspectos – nos aproximamos de uma potente forma de 
aporte da dimensão cultural para o ensino, diversifi cando também os meios culturais em que o ensino se 
dá, o que implica na abordagem de uma outra gama de questões, não só aquelas relacionadas à cultura 
letrada de onde a universidade emerge. Esse processo que estudamos, e que envolve a ida de estudantes    
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à Gamboa167, signifi ca, necessariamente, um aporte de questões, impressões, vivências e saberes que vem 
do bairro popular para a universidade, confi gurando, portanto, um fl uxo de mão dupla. Conforme vimos 
anteriormente, esse fl uxo parece gerar grande motivação nas(os) estudantes partícipes desse processo de 
ir e vir, confi gurando uma espécie de trânsito entre diferentes realidades. 

A interação entre comunidade e universidade só se torna possível quando ocorre o interesse mútuo, que 
se estabelece a partir do respeito entre as partes e proporciona os meios para a troca entre os diferentes 
conhecimentos existentes no meio popular e universitário. Esse processo proporciona outras formas de 
aprender e ensinar168, que entendemos ter muito a contribuir para a construção de espaços de ensino mais 
dinâmicos e interessantes para todas(o)s as(o)s envolvidas(os), tanto do meio acadêmico quanto do popular. 

O conhecimento de outras realidades nos faz refl etir sobre a própria realidade em que estamos inseridos, e 
isso ocorre com todas(os) que conhecem outras realidades. A refl exão sobre a própria realidade se apresenta 
como possível força motriz para mudanças comportamentais e de formas de pensar. Entendemos que esse 
movimento refl exivo, proporcionado pelo ir e vir entre diferentes realidades, incide sobre a dimensão política 
em que o ensino e a profi ssão estão inseridos. 

Percebemos essa refl exão afl orar nas percepções apresentadas pelas(os) partícipes do arranjo extensionista 
estudado, no que se refere, por exemplo, às desigualdades sociais e urbanas, ou, ainda, aos aspectos 
relacionados à atuação profi ssional de arquitetura e urbanismo. A explicitação da demanda de apoio técnico 
por parte das(os) moradoras(es) chama diretamente as(os) envolvidas(os) a pensar sobre possíveis formas 
de acesso à profi ssão, o que pode despertar a refl exão crítica sobre as formas de atuação profi ssional 
com que têm contato no ensino, assim como ampliar o interesse sobre as políticas públicas vinculadas à 
garantia dos direitos da população. 

O lidar com a realidade da Gamboa de Baixo apresentou, também, questões que consideramos estar 
diretamente relacionadas à dimensão tecnológica, em que a produção dos espaços populares está inserida, 
o que envolveu o entendimento da preexistência, sua materialidade, os possíveis sistemas e técnicas 
construtivas, os materiais e as sequências construtivas envolvidas na proposição de ampliações e melhorias 
habitacionais. Vale lembrar que a abordagem tecnológica foi destacada pelas(os) estudantes, como um 
fator importante no desenvolvimento dessas atividades, diferenciando esta de outras atividades didáticas 
com que estão acostumadas(os). 

A dimensão tecnológica foi abordada por discussões e entendimentos sobre as formas de construir 
com que estávamos em contato na Gamboa, as questões relacionadas à autoconstrução, as etapas 
construtivas, os materiais disponíveis, os locais de armazenamento e as formas de chegada e descarte dos 
mesmos. Situações que se tornaram relevantes nas atividades a partir das dúvidas que as(os) estudantes 
apresentaram, em função do contato que tiveram com a produção dos espaços construídos. 

Percebemos que essa interação proporcionou avanços no sentido da apropriação tecnológica por parte 
das(os) estudantes, que se viram instigadas(os) a responder de forma adequada às(aos) moradoras(es), 

167 Vale destacar que a ida de estudantes à Gamboa não é o início do fl uxo, mas já uma resposta de volta da universidade. 
Anteriormente, as questões abordadas no arranjo extensionista já haviam chegado à FAUFBA, a partir especifi camente das 
atividades de extensão docente direta, assim como de outras iniciativas extensionistas da escola.  
168 Abordaremos com profundidade as questões relacionadas às formas de aprender e ensinar no processador Práticas de 
ensino - formas de ensinar e aprender.
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e, para tanto, precisaram relacionar constantemente as possibilidades que vislumbravam em projeto com 
suas consequências em termos de etapas e sequências de obra e, ainda, as suas relações com os custos 
que ali estavam envolvidos. 

A partir da análise dos dados do campo, percebemos o afl oramento das dimensões políticas, culturais 
e tecnológicas como chaves de leitura que nos ajudam a aprofundar as refl exões sobre os indícios 
e aprendizados que nos deparamos na interação com a Gamboa de Baixo. Nesse momento, buscamos 
apresentar as informações de forma a apontar as dimensões em que os aprendizados estão 
predominantemente envolvidos, o que não deve ser considerado um esforço de segmentação, como se 
as três dimensões aqui enunciadas fossem estanques e apartadas, mas um esforço necessário para os 
primeiros entendimentos, que vão ser seguidos por outros ao longo da tese. Essas análises vão orientar as 
refl exões nos processadores seguintes do trabalho, que se apresentam, portanto, como desdobramentos 
do campo pesquisado.

Figura 21. Representa as três dimensões e o ensino 



150



O ENSINO E AS 
ZONAS DE TENSÃO

processador  3



152

A análise dos dados coletados na interação com o campo da pesquisa apresenta uma gama de aprendizados 
e indícios que apontam para os potenciais da prática de ensino conformada pelo arranjo extensionista. Tal 
entendimento se dá a partir da observação de que os aprendizados identifi cados comparecem na formação 
técnica geral das(os) futuras(os) profi ssionais, ao mesmo tempo que a incrementam com outros aspectos 
raramente abordados no ensino formal de arquitetura e urbanismo. 

O ensejo de transformação do ensino, que orienta essa tese, permite considerar esses que, primeiramente, 
seriam entendidos como aprendizados incrementais, como aprendizados centrais. Ao localizá-los 
dessa forma, percebemos que se articulam a perspectivas de formação diferenciadas, que envolvem a 
aproximação entre o ensino e as realidades populares, confi gurando outras perspectivas de ensino que 
possibilitam a conformação de outros padrões profi ssionais, relacionando, a um só tempo, a atuação 
direta com as realidades populares, a interação entre diferentes bases culturais e, ainda, a aproximação à 
produção tecnológica da autoconstrução. 

Essa sequência refl exiva oportuniza o afl oramento e a centralidade das dimensões políticas, culturais e 
tecnológicas como chaves de leitura que nos auxiliam a discutir as mazelas do ensino e os ensejos de 
mudança que comportam. Ao olharmos as três dimensões, percebemos a grande vastidão que representam 
do ponto de vista crítico, analítico e conceitual, conformando uma complexidade de tal monta que, 
difi cilmente, lograríamos sucesso na tentativa de abordá-las em sua completude. 

Perante tal miríade de questões, optamos por identifi car condutores vindos do campo e que nos guiam 
no recorte de nossa abordagem em cada dimensão enunciada, o que fazemos sem intenção de reduzir 
sua complexidade, envolvendo um emaranhado de outros condutores. Ao seguir o recorte dos condutores, 
enunciamos algumas percepções relacionadas predominantemente a cada dimensão, ao mesmo tempo 
que apresentam inúmeras conexões na vastidão emaranhada das três dimensões.    

O emaranhado de condutores contempla diferentes perspectivas de ensino que convivem dentro das escolas 
de arquitetura e urbanismo. Tal convívio constitui o que podemos chamar de zonas de tensão, nas quais se 
explicitam diferentes visões oriundas, por um lado, do padrão escolástico histórico em que se desenvolveu 
o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil, e, por outro, das diferentes iniciativas de ensino que se 
desenvolvem a partir do contato com a diversidade das realidades populares. 

Neste processador, como continuidade de nossas análises, pretendemos enunciar essas zonas de tensão, 
interconectando as observações de campo, as falas das(os) interlocutoras(es) da pesquisa e referências 
teóricas que corroboram a caracterização das refl exões aqui apresentadas. Como forma de organização do 
pensamento, abordaremos as zonas de tensão relacionadas a cada dimensão, o que nos ajuda a aprofundar 
as refl exões em torno dos confl itos que se estabelecem entre ensino formal, a atuação profi ssional e as 
realidades populares coexistentes no Brasil. 

As três zonas de tensão identifi cadas são: dimensão política – o ensino elitista direcionado a uma atuação 
seletiva x as realidades urbanas e habitacionais populares; dimensão cultural – o ensino referenciado na 
branquidade x diversidade étnica e cultural; e, dimensão tecnológica – o distanciamento entre o pensar e o 
fazer x a autoconstrução. Por fi m, concluímos este processador discutindo as intersecções que percebemos 
entre as zonas de tensão, de forma a explicitar reverberações, conexões e continuidades do emaranhado 
de condutores que as constitui. 



153

(...) Num mundo em que os confl itos sociais, étnicos e culturais são cada vez mais perceptíveis, a escola não 
pode fi car imune. A educação passou a ser o lugar da denúncia da própria educação e a escola tornou-se 
uma instituição em confl ito como qualquer outra. Os poderes instituídos temem a escola, principalmente a 
universidade, pelo seu potencial crítico e pela capacidade de mobilização social. Esse confl ito é hoje visível 
no momento em que a escola, organizada como aparelho de reprodução, repensa a sociedade, unindo lutas 
pedagógicas e lutas sociais. (GADOTTI, 1998, p. 23). 

Zona de tensão política: o ensino elitista direcionado a uma atuação 
seletiva x as realidades urbanas e habitacionais populares 

A zona de tensão que se confi gura na dimensão política do ensino se conforma, tanto pela caracterização 
das realidades urbanas e habitacionais populares, como pela elitização do ensino direcionado a uma 
atuação seletiva. Nos aproximamos desta caracterização – do ensino pouco afeito à realidade popular 
–, primeiramente retomando aqui, de forma sintética, as análises anteriores que confl uem neste aspecto, 
como vimos no processador anterior, nas subseções: Indícios sobre o lidar com situações reais no ensino; 
Interação com diferentes realidades; A atuação profi ssional de arquitetura e urbanismo. 

Nas análises dessas subseções, em vários momentos percebemos as diferenças apontadas pelas(os) 
estudantes sobre as metodologias e os conteúdos que tiveram mais contato na graduação e as que estavam 
conhecendo através do contato com a realidade da Gamboa de Baixo. As dinâmicas desse território popular, 
as condições de moradia, as relações entre espaços privados e públicos, a realidade socioeconômica foram 
fatores que se mostraram estranhos à grande maioria das(os) estudantes, apontando para o afastamento entre 
o que tiveram contato anteriormente, no curso de arquitetura e urbanismo, e a realidade deste bairro popular. 

O problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas ideológicas, é saber quem escolhe os 
conteúdos, a favor de quem e de que estará o seu ensino, contra quem, a favor de que, contra que. Qual 
o papel que cabe aos educandos na organização programática dos conteúdos; qual o papel, em níveis 
diferentes, daqueles e daquelas que, nas bases, cozinheiras, zeladores, vigias, se acham envolvidos na 
prática educativa da escola; qual o papel das famílias, das organizações sociais, da comunidade local? 
(FREIRE, 1992, p. 110). 

Essas diferenças, percebidas pelas(os) estudantes ao participarem do arranjo extensionista, e as atividades 
com que estavam mais acostumadas(os) no curso, confi guram o condutor que nos guiará na abordagem 
dessa zona de tensão. Nas relações com tais estudantes ao longo da pesquisa, em muitos momentos, 
percepções sobre a elitização do ensino nos foram apresentadas. 

Eu acho que essa ideia do arquiteto como um superprofi ssional, um profi ssional famoso, com plumas, paetês, 
de achar que arquitetura é glamour. As pessoas abrem os dentes quando você fala: Ah, você é arquiteto! 
Enfi m, ao invés do status da profi ssão, se você tivesse contato com demandas reais, e se tivesse menos 
esses arquitetos famosos jogados na nossa cara no início do curso, eu acho que a arquitetura no fi nal do 
curso teria um caráter mais popular. Entende? Se a gente aplicasse um caráter mais popular desde o início do 
curso, com o que é possível fazer com os materiais baratos, o que é possível fazer você mesmo (…) 
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Eu acho que o arquiteto por si só, e a maioria das pessoas que entram pra fazer arquitetura, entram por causa 
do status da profi ssão que é, as pessoas que entram ali já tem na cabeça que a arquitetura é coisa pra rico, 
e aí isso se confi rma quando você vê que é tão trabalhoso, que quem pode pagar é quem tem grana. E esse 
processo só continua né, a galera já entra com esse pensamento, na faculdade confi rma esse pensamento e 
quando sai, pratica esse pensamento. Lúcio 

O estudante apresenta um ambiente em que identifi ca o glamour e o status como aspectos marcantes 
no ensino que conhece, e identifi ca a ausência de outras referências de atuação profi ssional, quando 
fala dos arquitetos famosos apresentados nos primeiros anos do curso. Aponta, ainda, como o contato 
com demandas reais poderia ser um caminho de mudança para uma arquitetura mais popular e menos 
glamourosa. Entendemos que esta fala de Lúcio se relaciona à problemática do imaginário construído 
majoritariamente entre estudantes e profi ssionais de arquitetura e urbanismo, colocando em destaque a 
produção de um padrão de atuação profi ssional que não se adequa à realidade dos territórios populares. 

Quando pensamos no imaginário que é construído no ensino, identifi camos  uma questão fundamental  
relacionada às referências profi ssionais, projetuais e construtivas  apresentadas nas escolas. Nessa 
perspectiva de encontrar diferentes referências de atuação profi ssional, percebemos a relevância das 
atividades, aqui pesquisadas, no sentido das refl exões que despertam sobre outras possibilidades de 
atuação, menos elitizadas e mais ancoradas socialmente. 

Principalmente porque eu atuei assim, em bairros populares, e essa foi minha primeira experiência de atuar 
dentro de ateliê em bairros populares. Que eu acho que é, foi enriquecedor, porque meio que é cortado de 
muitos ateliês, isso de como é que a gente projeta, como é que a gente pensa para uma comunidade de um 
poder aquisitivo menor, e isso foi muito importante pra mim entender um pouco o que é possível. Isaías 

O estudante afi rma que são “cortados” de muitos ateliês os projetos para comunidades de poder aquisitivo 
menor, o que, embora seja uma informação conhecida, mantém-se como um dado estarrecedor, se levarmos 
em conta a proporção da população brasileira que se enquadraria nessa faixa econômica. As falas das(os) 
estudantes indicam uma formação direcionada para uma atuação seletiva, distante das dinâmicas dos 
territórios populares. Frente a uma realidade urbana tão desigual, não encontramos argumentos lógicos e 
plausíveis para justifi car este “corte” em muitos ateliês, no que se refere ao desenvolvimento de projetos 
para uma parcela ampla da população. 

Ainda na caracterização da elitização do campo profi ssional, na interlocução com moradoras(es) que 
participaram do arranjo extensionista, percebemos que ela vai para além da visão dos profi ssionais do 
campo, também se consolidando socialmente. 

Nós, moradores da comunidade, creio que não teria condições fi nanceiramente de pagar um arquiteto pra 
desenhar a nossa casa, daí chega vocês, se disponibilizam, sabe? Com maior atenção, com maior cuidado. É 
bacana demais (…). Míriam 

Então foi muito importante, foi fundamental isso, a gente sabe que esse profi ssional o arquiteto, (…) é caríssimo, 
e a gente não tem condições de pagar, então é muito importante pros moradores essa ação. Gláucia 
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Vale destacar que tanto Míriam, quanto Gláucia, valorizam em suas falas a importância do apoio técnico 
recebido nas interações projetivas em que participaram, mas indicam que não teriam condições de arcar 
com os custos envolvidos nestes serviços profi ssionais, apresentando o quanto a atuação profi ssional de 
arquitetas(os) e urbanistas é considerada, por elas, uma prestação de serviço inacessível, fora do alcance 
das suas condições econômicas. 

Dessa forma, percebemos que os estudantes identifi cam que o ensino com o qual tem contato é um ensino 
que direciona pouca atenção às questões projetuais voltadas para populações de baixo renda, e que as 
moradoras da Gamboa apontam como os serviços das(os) arquitetas(os) e urbanistas são importantes, 
mas muito caros, os tornando inacessíveis. Essas duas diferentes frentes de percepção se apresentam 
como facetas características da elitização do ensino e do campo profi ssional. 

Observando essas informações e refl etindo sobre o ensino, encontramos, na bibliografi a sobre o tema, alguns 
ganchos teóricos que nos ajudam a qualifi car a discussão. Como primeira abordagem de aproximação, faz-
se necessário retomar uma compreensão do papel mais amplo do sistema escolar e das instituições de 
ensino dentro do desenvolvimento, ao menos, da sociedade moderna, no qual se identifi ca uma intenção 
adequadora do comportamento e do pensamento dos cidadãos, ou seja, o ensino desempenhando um papel 
modulador no processo de reprodução do “status quo”, para falar nos termos de Bourdieu. 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um 
fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola libertadora, quando, ao contrário, tudo tende 
a mostrar que ele é um dos fatores mais efi cazes de conservação social, pois fornece a aparência de 
legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom 
natural. (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

Ao observar o ensino, é possível identifi car um variado matiz de intencionalidades, práticas e teorias 
pedagógicas. A ideologia da escola libertadora, citada pelo autor, seria uma entre outras perspectivas que 
disputam o sistema de ensino. Quando identifi camos a intencionalidade de reprodutivismo das condições 
sociais vigentes como a predominante no sistema de ensino, entendemos que é possível correlacionar 
essa intencionalidade ao que denominaremos, aqui, de “ensino majoritário”, composto por um conjunto 
de posturas e práticas educativas interessadas na propagação de pensamentos e formas de atuação 
voltadas para o “adequado” desenvolvimento social em curso. Ao considerarmos como ensino majoritário, 
nos referimos ao fato de compor uma quantidade maior de iniciativas e adeptas(os), prevalecendo como 
forma histórica de pensamento, o que também indica a sua convivência, por vezes confl ituosa, com outras 
perspectivas de ensino, que, inicialmente, classifi caremos como minoritárias. 

Seguindo nessa linha de pensamento, percebemos que o reprodutivismo social, que orquestra o ensino 
majoritário em uma sociedade capitalista, tende a signifi car o direcionamento dos objetivos do ensino 
diretamente ao fornecimento de mão de obra capacitada para o mercado de trabalho, preferencialmente, 
aos nichos de mercado mais lucrativos, assim como à instrução de bons consumidores para os produtos 
existentes no mercado. Dessa forma, o ensino cumpre o importante papel de inserir “peças”: profi ssionais e 
consumidores que auxiliam as engrenagens do sistema a seguir girando de forma azeitada, concentrando 
renda e produzindo uma massa de excluídos (HARVEY, 2016). 
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No caso do ensino de arquitetura e urbanismo, o que identifi camos como ensino majoritário, portanto 
de reprodução do “status quo” da profi ssão, seria aquele baseado em formar “arquitetos de escritório”169, 
profi ssionais obstinados a desenvolver projetos direcionados a pequenas fatias da população, disputando 
entre si oportunidades de projetar para aquelas(es) que podem pagar os seus serviços e arcar com os 
custos de construir suas ideias, ou seja, um profi ssional formado para o mercado da produção e reprodução 
imobiliária em suas diversas escalas. 

Tal perspectiva de ensino, na maior parte das vezes lança mão de exercícios acadêmicos de projeto170, 
que são direcionados por programas correspondentes aos interesses e possibilidades das classes mais 
abastadas, valorizando, como conteúdos mais signifi cativos, a volumetria e a composição arquitetônica. 
Essa opção acaba segregando a relação entre os edifícios projetados e a cidade em que estão inseridos, 
e assim evitando discussões mais amplas sobre os impactos urbanos de tais propostas; concentrando-se 
na virtuose do desenho de arquitetura, sem valorizar os agentes envolvidos em tal produção e sequer a 
saúde dos usuários. Processo que contribui para consolidação de um imaginário que afasta a produção 
arquitetônica da realidade dos territórios populares, fortalecendo um entendimento atrofi ado do que é a 
função das(os) arquitetas(os) e urbanistas na sociedade. 

Essa realidade fi ca explícita quando nos referimos ao ensino majoritário a partir de uma identifi cação que, 
embora não possa ser direta, tampouco pode ser negada, entre o que se ensina nas escolas e o que se 
produz porcentualmente no campo de arquitetura e urbanismo no país. Em pesquisa realizada em 2015 pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo171 (CAU) sobre a percepção da sociedade em relação à arquitetura, 
aquilo que já vinha sendo discutido entre assistentes e assessores, assim como em trabalhos acadêmicos, 
há décadas, fi ca completamente explícito: a elitização da profi ssão.

Sobre a pesquisa de 2015 do CAU, que mostra que 85% das pessoas que constroem, não utilizam serviços de 
arquitetos e engenheiros. Isso pra mim só veio confi rmar o que o seminário em 2008 tinha mostrado aqui em 
salvador, (…) o lugar do arquiteto, que falava da necessidade de os arquitetos chegarem aos territórios. Ingrid 

Segundo essa pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha por encomenda do CAU, do total de 
pessoas entrevistadas, cerca de 54% da população economicamente ativa já construiu ou reformou suas 
casas, e, entre esses que já construíram ou reformaram, apenas 14,60%172 utilizaram serviços de arquitetos 
ou engenheiros em suas obras. O que signifi ca que 85,40% das pessoas que construíram ou reformaram 
suas casas não acessaram os serviços destes profi ssionais, construindo por conta própria ou diretamente 

169 Arquiteto de escritório ou arquiteto de prancheta – como eram, anteriormente, chamados entre professores e estudantes 
de arquitetura – são expressões populares no meio acadêmico e que se referem a profi ssionais que atuam, diretamente, com a 
projetação de edifícios. Tal termo é utilizado muitas vezes como forma de enaltecer o ofício arquitetônico e, ao mesmo tempo, 
carrega consigo o desprestígio de outras áreas de atuação e conhecimento dos arquitetos e urbanistas.
170 São motes convencionais no ensino de arquitetura e urbanismo: centros culturais, teatros, hotéis, grandes edifícios 
comerciais, projetos que buscam uma arquitetura monumental, que seguem em grande dessintonia com a arquitetura vivida 
cotidianamente nos territórios populares.
171 Pesquisa CAU/Datafolha 2015 consultada em: https://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/
172 Esses são os dados totalizados do Brasil, se observarmos as informações disponíveis na pesquisa sobre as regiões Norte 
e Nordeste, a quantidade de pessoas que construiu e que utilizou serviços de arquitetos e engenheiros é ainda menor: Norte 
10%; Nordeste 7,10%.
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com pedreiros, mestres de obra, parentes e amigos. 

Na mesma pesquisa, explicita-se que, entre o público economicamente ativo que utilizou serviços de 
arquitetura e engenharia, a maior porcentagem está entre a população considerada classe A e B e com 
ensino superior completo. Estes são apenas alguns dos dados dessa pesquisa, que aponta para a falta de 
inserção social do profi ssional de arquitetura e urbanismo que, de maneira geral, vem concentrando sua 
atuação junto a uma fatia muito pequena da população. 

Esse desequilíbrio, que apresenta a maior proporção de arquitetos e urbanistas atuando para uma pequena 
fatia da população, para além das questões econômicas e da ausência de políticas públicas efi cientes, 
se refl ete no que podemos considerar um direcionamento da formação na área. Quando observamos 
as diretrizes curriculares e o currículo mínimo estabelecido pelo MEC173, não é difícil perceber a baixa 
quantidade de carga horária obrigatória dedicada à problemática da habitação social ou dos territórios 
populares. Essa situação denota uma desproporção entre o contingente de demandas sociais que se 
apresentam ao campo, e o tempo dedicado a esses temas na formação, o que se apresenta como uma 
contradição histórica do ensino brasileiro. 

(…) no âmbito do ensino de arquitetura, pôde-se constatar que mesmo diante do agravamento do problema 
habitacional, a ideologia no interior dos cursos de arquitetura vinculava-se à perspectiva de que a base da 
formação profi ssional deveria ser predominantemente artística e voltada às demandas da classe dominante. 
(PORANGABA, 2019, p. 114). 

Historicamente, as escolas seguiram reproduzindo essa visão mais artística e com atrofi ada inserção social. 
A grande função das escolas seguiu, de acordo com o momento histórico, respondendo às demandas 
internas relacionadas ao abastecimento de profi ssionais para o mercado, e não à formação de profi ssionais 
para o enfrentamento das desigualdades urbanas e habitacionais, que sempre se confi guraram como 
grandes mazelas das cidades brasileiras. 

Outro aspecto (…) foi o fato de o mercado ter assumido uma posição hegemônica em relação aos cursos 
de arquitetura nas décadas de 1950 e 1960 – solicitava profi ssionais obedientes às normas de economia 
vigentes, no contexto de um programa de industrialização nacional, com o qual grandes setores de arquitetos 
e urbanistas assumiram um veemente compromisso. (PRONSATO, 2008, p. 60). 

Pronsato  chama a atenção para uma caracterização desse mercado de trabalho ao qual o ensino de arquitetura 
e urbanismo, desde ao menos a década de 1950, se destinou, relacionado ao projeto de industrialização 
nacional. Essa é uma perspectiva que vai impactar, signifi cativamente, as formas de pensar a produção no 
campo, e que consideramos ser, ainda hoje, o horizonte em curso no ensino majoritário, correlacionando 
a intencionalidade do ensino aos interesses da indústria da construção, assunto que trataremos de forma 
mais aprofundada em seção posterior do trabalho. 

173 Para uma análise aprofundada sobre o currículo mínimo e as diretrizes curriculares e suas tendências elitistas, ver: 
Porangaba (2019).
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Até meados do século XX174, a expansão do ensino de arquitetura e urbanismo ocorre primeiramente através 
da criação de escolas públicas175, sendo após a década de 1970176 que veremos a mudança desse vetor de 
expansão, confi gurando uma grande expansão do ensino privado. Nas últimas décadas do século XX, ocorre 
uma verdadeira profusão de escolas de arquitetura, principalmente particulares, que acabam invertendo a 
proporção de escolas públicas e privadas existentes. De forma que, na virada para o século XXI, já eram em 
maior número as escolas privadas (RONCONI, 2002). Como se percebe, a expansão do ensino ocorreu de 
forma acelerada, principalmente no terço fi nal do século XX, sem que ocorressem alterações signifi cativas 
nas perspectivas majoritárias da formação no campo, seguindo, portanto, o objetivo de atuação profi ssional 
para um mercado seletivo, voltado para as classes mais abastadas.  

Se a questão do direcionamento histórico da formação dos arquitetos e urbanistas para um mercado 
seletivo e o consequente afastamento das realidades populares já eram características marcantes quando 
o ensino era exclusivamente público, parece-nos que com a nova correlação de forças estabelecida a partir 
do predomínio numérico das escolas privadas, tal direcionamento se torna cada vez mais inquestionável. 
Em maior número, nas primeiras décadas do século XX, veremos uma atuação cada vez mais signifi cativa 
das escolas particulares no direcionamento das políticas públicas voltadas à educação (LEITE, 2005). 

O ensino majoritário de arquitetura e urbanismo se direciona ao fornecimento de mão de obra a um mercado 
restrito, que atrai jovens arquitetas(os) e urbanistas à procura de uma boa localização social, através de 
promessas de garantia de sucesso profi ssional e econômico, mas que se direciona a uma pequena parcela 
da população brasileira, capaz de consumir essa produção espacial seletiva. Esse circuito de produção 
arquitetônica e urbanística se apresenta historicamente alinhado aos interesses do setor imobiliário, que, 
embora possa ser considerado direcionado a um pequeno percentual de pessoas que o acessa, é alimentado 
por grandes empresas e articula muitos interesses e recursos – empresas, poder público, organizações 
sociais, eventos, revistas, sites e um potente aparato de propaganda –, concentrando um forte poder de 
sedução, que consolida um imaginário de atuação profi ssional, propagado amplamente entre experientes e 
jovens arquitetas(os) e urbanistas. 

Quando pensamos na forma desigual como se desenvolvem as nossas cidades, entendemos que seria 
lógico nas atividades, ao menos das escolas públicas, uma grande dedicação de atenção e carga horária 
obrigatória voltada para o entendimento e a atuação junto a essas desigualdades, o que sabemos não ser 
a realidade das matrizes curriculares177 do ensino majoritário de arquitetura e urbanismo brasileiro. Essa 
desconexão, entre as diversas demandas sociais que emergem das desigualdades existentes nas cidades 
brasileiras e a atenção dada a elas nas escolas, compõe a zona de tensão aqui explicitada, na qual se 
atritam as realidades urbanas e habitacionais populares e a formação na área. 

Essa zona de tensão, predominantemente política, tem reverberações dentro do ensino, que se 
potencializam através de iniciativas minoritárias que procuram incidir sobre as desigualdades, na busca 
de uma maior ancoragem social da prática profi ssional. Entendemos que o arranjo extensionista que 

174 Sobre essa expansão do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil, ver: Ronconi (2002), e Pronsato (2008).
175 Entre 1940 e 1960, consolidando a autonomia das escolas de arquitetura e urbanismo em relação à Belas Artes, surgiram 
várias escolas de arquitetura e urbanismo em universidades federais brasileiras.
176 A mudança na perspectiva de expansão universitária, do setor público para o privado, ocorre a partir da regulamentação 
proposta na reforma universitária de 1968. 
177 Sobre a carência de componentes curriculares obrigatórios que abordam as realidades de moradia popular nas matrizes 
curriculares das escolas, ver Porangaba (2019).
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pesquisamos se conforma como uma dessas iniciativas minoritárias de ensino, confl uindo para o 
adensamento dessa zona de tensão. 

Como características das iniciativas de ensino minoritárias que acumulam forças, fazendo condensar essa 
zona de tensão, podemos identifi car aspectos que emergem do próprio campo desta pesquisa, tais como: 
diversifi cação das referências de atuação profi ssional que confl uem para a construção de outros imaginários 
de atuação; aproximação das práticas projetuais às demandas que emergem dos territórios populares, e 
que indicam inadequações nos ferramentais mais disseminados na universidade; o contato direto com as 
desigualdades urbanas e habitacionais, que explicitam a falta de inserção social do campo e as lacunas na 
abordagem de uma diversidade de outros temas no ensino. 

Ao observar essa zona de tensão a partir de uma visada histórica, percebemos a existência de diferentes 
iniciativas minoritárias de ensino no Brasil, e que possuem, como ponto de partida comum, a busca por 
formar arquitetas(os) e urbanistas aptos ao enfrentamento das condições desiguais das cidades brasileiras 
e das demandas habitacionais de grande parte da população. Nesse sentido, o campo dessa pesquisa não 
se confi gura como algo novo, mas como uma iniciativa que procura identifi car novos caminhos, somando-se 
aos acúmulos de iniciativas anteriores.  

Nesse histórico, o que se percebe são momentos e confl uências que possibilitaram o surgimento de algumas 
experiências em diferentes escolas de arquitetura, que buscaram maior aproximação entre o ensino e as 
realidades populares. Entretanto, tais iniciativas, na maior parte das vezes, acabaram se confi gurando como 
circunstanciais e pouco propagadas, tanto por não terem continuidade, quanto por não consolidarem uma 
abordagem permanente no ensino das escolas em que ocorreram. 

A história do ensino crítico de Arquitetura, que pretendeu questionar a atuação profi ssional hegemônica 
e estabelecer uma nova relação com a realidade, com a técnica e com as necessidades da maioria da 
população, formulando para isso uma pedagogia própria, ainda precisa ser escrita. É certo que ela foi muito 
combatida e quase todas as experiências acabaram violentamente interrompidas. Essa história começa, ao 
menos, em 1962, na UNB, com Mayumi e Sérgio Souza Lima organizando o curso de Arquitetura a convite de 
Darcy Ribeiro. Após o golpe, a Universidade sofreu intervenção militar e o curso é fechado. Sérgio e Mayumi 
transferem-se para a FAU-Santos e juntos com Sérgio Ferro e Francisco de Oliveira, entre outros, elaboram 
uma nova estrutura de ensino – outra iniciativa abruptamente encerrada. Mayumi segue para São José 
dos Campos, formando, no início dos anos 70, com Siegbert Zanettini, Dalton de Luca e outros colegas, o 
Instituto de Artes, Arquitetura e Comunicação, que também é fechado em 1976, quando Rodrigo Lefèvre 
também era professor da escola. O Laboratório da Belas-Artes não foge a essa regra e, mais recentemente, 
em 2000, a Unitau (Universidade de Taubaté) demitiu sumariamente um grupo de professores que pretendia 
realizar transformação semelhante no ensino. (ARANTES, 2002, p. 181). 

Procuramos recuperar, aqui, algumas das experiências relacionadas a essa zona de tensão, que contribuem 
para a construção de um histórico, não linear, do que caracterizamos como iniciativas minoritárias de ensino, 
reunindo iniciativas vindas de diferentes escolas, tanto públicas quanto privadas, e que possuem, mesmo 
guardando consideráveis diferenças – no que se refere ao contexto, à escala, à estrutura e à realidade em 
que se inserem –, similaridades quanto à perspectiva, aqui, enunciada. Como um importante alinhamento 
dessas propostas de ensino identifi camos que: 
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Paulo Freire foi também uma infl uência forte nessa nova proposta de ensino, que propunha relacionar 
realidade, técnica e necessidades da maioria da população. A referência a ele está implícita na vontade 
de encontro com o povo. Paulo Freire iluminou os espaços da educação, considerando-os como relação 
interativa que transcende o espaço formal e atinge o informal na ‘cidade que se alonga como educativa’. De 
igual maneira ele inspira a possibilidade de uma articulação onde a prática pedagógica interativa e dinâmica 
se entrelaça com uma forma de agir do arquiteto na sociedade, dialógica, interativa e que procura construir 
um projeto participativo dos espaços, vendo o homem como um ser de relação ‘não apenas no mundo, mas 
com o mundo’. (PRONSATO, 2008, p. 280). 

No início da década de 60, durante o governo João Goulart, com Darci Ribeiro à frente do Ministério 
da Educação (MEC), num momento de grande efervescência cultural e social, em que ebulem muitas 
discussões sobre o papel que as universidades deveriam desempenhar no desenvolvimento do país – 
apontando novos horizontes para as universidades públicas brasileiras, que passam a se pautar por serem 
“críticas da sociedade e de si mesmas” - identifi camos as primeiras iniciativas em escolas de arquitetura 
e urbanismo que procuram a maior aproximação das realidades populares. Até por sua proximidade física 
à sede do Governo Federal e do MEC, na nova capital federal, a proposta de criação da Universidade 
de Brasília (UNB) representa, de forma signifi cativa, esse novo momento de expansão universitária, e é, 
exatamente no bojo desse processo, que surge, na Faculdade de Arquitetura da UNB, uma proposição de 
curso que se destaca por procurar formar um perfi l de profi ssional mais direcionado para atuar junto às 
realidades populares. A proposta do ICA-FAU da UNB é desenvolvida por Mayumi e Sérgio Souza Lima entre 
outros intelectuais (PRONSATO, 2008). 

Em 1964, com o golpe militar e o recrudescimento progressivo da repressão estatal, ocorre a interrupção 
abrupta desses processos em curso dentro das universidades públicas, num momento de disputa política 
intensa entre diferentes projetos de desenvolvimento nacional. Perante as forças repressoras do Estado, 
as intenções de consolidação de universidades públicas conectadas com as realidades populares são 
proteladas para depois. 

(…) com a derrubada do governo Goulart, o projeto liderado por Darcy Ribeiro de construção de uma 
universidade crítica da sociedade e de si mesma, na qual estavam comprometidas uma parte crescente dos 
docentes e estudantes do ensino superior, sofreria grandes modifi cações; (PRONSATO, 2008, p. 65). 

Nesse período, são diversas as intervenções ocorridas em universidades, com muitos casos de prisão 
de professoras(es) e estudantes. No caso das faculdades de arquitetura e urbanismo, entre as diversas 
intervenções, cabe destaque ao fechamento do nascente curso da FAU UNB, justamente aquele que trazia à 
tona as novas formulações para a formação das(os) arquitetas(os) e urbanistas. 

Paradoxalmente ao que se poderia imaginar, é na década de 1970, com o surgimento das primeiras 
faculdades privadas de arquitetura e urbanismo, que merecem destaque as formulações da FAU Santos 
e da FAU São José dos Campos. Aparentemente, a preocupação do governo militar parece ter se focado 
mais na contenção dos processos em andamento nas universidades públicas do que no acompanhamento 
e regulação do surgimento das faculdades privadas, o que parece ter permitido “algum espaço” para novas 
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formulações no campo privado, que, entretanto, não conseguiram perdurar por muito tempo. “Em Santos, 
Mayumi e Sérgio junto a Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Francisco de Oliveira, entre outros, contribuíram na 
elaboração de uma nova estrutura de ensino.” (PRONSATO, 2008, p. 279). 

Vale destacar que, dentro desse notável grupo178, Mayumi e Sérgio Souza Lima já haviam participado 
ativamente da formulação da FAU UNB anos antes, o que torna possível conectar as discussões e formulações 
de 1962, em Brasília, às de 1970 em Santos. Contraditoriamente ao que poder-se-ia prever, durante esse 
período de aumento da repressão militar, é na proposição de duas escolas particulares que ressurgem 
diferentes formulações, avançando nas discussões do início dos anos 60, apontando perspectivas para o 
que delineamos nessa zona de tensão. 

A FAU São José dos Campos (FAU-SJC), que propõe uma interessante articulação entre comunicação 
e arquitetura179, com uma formulação que se pretendia com maior interação social, pautada por uma 
intenção transformadora a partir da discussão do papel do arquiteto na sociedade, foi fundada em 1970 e 
abruptamente fechada pela mantenedora em 1976. (PRONSATO, 2008). 

O caso da FAU-SJC é bastante simbólico exatamente pelo seu curto período de existência, que só se 
justifi ca em função do foco de sua proposição e do momento político brasileiro, que, embora favorecesse 
a ampliação do ensino privado, não pretendia que este ocupasse o lugar de um ensino crítico pautado pela 
aproximação à realidade popular, e, sim, pela capacitação de mão de obra qualifi cada para a ampliação das 
classes médias, necessárias para a expansão capitalista em curso no país. 

Embora seja fundamental destacarmos essas experiências, que despontam na história da formação de 
arquitetas(os) e urbanistas brasileiras(os) como parte importante da luta pela aproximação do ensino às 
realidades populares, não podemos deixar de compreender que seu surgimento se deu de forma limitada e 
dentro das possibilidades encontradas pelos atores envolvidos nessas disputas, o que as delimitam dentro 
das estruturas disponíveis, limitando a ampliação de suas infl uências na formação mais geral das(os) 
profi ssionais da área. 

Para além dessas proposições integrais de cursos, começam a surgir iniciativas “dissidentes” dentro das 
instituições de ensino já existentes, que visam aproximar o ensino existente da realidade dos territórios 
populares. Guardam, assim, limitações ainda maiores que as formulações integrais de cursos, entretanto, 
compõem uma gama de iniciativas que corroboram a consolidação desse breve histórico de adensamento 
desta zona de tensão. 

No período sequente, começam a ebulir, em diferentes contextos, experiências universitárias que pretendiam 
se aproximar da realidade da produção habitacional nos territórios populares, entre os quais vale citar, na 

178 Mayumi e Sérgio Souza Lima dedicaram boa parte de sua vida profi ssional à tentativa de formular cursos de arquitetura 
e urbanismo mais conectados com as realidades populares; Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre foram fundadores do Grupo 
Arquitetura Nova, que propunha mudanças signifi cativas da relação do projeto com o canteiro de obras e com o reconhecimento 
dos saberes dos trabalhadores da construção, Ferro se destacou com a publicação do “Canteiro e o Desenho”, que apresenta de 
forma contundente o papel desempenhado - e muitas vezes disfarçado – pelos arquitetos na produção espacial capitalista. Por 
fi m, Francisco de Oliveira foi sociólogo e importante intelectual que atuou fortemente na fundação do Partido dos Trabalhadores 
e é, até hoje, uma referência na FFLCH-USP.
179 Consideramos a conexão entre arquitetura e comunicação bastante relevante, e nela estão contidas muitas das 
contradições em que estamos inseridos na atualidade. Chama a atenção que essa formulação da FAU-SJC seja tão 
desconhecida.
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Bahia, o surgimento do NEHA – Núcleo de Estudos da Habitação, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, “que 
funcionou de 1974 a 1975, com apoio da URBIS, empresa do Estado da Bahia responsável pela construção de 
conjuntos habitacionais” (GORDILHO-SOUZA; IVO, 2014, p.6), experiência que acaba não tendo continuidade, 
mas cumpre o papel de abrir caminho para outras iniciativas posteriores dentro desta universidade. 

Entre essas inciativas, que se confi guram de formas mais pontuais e que procuram gerar transformações 
dentro das matrizes curriculares vigentes, através da formulação e oferta de novos conteúdos e espaços 
pedagógicos, destacamos também a experiência ocorrida em Niterói, na Universidade Federal Fluminense (UFF).
 

(…) o curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), numa atitude pioneira, 
em 1975, inseriu o tema da HIS, voltado para o processo de autoconstrução/autoprodução em áreas de 
favela, numa disciplina obrigatória de projeto. (PORANGABA, 2019, p. 162). 

O destaque para essa iniciativa na UFF se dá em função do conteúdo de habitação de interesse social 
compor um componente obrigatório do curso, de forma conectada com as atividades em desenvolvimento 
pelo NEPHU180, que, neste mesmo período, inicia sua atuação, seguindo ativo até os dias de hoje, num 
formato que envolve extensão universitária e a atuação como assessoria técnica junto aos moradores da 
favela do Gato, que resistiam a um processo de remoção. 

Essa estratégia, envolvendo a proposição de iniciativas que procuram transformar a realidade dos cursos 
a partir das estruturas existentes, vai se desenvolver, ao longo das décadas seguintes. Impossibilitados de 
promover uma transformação mais global do ensino, as(os) docentes interessadas(os) em desenvolver 
experiências de aproximação às realidades populares passam a empreender diferentes inciativas pontuais 
nas escolas, compondo: disciplinas optativas, grupos e projetos de pesquisa, grupos e projetos de extensão, 
seminários, encontros, congressos, grupos de estudos, entre outras iniciativas. 

Já na década de 80, durante o processo de redemocratização, algumas iniciativas se destacam nas 
escolas de arquitetura e urbanismo na tentativa de interagir conhecimentos técnicos com conhecimentos 
populares. Através da aproximação aos nascentes movimentos sociais, desenvolvem metodologias de 
projeto participativo e buscam implementar materiais, sistemas construtivos e tecnologias alternativas para 
a produção de habitação popular. São os laboratórios de habitação181, que vão se estruturar com diferentes 
confi gurações em várias escolas do país.  

Os laboratórios de habitação são grupos estruturados, dentro das escolas de arquitetura e urbanismo, 
voltados para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo como pauta central a 
habitação. Consideramos que são importantes iniciativas que proporcionaram e continuam proporcionando 
avanços signifi cativos nas escolas. Entretanto, como grupos específi cos, na maior parte dos casos atuam 
com projetos nos quais interagem quantidades limitadas de estudantes, não conseguindo impactar de 
forma mais ampla a formação geral nas escolas em que estão inseridos. 

Ao longo dos anos 80 e 90, a partir da disseminação dessas iniciativas que confl uem em torno dos 

180 Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos
181 Dentre essas iniciativas, destacamos o Laboratório de Habitação da Faculdade das Belas Artes em São Paulo, que 
funcionou entre 1982 e 1986, e que acabou reunindo um grupo de professores, profi ssionais e estudantes que, após a 
dissolução do laboratório, seguiram atuando diretamente na formulação do nascente campo das assessorias técnicas naquele 
estado.
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laboratórios de habitação, surgem, em diferentes escolas de arquitetura e urbanismo, signifi cativas 
experiências, aglutinando características do que consideramos ser aplicações e avanços pontuais na 
perspectiva de aproximação do ensino às realidades populares. Em seu conjunto, podemos considerar que 
essas formulações são responsáveis por manter em desenvolvimento as refl exões e as metodologias que 
articulam as escolas de arquitetura e urbanismo e os territórios populares. 

A partir de meados da década de 1990, começaram a surgir experiências estudantis autônomas, nas escolas 
de arquitetura, na busca de maior contato com as realidades populares. Essas iniciativas de organização 
estudantil se conformam como os embriões do que se convencionou chamar, pelo próprio movimento 
estudantil, de Escritórios Modelo182. Uma profusão de experiências, nesse sentido, surge ao longo dos anos 
2000 (LODDI et al., 2016; SILVA et al., 2014), processo que permanece em desenvolvimento até os dias de hoje 
em escolas espalhadas em todo o território nacional, contemplando diferentes contextos e especifi cidades. 

Em 1997, é realizado, em Maceió, o I SENEMAU – Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura 
e Urbanismo, evento que é organizado pela FENEA – Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo com edições anuais, e que desempenha um importante papel de proporcionar a troca de 
experiências, a disseminação e desenvolvimento de metodologias próprias. A despeito dessas experiências 
muitas vezes não conterem a institucionalização necessária para o enquadramento formal como atividades 
de extensão universitária, e portanto, não comporem as atividades formais dos cursos em que estão inseridas, 
acabaram impactando a formação de muitas(os) estudantes. Os escritórios modelo, assim como outras 
iniciativas de caráter estudantil, representaram um signifi cativo alargamento das ações extensionistas que 
relacionam as escolas de arquitetura e urbanismo e os territórios populares nos períodos subsequentes. 

Nos anos 2010, surgem novas iniciativas que passam a compor esse histórico, são as nascentes experiências 
de residências em arquitetura e urbanismo no Brasil. Em 2011, é aprovada, no âmbito da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da UFBA, a denominada: Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 
(RAU+E), que se institui com base na Lei Federal 11.888/2008 como uma especialização profi ssional 
que pretende, através da extensão universitária, formar profi ssionais para atuar com assistência técnica, 
ao mesmo tempo que viabiliza intervenções projetuais a partir da interação com territórios populares 
(GORDILHO-SOUZA, 2011, 2014).  

É importante destacar que, como curso de especialização, a experiência da residência AU+E não consegue 
impactar de forma mais ampla a formação na FAUFBA, porque é uma pós-graduação lato sensu, com 
edições bianuais e com baixo número de vagas, se comparado, por exemplo, com o montante de vagas 
disponibilizadas anualmente para os cursos de graduação dessa escola. 

Outras experiências de pós-graduação com temas similares vêm se desenvolvendo no país, como é o caso 
das duas edições do curso de especialização da FAU – USP (em formato diferente da UFBA)183, e o surgimento 

182 Embora caibam muitas questões em relação ao nome “escritório modelo”, essa é a denominação utilizada até hoje pelos 
estudantes, mesmo que, no bojo de suas atuações, tais experiências busquem tensionar a forma de atuação hegemônica dos 
escritórios de arquitetura e, portanto, não funcionem como tal, tensionando ainda a controversa ideia de “modelo”, já que, na 
realidade, sua expansão aponta para diferentes confi gurações e formas de atuação, confi gurando-se possivelmente como o 
avesso de um modelo.
183 Em um primeiro momento, a experiência da FAU-USP se desenvolveu através de uma parceria com a Prefeitura Municipal 
de São Paulo, na qual os estudantes desenvolviam trabalhos de planejamento urbano junto às subprefeituras do município. Já, 
na segunda edição, o formato não envolveu essa relação com a prefeitura municipal, mas uma articulação com a assessoria 
técnica Peabiru, e se direcionou para a atuação em uma ocupação urbana.
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das nucleações baseadas na experiência da RAU+E/UFBA, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Mais recentemente, dois outros cursos de especialização com o tema da assistência e 
assessoria técnica vem se estruturando: na Universidade Estadual do Maranhão e na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, no estado do Paraná.  

Consideramos muito signifi cativo esse conjunto de iniciativas diversas que se desenvolveram em escolas 
de arquitetura e urbanismo ao longo das últimas seis décadas, na perspectiva de transformação do ensino 
e com refl exos no próprio campo profi ssional, na tentativa de formar arquitetas(os) e urbanistas para outras 
atuações, que não apenas voltadas para as parcelas mais abastadas da população. 

A despeito de seus avanços, denota-se que, de maneira geral, tais experiências não chegam a oportunizar 
aproximação aos temas abordados para todas(os) as(os) estudantes de seus cursos, signifi cando, muitas 
vezes, a formação de grupos seletos de estudantes. Nesse sentido, é inevitável considerar tais iniciativas 
como minoritárias, em termos da formação acadêmica das(os) arquitetas(os) e urbanistas. Ao mesmo 
tempo, esse histórico sinaliza que a perspectiva de aproximação entre o ensino e as realidades populares 
vêm ganhando corpo progressivamente no país. Os indícios, aqui reunidos, propõe uma reconstrução 
histórica dessa zona de tensão existente no ensino brasileiro, através de diferentes iniciativas que, de forma 
mais ou menos articuladas, fazem ebulir, em momentos e escolas distintas, diferentes aproximações entre 
o ensino e as realidades populares. 

Consideramos que essa é, entre as zonas de tensão analisadas, a que há mais tempo está em progressivo 
adensamento, acumulando o maior número de iniciativas. A partir do condutor que identifi camos no campo, 
construímos um breve e sintético histórico destas iniciativas, que ainda carecem de maior estudo, assim 
como merecem maior aprofundamento os agenciamentos da dimensão política no ensino, o que indicamos 
como motes para pesquisas futuras.  

A reconstrução que realizamos demonstra uma ampliação consistente de experiências que contribuem 
para condensar a zona de tensão aqui enunciada, que tem, por um lado, um padrão de ensino elitizado 
e voltado para uma atuação seletiva, e, por outro, as realidades urbanas e habitacionais populares. Essa 
condensação, quando analisada de forma crítica, leva à inevitável constatação dos impactos, ainda 
pequenos, nos âmbitos gerais da formação na área. O crescimento progressivo e o maior adensamento 
dessa zona de tensão pode ter como consequência futura a transformação mais ampla do ensino, o 
que segue como o grande desafi o para o conjunto de agentes envolvidos nessas diferentes iniciativas. 
Consolidar formas de potencializar essas experiências em andamento, ampliando seus impactos no 
ensino, de maneira que suas abrangências alcancem a maior parte das(os) estudantes, parecem ser os 
próximos passos desse processo em curso. 

Zona de tensão cultural: o ensino referenciado na branquidade x 
diversidade étnica e cultural 

A segunda zona de tensão que identifi camos, a partir do aprofundamento das análises, ocorre no âmbito 
cultural, ela está relacionada a caracterização de uma sociedade diversa étnica e culturalmente, que se 
desenvolve no Brasil desde o período da colonização portuguesa, e também, à consolidação do ensino 
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de arquitetura e urbanismo pautado no padrão cultural branco europeu. Compreendemos que os dados 
apresentados no processador anterior, principalmente nas subseções: Indícios sobre o lidar com situações 
reais no ensino; Saberes para além da casa; e, Interação com diferentes realidades; contribuem para as 
refl exões sobre a caracterização dessa zona de tensão. 

Os indícios apresentados nas citadas subseções, vinculam parte dos aprendizados identifi cados na 
interação com o campo da pesquisa, com o que identifi camos como aspectos culturais, que afl oram a 
partir das formas de vida e de moradia, das relações de vizinhança, das interações entre espaços privados 
e coletivos, das atividades pesqueiras que confi guram uma forte e cotidiana relação com o mar. Como 
um conjunto de características que se relacionam com a composição majoritariamente negra e indígena 
das(os) moradoras(es) da Gamboa, fi gurando aspectos culturais heterogêneos, que conformam a realidade 
do território popular com que a pesquisa interagiu. 

Os aspectos culturais com que interagimos na Gamboa, despertaram questões que percebemos tensionar o 
meio cultural em que o ensino majoritário de arquitetura e urbanismo se desenvolve. Alguns dados incidem 
diretamente sobre essa refl exão, que se soma aos argumentos já levantados e à bibliografi a consultada, 
contribuindo para a caracterização dessa zona de tensão. 

As perspectivas majoritárias do ensino de arquitetura e urbanismo consolidam um lócus de enaltecimento 
de formas de pensar que buscam um ideal de perfeição, vinculado ao desenvolvimento de uma erudição, 
que dissimula um determinado padrão cultural em que tais perspectivas estão calcadas. Isso promove, 
como resultado, um matiz de valoração que indica aquelas(es) que são consideradas(os) como boas(bons) 
arquitetas(os) e, ainda, a constituição de meios endógenos de discussão e refl exão, que fortalecem a 
desconexão com diferentes bases culturais. “O ensino de arquitetura muito parado ainda, muito ligado ao 
projeto do arquiteto e não à realidade de vida das pessoas.” Ingrid 

Essa ligação com o projeto do arquiteto e não com a realidade de vida das pessoas é o condutor que 
identifi camos no campo para a explicitação dessa zona de tensão, que aponta uma tônica do ensino 
majoritário em curso no Brasil, relacionada diretamente com um referencial cultural padronizado, que se 
apresenta bastante desconectado da realidade, que envolve a diversidade cultural da população brasileira. 
As lacunas de abordagem sobre a diversidade étnica e cultural, que verifi camos no ensino, têm como base 
as referências brancas e europeias: 

[Se o ensino se pautasse no] que você mesmo pode propor pras pessoas no início do curso, o que é mais 
viável, o que é mais Brasil, mais regional, seria muito mais proveitoso. E não fi car trazendo ideias de fora o 
tempo todo, ou se trouxer, traz da América Latina, mas não trazer lá de fora, da Suíça! Acho isso muito bizarro! 
Muita ideia de fora, muito colonialismo na cabeça das pessoas. Lúcio 

O estudante se refere à falta de referências de atuação mais próximas da realidade nacional e regional 
em que a escola que cursa se desenvolve, aponta ainda a possibilidade de maior conexão com outras 
experiências de países latino-americanos e critica a grande distância que percebe entre as realidades em que 
as referências europeias se desenvolvem e as brasileiras. Essa caracterização de um ensino muito pautado 
nas realidades européias e, por vezes, norte-americanas é identifi cada por nós como uma reclamação 
recorrente entre estudantes com as(os) quais interagimos ao longo da pesquisa. 



166

O foco do ensino baseado em referências europeias consolida o imaginário cultural branco europeu como 
o meio da arquitetura e urbanismo, confi gurando-se como parte importante do imaginário desenvolvido 
entre estudantes e futuras(os) profi ssionais. Esse padrão cultural permeia boa parte das disciplinas de 
história da arquitetura, mas também se refl ete no padrão dos exercícios de projetos realizados nas escolas. 
Como percebe-se nesse trecho que destacamos de um trabalho de conclusão de curso, realizado por uma 
estudante de arquitetura e urbanismo da UFSC184.  

A Escola está cheia de referenciais europeus de arquitetura, inclusive com disciplinas que somente tratam 
destes, mesmo que boa parte dessa arquitetura não se aplique nos padrões construtivos e climáticos daqui. 
(…) a Escola de Arquitetura, uma vez que sendo originária de referenciais brancos, europeus e elitistas 
comete diversas atitudes que reforçam o racismo institucional. Quando propõe-se que os objetos de 
proposta sejam cafés, museus, teatros, casas de música, edifícios de alto padrão, sem discutir quem seriam 
esses verdadeiros usuários dos equipamentos, está se reforçando a distância social entre brancos e negros. 
Esses são equipamentos que a baixa renda não alcança e não se vê a utilizar, seja por distanciamento 
cultural em não se ver representado, seja pelo dinheiro, pela acessibilidade, pela falta de inclusão da família 
numerosa (...) (MORALES, 2017, p. 6). 

Essa realidade, de um padrão cultural normativo que se desvela nos próprios exercícios didáticos, percebe-
se, também, na confi guração dos programas habitacionais das atividades didáticas, voltados, na maior 
parte das vezes, para famílias nucleares, com determinado padrão aquisitivo, em determinadas regiões 
urbanas. Na realidade brasileira, condições que se aproximam ao padrão habitacional das elites brancas em 
bairros de classe média e alta.

Saí me sentindo preparado para pegar demanda de projeto: uma casa por exemplo, um terreno de 15x30, uma 
casa de 3 pavimentos, duas plantas, 5 cortes, 10 fachadas, necessidade de detalhamento de alguma coisa. 
Que foi o que mais fi z na faculdade né, por exemplo: o professor chegava com a demanda, um terreno, uma 
casa, uma família. Inácio 

Não podemos deixar de pontuar que esses padrões relacionados, principalmente, às condições habitacionais 
da elite branca brasileira, são muitas vezes referências conhecidas por estudantes brancas(os), o que indica 
a maior afi nidade das(os) mesmas(os) com as questões projetuais com as quais devem lidar em tais 
exercícios. Ao mesmo tempo que podem gerar possíveis constrangimentos a estudantes não brancas(os), 
que muitas vezes, não tem familiaridade com tais condições habitacionais. As vinculações entre os modos 
de vida pregressos das(os) estudantes e a facilitação dos percursos educativos experimentados por elas(es), 
através da seletividade de conteúdos e programas dos exercícios didáticos apresentados pelas escolas, 
compõem uma refl exão central para essa zona de tensão. 

Nós nascemos num certo meio, que é aquilo que é. Contraímos na nossa primeira infância, hábitos cuja 
marca nunca mais se extinguirá. Os modos de vida material, intelectual, moral e técnica em que nós somos 
formados nas nossas famílias e nas nossas aldeias - ou nas casas luminosas dos arredores citadinos, nos 
casebres dos bairros populosos ou nos blocos das cidades tentaculares - esses modos de vida serão tão 

184 Universidade Federal de Santa Catarina.
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determinantes para a nossa orientação futura que nos será muitas vezes impossível libertarmo-nos do seu 
domínio. (FREINET, 1974, p. 83). 

No campo da pesquisa, em muitas conversas com estudantes não brancas(os), percebemos questões 
inquietantes que nos fi zeram pensar sobre aspectos relacionados aos próprios conteúdos das atividades 
didáticas, amplamente disseminadas no meio  e que carregam consigo visões de mundo que emanam 
de um padrão cultural branco, o que, invariavelmente, denota uma tendência do ensino, que favorece o 
desenvolvimento de um conjunto de estudantes em detrimento de outros. 

Então é muito difícil assim, eu tive experiências muito difíceis e muito traumáticas em outros trabalhos. 
Racistas assim, e isso complica muito o trabalho, então, é muito complexo, não é legal, é muito pouco 
satisfatório para a construção e pra sua própria aprendizagem. Porque eu acho que o trabalho em si é sua 
própria aprendizagem, quando você começa a se sentir mal, entende? Isso gera um confl ito que as pessoas 
não entendem, que não é um confl ito de produção, que tem que ser reformulado e recolocado no mercado de 
trabalho, sobretudo em arquitetura e urbanismo. Eu vejo isso, bem fora da curva do que se deseja e se espera 
de um profi ssional de arquitetura, inclusive já pontuei algumas vezes, em espaços de arquitetura e urbanismo 
e nem sempre foi muito bem-visto. Isaías 

Nessa fala, o estudante negro demonstra que já teve experiências traumáticas em trabalhos didáticos durante 
sua formação, conectando esses traumas ao racismo que sentiu nos próprios trabalhos, o que prejudicou 
diretamente seu envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem. Entendemos isso como um refl exo do 
quanto o padrão mais disseminado no ensino majoritário não se adequa à diversidade étnica, às diferentes 
culturas, formas de pensamento, de moradia e de vida existentes na composição da população brasileira. 

Observando a bibliografi a a respeito do racismo no ensino, percebemos que essa problemática não 
é exclusividade do ensino de arquitetura e urbanismo. Grada Kilomba, ao se referir a sua experiência 
docente em outra área, narra como percebe as nuances raciais presentes nas formas de ensinar e aprender 
nas salas de aula universitárias, e o que potencialmente reforça ou desconstrói práticas racistas e de 
invisibilidade de não-brancos.  

Todo semestre, logo no primeiro dia do meu seminário, faço algumas perguntas à turma, para lhes oferecer 
uma noção de como o conhecimento e o poder racial se entrelaçam. Primeiro nós contamos quantas 
pessoas há na sala. Então começo fazendo perguntas muito simples: O que foi a Conferência de Berlim 
em 1884-85? Quais países africanos foram colonizados pela Alemanha? Quantos anos durou a colonização 
alemã no continente africano? E concluo com perguntas mais específi cas: Quem foi a Rainha Nzinga e que 
papel ela teve na luta contra a colonização europeia? Quem escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas? Quem 
foi May Ayim? 
Não surpreende que a maioria das/os estudantes brancas/os na sala é incapaz de responder às perguntas, 
enquanto estudantes negras/os respondem corretamente à maioria delas. De repente, aquelas/es que, em 
geral, não são vistas/os, tornam-se visíveis, enquanto aquelas/es sempre vistas/os, tornam-se invisíveis. 
Aquelas/es usualmente silenciosas/os começam a falar, enquanto aquelas/es que sempre falam tornam-se 
silenciosas/os. (KILOMBA, 2019, p. 50). 
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Esse relato nos faz refl etir sobre as inúmeras formas de opressão dos estudantes não-brancos dentro 
das estruturas universitárias, e isso passa diretamente pela demanda de maior equidade étnico cultural 
nas atividades propostas e nas referências aportadas em sala de aula185. Baseados nessa refl exão, 
quando pensamos no ensino de arquitetura e urbanismo, percebemos que ao reforçar padrões brancos 
e estrangeiros, necessariamente, são facilitados os percursos de aprendizagem das(os) estudantes que 
estão mais familiarizados com esses padrões. “Nesse sentido, a academia não é um espaço neutro nem 
tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição, é também um 
espaço de v-i-o-l-ê-n-c-i-a.” (KILOMBA, 2019, p. 51). 

Quando analisamos os dados coletados, identifi camos que as atividades desenvolvidas pelo arranjo 
extensionista, ao entrelaçar atividades de ensino e extensão em um bairro popular de Salvador, ocupado 
por população majoritariamente não-branca, acaba movimentando parte dos referenciais para as(os) 
estudantes. Como Grada apontou em seus seminários, o desenvolvimento discursivo e argumentativo 
das(os) estudantes não-brancas(os) durante as atividades pesquisadas foram um ponto forte das 
mesmas, o que inclui, também, o interesse e o bom desempenho das(os) mesmas(os). O que nos leva a 
indicar a possibilidade de que atividades, como as aqui descritas, desenvolvidas em contato com bairros 
populares com predominância não-branca, sejam um importante vetor de fortalecimento do engajamento e 
desempenho de tais estudantes no ensino. 

Ao buscarmos na história as referências para a orientação em torno do padrão cultural branco europeu no 
ensino brasileiro, percebemos que as mesmas remontam ao surgimento do ensino formal de Arquitetura 
e Urbanismo no país, ainda durante os primeiros anos do período imperial, momento em que já decorriam 
cerca de 300 anos do início da colonização portuguesa. Nesse contexto, existiam duas tendências186 para a 
nova formação que se iniciava: a que surgia dentro da Escola de Belas Artes e as aproximações dentro da 
Escola de Engenharia. De todo modo, ambas as tendências se direcionavam para a formação de uma elite 
profi ssional local, a partir de experiências importadas da Europa.  

Portanto, o ensino de Arquitetura e Urbanismo surge em uma sociedade já absolutamente desigual, formula-
se com raízes europeias (LEITE, 2005) que se disseminam no Brasil, num primeiro momento, fortemente 
ligado à escola de Belas Artes, e que tem como principal papel a formação de quadros técnicos locais 
capacitados para a expansão dos espaços construídos, principalmente para a elite portuguesa, que 
estruturava suas formas de vida no amplo território nacional. É inevitável pontuar que essas características 
de surgimento das escolas de Arquitetura e Urbanismo, em uma sociedade multiétnica, ainda em um período 
de escravidão187, onde grande quantidade da população era composta por negros e índios escravizados, 
indicam as raízes brancas de sua estruturação no país, conectadas ao atendimento das demandas espaciais 
dos colonizadores. 

185 Outros relatos nesse sentido puderam ser escutados também em atividades organizadas, ao longo de 2020, pelo então 
recém constituído DABÒBÒ - Grupo de Trabalho para Estudos das Iniciativas Ligadas às Ações Afi rmativas, Assistência 
Estudantil, Promoção da Diversidade e Políticas Antirracistas no Âmbito da FAUFBA, que tem por objetivo “o enfrentamento às 
violências no espaço acadêmico e na democratização e garantia de equidade no acesso, na permanência e no aproveitamento 
acadêmico, a partir do enfrentamento de formas institucionais de discriminação, com ênfase em políticas afi rmativas e 
distributivas para superação das desigualdades étnicas, raciais, de gênero e orientação sexual, de situação de defi ciência e/ou 
mobilidade reduzida” (cf. publicação no site da FAUFBA, consulta em janeiro 2021)
186 Sobre esses aspectos ver Leite (2005).
187 Vale lembrar que será apenas em 13 de maio de 1888 ofi cialmente extinta a escravidão no Brasil.
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Desde o surgimento da primeira escola de arquitetura em território nacional, no ano de 1826188 até os dias 
atuais, podemos elencar ao menos sete grandes oportunidades de readequação dos mesmos, sendo elas: a 
reforma do currículo da Escola Nacional de Belas Artes em 1931; a formulação do currículo ofi cial da Faculdade 
Nacional de Arquitetura em 1945; a elaboração do 1° currículo mínimo em 1962; a reestruturação do currículo 
mínimo em 1969; a construção das diretrizes curriculares e conteúdo mínimo em 1994; a formulação das 
diretrizes curriculares nacionais em 2006 e; fi nalmente, a reformulação das diretrizes curriculares em 2010, 
vigentes até hoje (PORANGABA, 2019). Passados cerca de 194 anos de desenvolvimento deste ensino no 
país, chama a atenção a ausência de uma reformulação efetiva do horizonte original da primeira escola 
fundada no período imperial, no sentido de redirecionar o ensino de arquitetura e urbanismo e desconectá-lo 
do padrão cultural branco europeu.

Quando observamos que o ensino de arquitetura e urbanismo brasileiro, desde suas origens, é baseado no 
padrão cultural branco europeu, somos levados a pensar na naturalização das questões étnico culturais e, por 
conseguinte, no racismo presente nesses quase 200 anos de ensino. No caso das pautas de interesse mais 
desenvolvidos nas escolas, o padrão branco, anteriormente citado, é parte do que confi gura a invisibilização 
de diversas outras formas de produção espacial e de conhecimentos não brancos ligados à arquitetura 
e urbanismo. O que se justifi ca a partir de um padrão cultural normativo, que, à guisa de uma roupagem 
científi ca, fortalece um ideário de superioridade do padrão branco, o qual é entendido como melhor do que 
todos os outros e, por isso, o único a ser necessariamente abordado no ensino. 

São inúmeros os exemplos que podem ser apresentados para comprovação dessa problemática 
hierarquização cultural existente no ensino de arquitetura e urbanismo brasileiro, o que percebemos 
em uma multiplicidade de ausências, que parecem encontrar, nessa hierarquização, sua mais provável 
explicação. É o que se percebe em relação ao pouco espaço destinado para o estudo histórico da arquitetura 
e urbanismo Maia, Asteca e Inca, mesmo que essas civilizações tenham produzido cidades inclusive 
maiores do que as europeias do mesmo período, o que também se aplica à arquitetura e urbanismo 
egípcio, ou ainda, ao silêncio do ensino sobre as técnicas construtivas indígenas e africanas, bastante 
difundidas em diferentes regiões do Brasil. O ensino majoritário parece incapaz de perceber que “não há 
como estabelecer hierarquias entre as culturas. Seria estúpido dizer que a cultura francesa é superior ou 
inferior à cultura africana.” (GADOTTI, 1998, p. 278). 

Com esta constatação, passamos então a pensar formas de desconstrução dessa hierarquia cultural 
estabelecida historicamente na sociedade e no ensino de arquitetura e urbanismo. 

A ideia de superioridade racial constituinte da identidade racial branca, não é um traço de essência, é uma 
construção histórica e social, por isso, pode ser desconstruída (Hall, 2003, pp. 335-349). Aliás, trata-se de 
uma tarefa a ser realizada cotidianamente por brancos anti-racistas, que vivem o confl ito de, por um lado, 
pertencerem a um grupo opressor e, por outro lado, colocarem-se contra a opressão. (CARDOSO, 2010, p. 623). 

O histórico de desenvolvimento do ensino com bases culturais brancas marca o grande contraste entre 
o meio cultural do referido ensino e o meio cultural diverso que identifi camos no campo da pesquisa 

188 Embora o decreto que institui a primeira escola de arquitetura no país seja de 1820, apenas em 1826 foram iniciadas as 
atividades.
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e na sociedade brasileira. A partir das discussões de  Stella Paterniani (2019), consideramos possível 
conceituar as relações raciais que dão base ao referido ensino como branquidade. Paterniani, ao descrever 
as políticas urbanas racistas empregadas pelo Estado na abordagem das formas de morar negras, imputa o 
conceito de branquidade ao Estado. Baseados nas refl exões da autora, o que fazemos então é utilizar esse 
conceito para classifi car o ensino, no qual percebemos que as relações raciais baseadas na branquidade 
não estariam apenas nas ações dos indivíduos – professores, estudantes e técnicos –, mas também, 
historicamente entranhadas nas próprias estruturas de ensino: nos conteúdos, nas abordagens, nas 
formas de valoração das atividades e práticas, na construção do imaginário profi ssional, na hierarquização 
de saberes, entre outros aspectos. 

Conceituo a branquidade do Estado como um modo de funcionamento racista, atualizado no Estado, de 
um grupo de pessoas sobre (e em detrimento de) outro – daí seu caráter relacional, a partir da criação de 
uma cisão eu/outro (ou nós/eles). Só há branquidade porque há a divisão da humanidade, sob o ponto de 
vista da própria branquidade, entre brancos e não-brancos; o branco tomado enquanto referência padrão de 
humanidade e os não-brancos a partir de sua negação (isto é, do que não são). (PATERNIANI, 2019, p. 105). 

A branquidade seria então um conceito relacional construído historicamente, de forma a excluir grupos 
étnicos que não se enquadram no padrão normativo branco. Quando falamos de branquidade, nos referimos 
ao ideário de superioridade racial branca, que gera privilégios aos indivíduos e coletivos brancos e segregam 
os não-brancos. O que para nós se diferencia do conceito de branquitude, que estaria relacionado à tomada 
de consciência dos indivíduos brancos, como primeiro processo na luta antirracista. Camila Moreira de 
Jesus, nos auxilia nessa diferenciação. 

Mesmo que de maneira contrária, já que estamos falando de um poder hegemônico e uma maioria 
marginalizada, tanto branquitude quanto negritude se direcionam para a construção de uma identidade 
positiva, embora a negritude já tenha se consolidado como tal. A branquitude caminha no sentido do 
reconhecimento e negação, por parte do indivíduo branco, da supremacia branca, através da conscientização 
transformada em práticas que vão de encontro com a branquidade. (JESUS. 2012,  p. 2). 

Nestes termos, reunimos as características do ensino baseadas no padrão branco como a branquidade do 
ensino, que acaba por favorecer os indivíduos e coletivos brancos de muitas formas, que incluem acessos 
privilegiados a condições de trabalho, aos próprios conteúdos dos trabalhos, que estão vinculados a questões 
familiares a estes grupos, entre outros aspectos. A branquidade do ensino é que torna a abordagem de 
outros conteúdos não-brancos bastante raros nas escolas de arquitetura e urbanismo, o que se refl ete 
na segregação de outros grupos étnicos que não se encaixam nos padrões brancos. A branquidade está, 
assim, conectada ao padrão cultural majoritário do ensino, que gera diferentes níveis de difi culdades para 
as implementações de ações, atividades e conteúdos que não se adequem a esse padrão. 

A branquidade se conforma como um conjunto complexo de ações e relações baseadas na ideia de 
superioridade racial constituinte da identidade racial branca, que, por ser construída histórica e socialmente, 
pode ser desconstruída (CARDOSO, 2010), o que depende fortemente da atuação de brancos antirracistas, 
assim como de não-brancos. Consideramos que o entendimento da branquidade do ensino é parte importante 
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da tarefa de desconstruí-la, o que se confi gura como uma questão fundamental para a estruturação de um 
ensino includente e antirracista. 

O papel da educação seria de suma importância desde que esteja voltado para aplicação de uma 
pedagogia que colabore com a supressão das hierarquias raciais, por isso não seria sensato que o 
conceito branquitude189 seja ignorado tanto na realidade norte-americana quanto na sul-americana. 
(CARDOSO, 2010, p. 619). 

Como vimos, essa zona de tensão se caracteriza em torno dos confl itos existentes entre os padrões 
culturais da branquidade do ensino de arquitetura e urbanismo e a diversidade étnica e cultural da população 
brasileira, que inclui negros, indígenas, ciganos, entre outros grupos étnicos. Consideramos que as atividades 
do arranjo extensionista pesquisado, apresentam aprendizados sobre a diversidade étnica e cultural que 
são constituintes da produção dos territórios populares das cidades brasileiras, contribuindo assim, para o 
adensamento dessa zona de tensão, que por sua caracterização, se aproxima dos debates pedagógicos que 
ocorrem em torno das teorias da educação multicultural. 

A teoria de uma educação multicultural, embora ainda em desenvolvimento e cheia de contradições, visa 
responder adequadamente à questão da diversidade cultural e social dos alunos. A primeira regra dessa 
teoria da educação é o pluralismo e o respeito à cultura do aluno. Ela tem, portanto, como valor básico a 
democracia. Supõe que a tarefa da educação é contribuir para instaurar a equidade e o respeito mútuo, 
superando preconceitos de toda espécie, principalmente o preconceito de raça e de pobreza, já que os 
excluídos da escola são principalmente os negros e os pobres. Sem esse princípio não se pode falar em 
educação para todos ou de melhoria da qualidade de ensino. (GADOTTI, 1998, p. 280). 

A despeito das críticas em relação à educação multicultural190, que apontam para sua conceituação como 
uma forma homogeneizante, que acaba por não valorizar de forma adequada as diferenças, entendemos 
que no campo da arquitetura e urbanismo, em função da grande predominância da branquidade, os debates 
multiculturais tem amplo campo de desenvolvimento, signifi cando, portanto, um avanço na abordagem da 
dimensão cultural do referido ensino.   

Em função das características do racismo à brasileira191, e seu embaralhamento com as desigualdades 

189 Lourenço Cardoso não utiliza o conceito de branquidade. Ao se referir às características que aqui atribuímos a 
tal conceito, ele as denomina de branquitude acrítica. Sendo a branquitude crítica, para Cardoso, o que aqui estamos 
considerando, baseados em Stella Paterniani e Camila Moreira de Jesus, apenas branquitude. Nessa citação, quando o autor 
fala de branquitude ele está se referindo aos dois tipos defi nidos por ele: crítica e acrítica. O autor participou do 1º Seminário 
Branquitude: Raça e Privilégio nas Cidades Brasileiras, realizado em outubro de 2020 pelo Grupo de Pesquisa EtniCidades – 
Grupo de Estudos Étnico-Raciais em Arquitetura e Urbanismo, como “um primeiro esforço para pensar o papel da Branquitude 
nas construções simbólicas e imagéticas da cidade, os interesses que estruturam as desigualdades raciais no espaço urbano e 
o papel da Arquitetura e do Urbanismo na veiculação desses signifi cados e implementação desses projetos” (cf. site do evento, 
consulta em janeiro de 2021).
190 Para além desta abordagem sobre educação multicultural, há no campo da educação, diversos outros espectros desse 
debate, como por exemplo as refl exões em torno da educação para as relações etnico-raciais (SILVA, 2003, 2018), ou ainda as 
discussões no âmbito das Conferências Negritude e Educação, cuja 15ª edição ocorreu em abril de 2020, para citar alguns. 
Certamente tais debates podem agregar refl exões importantes ao tema da branquidade no ensino de Arquitetura e Urbanismo, 
tal como aqui esboçado, e merecerão desdobramentos futuros.
191 Para uma abordagem de fôlego sobre o chamado ‘racismo à brasileira’ ver Telles (2003).



172

sociais, percebemos que essa zona de tensão tem forte relação com a anterior, o que não signifi ca que 
componham uma zona única. A elitização e a branquidade tem relação, assim como as desigualdades 
urbanas e a diversidade étnica e cultural, que confi guram territórios populares compostos em sua grande 
maioria por população predominantemente não-branca. Entendemos que, embora essas zonas se articulem, 
elas constituem fenômenos singulares, que precisam ser observados em suas especifi cidades, para não 
corrermos o risco de misturar questões distintas e assim, prejudicar os entendimentos e avanços nas 
disputas que envolvem cada uma das zonas de tensão aqui enunciadas. 

Em uma visada histórica, percebe-se que o adensamento dessa zona de tensão vem se realizando a partir 
de diferentes iniciativas, entre as quais, vale um destaque às políticas de ação afi rmativa, que são pauta 
dos movimentos negros brasileiros há muito tempo. No caso das universidades públicas, tais políticas 
consolidaram, entre outras ações, a reserva de vagas a estudantes negros, indígenas e de baixa renda, 
o que vem, ao longo dos anos, introduzindo, ramifi cando e fortalecendo diferentes debates dentro das 
universidades, inclusive nas escolas de arquitetura e urbanismo. 

A reserva de vagas a grupos excluídos no ensino superior, popularmente chamadas de cotas, são parte das 
políticas de ação afi rmativa e visam proporcionar acesso ao ensino público a grupos que, historicamente, 
não têm usufruído de tais espaços de formação. As primeiras iniciativas de ações afi rmativas surgem 
em meados do século XX em países como os Estados Unidos e a Índia, e passam a se consolidar como 
referências de políticas voltadas para o enfrentamento ao racismo. 

Nos primeiros anos da década de 2000, como resultado da intensa mobilização de movimentos sociais, 
de intelectuais e de artistas, têm início as primeiras experiências de reserva de vagas no Brasil192. Essas 
experiências, que envolvem ações da UERJ, da UNB e da UFBA, pautam-se em dois aspectos diferentes, 
as cotas sociais – direcionadas à população de baixa renda, e as cotas raciais, direcionadas a grupos 
étnicos excluídos do ensino superior. Ao longo dos anos 2000, ocorrem outras iniciativas em diferentes 
universidades e estados brasileiros, processo que culmina já, em 2012, com a promulgação da lei 12.711, 
conhecida como lei das cotas, que obriga a reserva de vagas em todas as instituições públicas de ensino 
superior brasileiras. 

A presença crescente de estudantes de baixa renda, assim como de estudantes negras(os) e indígenas, 
têm gerado diferentes transformações nas estruturas de ensino superior, que ainda precisam ser melhor 
analisadas, sendo esse, atualmente, um amplo campo de pesquisa193. No que se refere a esta tese, 
entendemos que as políticas de ação afi rmativa, com a reserva de vagas a grupos étnicos excluídos, têm 
contribuído fortemente para a consolidação e adensamento da zona de tensão cultural, aqui caracterizada. 
A presença de estudantes oriundas(os) de diferentes grupos étnicos nos espaços do ensino formal de 
arquitetura e urbanismo proporciona a interação entre diferentes bases culturais, o que tende a explicitar a 
branquidade em que o ensino majoritário desse campo se baseia. 

A presença de um número maior de estudantes negras(os) nas escolas, mesmo com um número ainda 
bastante reduzido de professoras(es) negras(os), tem aportado para o campo de arquitetura e urbanismo 
um número crescente de trabalhos, pesquisas e projetos que abordam o tema da negritude. Processo 

192 Vale destacar também a promulgação, ainda em 2003, da Lei Federal 10.639 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino 
de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos do ensino formal em todos os níveis.
193 O que se verifi ca na recente proliferação de pesquisas voltadas à questão étnico racial em diferentes áreas, inclusive em 
arquitetura e urbanismo.
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que fi ca bastante evidente, ao menos nos últimos dez anos, com o surgimento de grupos de pesquisa, 
de extensão, disciplinas e eventos acadêmicos, em escolas de arquitetura e urbanismo, com foco na  
abordagem da questão étnico-racial194. 

Segundo levantamento realizado por Sousa e Lopes (2020), pautado pela quantidade de publicações sobre 
a questão racial em arquitetura e urbanismo, é possível verifi car um crescimento de tal produção nas 
primeiras décadas do século XX, com destaque para a década de 2010. Nesse levantamento, destaca-se a 
grande produção sobre o tema realizada no nordeste, cerca de 50% do total identifi cado pela autora (SOUSA; 
LOPES, 2020), e em especial, a produção realizada pela FAUFBA195. 

Como podemos perceber, mesmo a branquidade compondo o ensino majoritário desde o surgimento dos 
primeiros cursos de arquitetura e urbanismo, a explicitação, conformação e adensamento dessa zona de 
tensão é ainda bastante recente. Consideramos que isso ocorre em função do racismo estrutural196 brasileiro, 
que conforma, por um lado, a força inquestionável da branquidade em quase 200 anos de ensino, por outro, 
a presença absolutamente residual de professores e estudantes não brancos nas escolas de arquitetura e 
urbanismo até a virada do século XXI. 

O descompasso entre a branquidade do ensino e a diversidade cultural é um dado, portanto, desde a 
origem das escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, mas consideramos que a zona de tensão só se 
estabeleceu quando, efetivamente, tais questões culturais passaram a ser pauta das práticas de ensino 
presentes nas escolas. Mesmo que essa confi guração se defi na de forma bastante recente, ela se mostra 
em ampla expansão e com um processo contemporâneo bastante efervescente, confi gurando-se, assim, 
nos últimos 10 anos, provavelmente como a zona de tensão que mais se adensou197 e que tem aportado 
uma grande variedade de novos conteúdos, abordagens, temáticas, práticas, que vêm, em seu conjunto, 
alargando as perspectivas de atuação e gerando avanços no ensino de arquitetura e urbanismo. 

A abordagem de diferentes formas de vida e de pensamento vem apontando uma reconfi guração ampla 
para o ensino, que envolve a desconstrução epistemológica do campo. Desde a virada do século XX, vemos 
crescer as discussões sobre outras epistemologias, que apontam para uma diversidade de debates, temas 
e práticas que abalam as estruturas que dão base à branquidade do ensino de arquitetura e urbanismo. 

A diversidade que envolve as diferentes culturas, provindas das muitas etnias que compõem a população 
brasileira, confi gura-se como uma realidade original da colonização do país - desde a chegada dos portugueses, 
já se encontravam aqui inúmeras etnias indígenas -, que acaba incrementada com a vinda forçada de 
diferentes etnias africanas ao Brasil, e posteriormente, a imigração de outros povos. As refl exões sobre essa 
grande variedade étnico cultural que compõe o que chamamos de população brasileira é atravessada pela 
intensifi cação dos debates feministas e de diversidade de gênero, conduzindo, portanto, essa zona de tensão 
aos debates da interseccionalidade198, que segundo Gadotti, são as bases da educação multicultural.  

194 Entre os quais, vale destacar: Etnicidades (FAUFBA), Maloca (UNILA), Arquitetas Negras (UNB), Grupo de estudos Corpo 
discurso e território (FAUFBA), Laboratório Raça e Espaço Urbano (FAUSP), entre outros.
195 Através, principalmente, do evento Salvador e Suas Cores, do grupo Etnicidades, assim como trabalhos desenvolvidos 
pelo grupo de estudos Corpo, discurso e território, que integra o grupo de pesquisa Lugar Comum, para citar dois exemplos 
baseados na FAUFBA.
196 Para uma leitura de síntese sobre racismo estrutural ver, dentre outros: ALMEIDA (2019)
197 Destacamos o importante papel das redes sociais nesse processo.
198 Para uma referência de síntese sobre interseccionalidade ver, dentre outras: AKOTIRENE (2019).
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A educação multicultural, questionando basicamente o pensamento branco, masculino e ocidental 
cristão, reivindica a inclusão de outros legados no currículo: o africano, o árabe, o oriental, o feminino, o 
homossexual, etc. Por isso, ela implica em mudanças concretas no sistema educacional que, se levadas às 
últimas consequências, podem romper (...) com a hegemonia de um tipo de conhecimento (...) (GADOTTI, 
1998, p. 285). 

O intercruzamento dos debates raciais, feministas e de diversidade de gênero têm ganhado força nas 
últimas décadas, gerando refl exos também nas escolas de arquitetura e urbanismo, e consequentemente, 
no adensamento dessa zona de tensão. A unidade destas lutas se dá através da defesa da diversidade em 
contraponto às características estruturantes de um padrão cultural normativo, reunindo o enfrentamento 
da branquidade, do machismo e da homofobia, como padrão majoritário. Essa diversidade de pautas tem 
progressivamente avançado nos debates sobre o ensino, cabendo esforços de aprofundamento em cada 
uma delas,assim como na reconstrução histórica das iniciativas que as compõe. 

A partir de um condutor identifi cado no campo, enunciamos a zona de tensão cultural existente no ensino 
de arquitetura e urbanismo, que tem, por um lado, o ensino referenciado na branquidade, e por outro, 
a diversidade étnico cultural brasileira. Não pretendemos nessa tese abarcar todas as questões que a 
conformam e indicamos o aprofundamento dos debates e iniciativas enunciadas em outras pesquisas, 
assim como o aprofundamento sobre as formas como a dimensão cultural baseada na branquidade 
agencia o ensino. 

Zona de tensão tecnológica: o distanciamento entre o pensar e o 
fazer x a autoconstrução 

A zona de tensão que identifi camos existir no campo tecnológico se dá tanto pela confi guração da realidade 
dos territórios populares e comunidades, que envolvem a apropriação tecnológica popular por parte de 
moradores, amigos, parentes, pedreiros e mestres de obras que autoconstróem seus espaços de vida, 
quanto pela formação majoritária de arquitetas(os) e urbanistas, que ocorre a partir da supervalorização 
do projeto e do distanciamento entre o pensar e o fazer. Consideramos que parte das análises anteriores, 
realizadas no processador Aprendizados e indícios do campo, especialmente nas subseções: A interação 
projetiva; e, Saberes técnicos e práticos sobre a habitação, contribuem para essa discussão. 

Nestas subseções, os indícios e aprendizados abordados apontam para uma maior apropriação tecnológica 
das(os) estudantes que participaram das atividades pesquisadas. Apropriação que se baseou na interação 
direta com as casas autoconstruídas e com os saberes práticos das(os) moradoras(es) em relação à 
construção, o que se mostrou um ganho na formação das(os) estudantes, normalmente habituadas(os) a 
abordar as questões tecnológicas de forma apenas teórica. 

O distanciamento entre o pensar e o fazer foi pauta constante nas conversas com as(os) estudantes ao 
longo da pesquisa, que se mostravam muitas vezes inseguras(os) em relação às opções construtivas e suas 
relações com as propostas projetuais que estavam elaborando. 
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(…) acho que são dois campos que estão muito divididos, projetar é uma coisa e construir é totalmente 
diferente, parece que você não sabe nada quando você só sabe projetar né, a verdade é que você também não 
sabe projetar se você não sabe construir. Eu fi cava muito na dúvida, como é que isso vai construir. Isso é uma 
coisa que eu senti falta na minha formação. Lúcio 

Como percebemos na fala do estudante, Lúcio aponta que projetar e construir são “coisas” totalmente 
diferentes, ao mesmo tempo indica as correlações que percebe entre ambas. Consideramos que essa 
compreensão é resultado da forma como o estudante teve contato com a produção do espaço construído, já 
que se acostumou, através da sua formação nas disciplinas do curso, a uma visão que consideramos distorcida 
da atuação profi ssional, que segmenta fortemente essas atividades, evidentemente complementares, no 
processo de produção dos espaços construídos. Apontamos essa visão distorcida como o condutor, que 
identifi camos no campo, e que proporciona o enunciado da zona de tensão, aqui apresentada. 

A segmentação entre o pensar e o fazer, percebida no ensino, parece alimentar uma cisão entre o projetar e 
o construir, o que acaba prejudicando a formação em si, atrofi ando o campo de atuação profi ssional. 

Sabia representar, desenhar, mas não sabia tocar o projeto de verdade, só sabia entregar na mão de outras 
pessoas. O que eu senti mais difi culdade é essa relação com o construído né. Como se a minha formação 
fosse insufi ciente. 
E isso é uma percepção que tive pós faculdade, porque enquanto estava na faculdade isso não era uma questão 
pra mim. Daí quando eu peguei projeto depois de formado, quando eu fui pra obra, aí eu me sentia muito verde, 
eu não conseguia tocar uma obra, eu só sabia entregar nas mãos das pessoas aqueles papéis, o projeto. Inácio 

Destacamos nessa fala de Inácio, novamente, a lacuna identifi cada pelo jovem arquiteto em relação a 
sua formação, que para ele, abordou de forma mais satisfatória o desenvolvimento de projetos, de forma 
apartada as suas consequências na construção. Nesse sentido, todo um universo de questões relacionadas 
à sequência produtiva, aos fl uxos de materiais, às suas transformações químicas, às ações humanas, 
às relações com os trabalhadores da construção, fi cam apartados do ensino, que se dedica, quase 
exclusivamente, à habilidade de idealizar e desenhar espaços, relegando como questões secundárias uma 
ampla gama de conhecimentos. 

Ainda, nessa linha dos saberes que consideramos intrínsecos à produção dos espaços construídos, 
consolidando o distanciamento entre o pensar e o fazer, toda a relação da materialidade e seus custos, que 
se relacionam diretamente com as opções projetuais, são comumente relegados no ensino majoritário. 

Então dentro desse panorama do custo da edifi cação, uma coisa que me incomoda muito é eu não saber se 
aquilo que estou fazendo tem sentido, se é viável economicamente. Mesmo que o prédio seja barato, mas 
talvez não se adeque naquele local. E mesmo que a gente tente saber se é mais ou menos barato, o que 
efetivamente torna mais barato, o quanto nosso envolvimento enquanto arquiteto, pode tornar um edifício 
mais barato. 
A gente não aprende o custo das ideias e dos materiais, a gente não aprende isso, na UFBA a gente não 
aprende isso, a gente aprende a fazer projeto com custo ilimitado. Tenha ideias fantásticas! Dê solução 
aos projetos! A gente não tem um custo determinado, a gente nunca sabe quanto custa fazer os projetos 
inovadores que os professores pedem pra gente fazer. Lilian 
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A fala da estudante é bastante intrigante quando pensamos sobre a aproximação entre o pensar e o fazer, 
relacionado diretamente à produção dos espaços construídos. Nos leva a refl etir sobre o tipo de profi ssional 
que se pretende formar, a partir de um ensino que estimula as(os) estudantes a fazer projetos sem que 
relacionem suas propostas com os custos envolvidos. Tal estímulo parece estar relacionado a um campo 
profi ssional fora das condições sociais e econômicas reais, como se as(os) arquitetas(os) e urbanistas não 
precisassem pensar as consequências de seu trabalho, apenas em ideias fantásticas, projetos inovadores 
sem custo defi nido. 

Quando observamos esses dados do campo, que indicam a problemática do distanciamento entre o pensar 
e o fazer na formação de arquitetas(os) e urbanistas, e observamos a bibliografi a sobre o assunto, fi ca claro 
que esta é uma questão histórica no ensino brasileiro199. Como nos explicita, diretamente, João Marcos 
Lopes: 

Portanto, não se trata de novidade a relativa desatenção – ou mesmo negligência – com a formação 
tecnológica dos arquitetos e urbanistas. Menos ainda: poucas vezes se efetivou, em toda a história do 
ensino de Arquitetura no Brasil, alguma orientação deliberada para o oferecimento sistemático de conteúdos 
voltados para os aspectos da sua produção material – isto é, a afi rmação da Construção como disciplina. 
(LOPES, 2014, p. 4). 

Numa visada histórica, tal preocupação pode ser observada já na virada do século XIX para o XX, momento 
em que surgiram outras tendências para a formação na área, que se confi guraram em torno da formulação 
do profi ssional engenheiro-arquiteto (LEITE, 2005). 

O que se percebe nessa, então, “nova” formulação se relaciona à maior ênfase no domínio tecnológico na 
formação do engenheiro-arquiteto, o que, de certa forma, signifi ca uma importante aproximação à realidade, 
não necessariamente a social, mas sem dúvidas, à materialidade e ao processo produtivo dos espaços 
construídos. Essa formação mais “tecnológica” acaba não perpetuando-se no tempo e a relação engenharia 
– arquitetura progressivamente vai se esgarçando, primeiramente, no universo formativo e, posteriormente, 
na prática profi ssional, processo que segue em curso por muitos anos e culmina, já em 2010, com a saída 
dos profi ssionais de arquitetura e urbanismo do sistema CREA/CONFEA e a formulação do CAU200. 

O afastamento entre teoria e prática na formação tecnológica201 proporciona a formação de profi ssionais 
que têm pouco contato com o saber fazer construtivo, fato que entendemos difi cultar diretamente a ação 
dos mesmos junto à realidade de apropriação tecnológica existente nos territórios populares, em sua 
maioria edifi cados através de processos de autoconstrução. A desconexão entre os saberes próprios do 
desenvolvimento de projeto e os saberes práticos da construção, afasta as(os) arquitetas(os) e urbanistas 
de um saber que se relacione diretamente à transformação dos espaços habitacionais e urbanos. 

199 Sobre esse histórico ver: Minto (2009) e Leite (2005).
200 Embora possamos considerar um avanço importante na organização dos arquitetos e urbanistas a consolidação de 
um conselho próprio – o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – que regulamenta a profi ssão, é inegável que tal processo 
carrega consigo muitas contradições e considerável afastamento entre os conselhos profi ssionais e, consequentemente, 
entre engenheiros e arquitetos e urbanistas, gerando discussões intermináveis em torno das atribuições “exclusivas” de cada 
profi ssão.
201 Para análise dessa questão verifi car: Leite (2005), Minto (2009), Ronconi (2002) e Lotufo (2014).
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Os arquitetos distanciaram-se do canteiro como local de aprendizado. Predomina as escolas onde se 
privilegia a refl exão teórica em detrimento do convívio com a prática construtiva. Lentamente esse 
processo forma um arquiteto que pensa arquitetura, mas que perde, progressivamente, a chance de 
materializar seu pensamento. Acaba, inclusive, perdendo lugar na cadeia produtiva, no desenvolvimento 
tecnológico. (RONCONI, 2002, p. 152). 

O que percebemos nesse aspecto do ensino majoritário, são confi gurações de disciplinas que compartimentam 
os conhecimentos (LEITE, 2005), segmentando materiais de construção, de técnicas construtivas, de 
lançamento e dimensionamento estrutural, do desenvolvimento de projetos, que, na maior parte das vezes, 
são abordados apenas de forma teórica em sala de aula, apartando saberes que, uma vez desconectados, 
perdem a potência transformadora na interação entre saberes técnicos e saberes populares. 

Com o pensar e o fazer apartados, o ensino de arquitetura e urbanismo promove a supervalorização do 
pensar em detrimento do fazer e, assim, se consolida o grande mito do projeto, enaltecido nas escolas a 
partir da capacidade criativa, inventiva e de síntese, características atribuídas as(aos) grandes profi ssionais 
que todas(os) devem procurar ser.  

Se o distanciamento da construção ensejava uma maior concentração no ato do projetar e ansiava por 
sínteses mais perfeitas e consistentes, infelizmente, atrapalhou o arquiteto no reconhecimento social 
da sua profi ssão, como construtor do seu projeto. Criou-se uma miragem para o exercício profi ssional, 
distanciando desnecessariamente o pensar do fazer. (RONCONI, 2002, p. 153). 

Os arquitetos e urbanistas se formam nas escolas brasileiras sabendo no máximo, realizar projetos, na 
maioria das vezes, sem compreender as relações entre o que estão desenhando e as tarefas a serem 
desempenhadas nos canteiros de obras (FERRO, 2006), as atividades humanas e mecânicas envolvidas 
para transformar esses projetos em espaços edifi cados202. Essa característica, de formação incompleta dos 
profi ssionais, conforma o que consideramos ser uma deformação do ensino e do campo profi ssional, que 
acaba por restringir ainda mais um campo profi ssional cada vez mais estreito. 

A segmentação dos saberes, somada ao uso intensivo de programas direcionados a demandas das classes 
mais abastadas nos exercícios didáticos, se não ocorrem de forma intencional para o afastamento dos 
profi ssionais às demandas sociais, tampouco favorecem essa aproximação. Um exemplo disso é que, 
embora muitos territórios populares tenham amplas demandas de atuação para arquitetas(os) e urbanistas, 
ainda são raros os exercícios projetuais e construtivos em disciplinas correntes dos cursos de arquitetura 
que se debrucem sobre o tema203. 

(...) a distância dos procedimentos que viabilizam a execução da arquitetura, alicia o processo de formação 
do arquiteto para o isolamento da realidade social. Teoricamente, hoje, as faculdades tocam nas questões 

202 Segundo Vilanova Artigas (1989), que é uma das principais referências como arquiteto projetista no Brasil, o projeto é, no 
máximo, desenho de arquitetura. Nesse sentido, o “saber fazer arquitetura” não deveria ser reduzido apenas ao fazer projeto, já 
que tal “saber fazer” no mínimo envolve o ciclo de produção do objeto arquitetônico, no qual o projeto é apenas uma das partes.
203 No curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (IAU-USP) em que nos formamos durante 1997 e 2001 – assim como 
se verifi ca em muitos outros cursos brasileiros – durante toda a sequência de formação em projeto, não houve em sala de aula 
nenhum exercício projetual direcionado aos territórios populares.
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da densidade das cidades, na miséria, na poluição, algumas, na sustentabilidade natural, os quais são 
assuntos vistos em slides, palestras e em algumas visitas. O produto desta preocupação, mais uma vez, 
só será respondido na prancheta ou na tela do computador. Um território onde tudo é possível. No virtual 
mundo do projeto. Falta o contato com as culturas construtivas, com as possibilidades econômicas e com 
a organização social. (RONCONI, 2002, p. 153). 

A esse distanciamento acrescentamos outros aspectos motivadores, que estão relacionados ao que 
anteriormente apontamos como a aproximação do ensino ao processo de industrialização nacional, que 
ganha maior intensidade a partir da década de 1950, ocorrendo com grande incentivo do governo federal 
(PRONSATO, 2008). O setor industrial diretamente relacionado à arquitetura e urbanismo é a indústria da 
construção civil, que movimenta amplas quantias de recursos anualmente, localizando-se como um dos 
setores mais importantes da economia nacional, que consideramos agenciar, de forma signifi cativa, a 
formação tecnológica das(os) arquitetas(os) e urbanistas204. 

A relação entre os interesses da indústria da construção e o ensino de arquitetura e urbanismo direciona 
a formação tecnológica na área, que acaba, quase exclusivamente, envolvendo materiais industrializados, 
sem necessariamente articular o uso desses materiais a uma visão crítica que envolva seus processos 
produtivos, impactos ambientais gerados, ciclos de vida, ou ainda, o acúmulo de riquezas que essa produção 
em escala proporciona. Esse é um ponto crucial da formação tecnológica e a explicação quase exclusiva 
para a pouca atenção dada nas escolas ao uso de materiais naturais na construção205, a despeito de sua 
qualidade, disponibilidade e do menor impacto ambiental que geram. 

O desenvolvimento tecnológico, direcionado pelos interesses econômicos da indústria da construção, 
acaba alimentando o imaginário projetivo nas escolas. O que percebemos, quando observamos projetos 
desenvolvidos por estudantes, é que, na busca de serem projetos inovadores206, muitas vezes, indicam uma 
materialidade inviável para a realidade em que se inserem. Sem nenhuma conexão entre o que se propõe, os 
custos, os processos produtivos e os impactos envolvidos, nas escolhas defi nidas em projeto. 

(…) é notória a recalcitrante fragilidade dos recém-formados no trato das questões tecnológicas, insufi ciência 
no domínio das práticas construtivas ou até mesmo relativas à interlocução entre projeto e construção – o 
que, de forma pouco rigorosa, poderíamos aqui chamar de tectônica. Como vimos, a atrofi a das habilidades 
não é uma novidade exclusiva de período recente: apesar das inúmeras reformas a que foi submetido, as 
mazelas do ensino tecnológico do arquiteto já remontam boa parte da história do ensino de Arquitetura. 
(LOPES, 2014, p. 5). 

204 Uma das vertentes mais disseminadas nas escolas de Arquitetura e Urbanismo brasileiras é o conhecido movimento 
moderno, que surge na virada do século XIX para o século XX, e tem como uma de suas pautas principais a potencialidade 
de conexão entre a indústria e a produção espacial a partir da racionalização do espaço. Momento em que a produção 
de arquitetura e o urbanismo passa a ser pensada de forma internacional e em escala industrial, o que vai representar a 
transformação das formas de produção espacial vigentes até então. Para além do ideário moderno e seus desdobramentos, 
interessa, nesta seção, apontar aspectos tecnológicos que entendemos estar relacionados ao momento de expansão tardia de 
tal vertente no Brasil, que acabou por infl uenciar consideravelmente o ensino da área.
205 Nos referimos a materiais que não são distribuídos pela indústria da construção, como: terra, bambu, fi bras vegetais, 
entre outros.
206 Para utilizar as palavras da estudante Lilian.
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Entendemos a desvinculação entre o pensar e o fazer como uma cisão insustentável para as(os) futuras(os) 
profi ssionais, que, formados como são, tendem a se perder perante as consequências de suas propostas 
projetuais, sem conseguir conectar o que pensam com as realidades construtivas e socioeconômicas 
em que estão atuando. O vínculo entre as propostas projetuais e as questões construtivas e fi nanceiras 
que lhe são intrínsecas são parte indissociável de um saber consequente para o campo da arquitetura e 
urbanismo. Nas atividades do arranjo extensionista, essas foram questões que buscamos articular, como 
percebemos na fala de Isaías: 

Porque existe uma desvinculação entre a teoria e a prática, e nesse trabalho em específi co, isso não fi cou 
evidente né, porque a gente conseguiu ter uma troca real. Entender como as coisas se constroem, mesmo 
que a gente não tenha conseguido acompanhar obra, coisa assim, porque isso demandaria muito mais tempo, 
mas a gente aprende toda uma dinâmica que deveria ser colocada em todo o trabalho que a gente faz, e que 
nem sempre é. Isaías 

Como já explicitamos, as atividades realizadas na Gamboa de Baixo apresentam alguns indícios no sentido 
de conectar as propostas projetuais com as sequências construtivas e seus custos, mas consideramos 
estes ainda insufi cientes quando pensamos na formação como um todo, já que tais aspectos devem ser 
abordados de forma conectada em várias outras disciplinas e atividades didáticas. A desconexão entre o 
pensar – relacionado no ensino de arquitetura e urbanismo apenas ao projetar – e o fazer – que envolve os 
aspectos construtivos e seus custos – é identifi cado aqui, como uma grande lacuna da formação na área. 

O contato com a realidade da Gamboa nos demonstrou que as formas de produção dos espaços nesse 
bairro popular, estão relacionadas a diferentes níveis de apropriação tecnológica existentes entre moradores 
e construtores. No processo de interação das(os) estudantes com as(os) moradoras(es) fi cou clara a 
demanda de maior apropriação tecnológica por parte das(os) estudantes, que em alguns casos, sequer 
tinham interagido com sistemas construtivos, materiais e técnicas bastante disseminadas nos territórios 
populares, o que entendemos confi rmar as argumentações apresentadas. 

A própria conceituação de interação projetiva, que apresentamos no processador 2, aporta para o ensino, 
a demanda de maior conexão entre o pensar e o fazer espaços construídos, a partir do entendimento que 
a dinâmica da autoconstrução não corresponde ao ferramental e à sequência projetual disseminadas entre 
escolas e órgãos profi ssionais do campo207. Com isso, na relação com territórios populares, o que apontamos 
é que mais do que querer normatizar, fi scalizar e regular as formas de produção espacial, precisamos 
primeiramente, entendê-las, para então apropriarmo-nos das mesmas, o que pode indicar melhores 
condições para a inserção das(os) arquitetas(os) e urbanistas na produção espacial de tais territórios. 

Caracterizamos, assim, essa zona de tensão predominantemente tecnológica, que envolve, por um lado, a 
realidade da produção dos espaços dos territórios populares, pautada na apropriação tecnológica popular, e 
por outro, a formação de arquitetas(os) e urbanistas que consolidam o distanciamento entre o pensar e o fazer 
os espaços construídos, o que acaba por confi gurar profi ssionais com certo nível de alienação tecnológica. 
Essa complexa confi guração que envolve apropriação tecnológica popular e alienação tecnológica das(os) 

207 Sequência linear e progressiva que normalmente envolve: estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico e projeto 
executivo.
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arquitetas(os) e urbanistas fortalece a baixa atuação destas(es) profi ssionais junto aos espaços populares. 

A caracterização e adensamento dessa zona de tensão aponta para práticas de ensino minoritárias que 
proporcionem a apropriação tecnológica das(os) estudantes, como percebemos de forma incipiente no 
arranjo extensionista, e de forma bastante potente nas experiências dos canteiros experimentais, tanto as 
apresentadas no processador 1, na FAUFBA, quanto em diversas outras universidades. 

Observando as publicações sobre o assunto, no que tange ao ensino tecnológico pautado pela maior 
aproximação entre o pensar e o fazer, veremos surgir as primeiras iniciativas institucionalizadas a partir das 
últimas décadas do século XX208, e que, embora contenham formulações distintas, vão encontrar alguma 
articulação em torno do que se convencionou chamar de canteiro experimental. Algumas dessas iniciativas 
não tiveram continuidade e a maioria acaba ocupando uma posição de pouco destaque em relação à 
totalidade do curso que compõe, por isso mesmo são entendidas como iniciativas de ensino minoritárias. 

Em alguns casos, os canteiros experimentais conseguiram articular de forma duradoura a interlocução 
com disciplinas obrigatórias dos cursos, mas muitas vezes, acabam se estruturando, principalmente, pela 
interação de disciplinas optativas e pelos interesses específi cos de professores, estudantes e técnicos. 
Embora haja algumas experiências em que os canteiros estruturaram relações entre a universidade e 
públicos externos, a maioria dos casos parece ainda se dedicar a uma atuação mais interna, de forma 
focada à formação dos estudantes. 

No que se refere à zona de tensão enunciada, vemos como bastante promissora a expansão e consolidação 
dos canteiros experimentais nas escolas de arquitetura e urbanismo, como perspectiva de maior articulação 
entre o pensar e o fazer no ensino. Consideramos que os canteiros podem desempenhar um importante 
papel nas relações de extensão universitária, o que, dentro das limitações existentes, vem sendo ensaiado 
nas experiências narradas anteriormente na FAUFBA. A articulação de diferentes disciplinas e iniciativas 
extensionistas com o canteiro se apresentam como possibilidades para a aproximação e troca entre saberes 
técnicos e populares, e consequentemente, o adensamento dessa zona de tensão tecnológica. 

Como sinalizado nas seções anteriores, a complexidade e amplitude de abordagens possíveis dessa zona 
de tensão também demandaria um maior aprofundamento, que não caberia a esse trabalho realizar. O 
que pretendemos aqui, foi a partir do condutor identifi cado no campo, enunciar tal zona. Tanto o histórico, 
quanto as especifi cidades das experiências precisam ser melhor analisadas em pesquisas posteriores, 
assim como as formas como a dimensão tecnológica agencia o ensino de arquitetura e urbanismo, a partir, 
principalmente, dos interesses da indústria da construção. 

Apontamentos sobre as zonas de tensão 
Entendemos as zonas de tensão como a confi guração de campos potenciais de disputa, que se conformam 

208 Em sua tese de doutorado intitulada “A inserção dos canteiros experimentais em escolas de arquitetura”, Reginaldo 
Ronconi identifi ca a existência de 11 canteiros experimentais em funcionamento nos últimos anos do século XX. Sem um 
levantamento preciso nesse momento, podemos afi rmar que, certamente, esse número aumentou, como fi cou claro na 
realização do III ENEEEA -  Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura em Ouro Preto, durante o ano 
de 2017, em que diversas experiências foram apresentadas. Tal diversidade pautou o desenvolvimento do IV ENEEEA, previsto 
para ocorrer em Recife 2021, com tema: “A construção de uma estratégia pedagógica: o canteiro experimental”. Evento no qual 
compomos a comissão científi ca.
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por um matiz de possibilidades e perspectivas de atuação entre polos distintos, nos quais: relaciona-se a 
esfera macro da economia política dentro do capitalismo periférico brasileiro, que pressiona o ensino a 
cumprir o seu papel de retroalimentação do mercado e as diversas iniciativas minoritárias dentro do ensino, 
assim como a ação de agrupamentos autônomos de estudantes e jovens arquitetas(os) e urbanistas em 
partilha com movimentos sociais e grupos populares organizados, que fazem emergir outras possibilidades 
de atuação profi ssional e de relação entre universidade e sociedade, voltadas para a popularização dos 
conhecimentos do campo e o enfrentamento das desigualdades urbanas e habitacionais. 

Nos esforçamos, neste processador, em enunciar as zonas de tensão que se mostraram a partir dos 
condutores identifi cados no campo, portanto, não as classifi camos como as únicas zonas de tensão 
existentes, nem tampouco conseguimos caracterizá-las em sua completude. Certamente, muitos outros 
aspectos poderiam ser elencados e atribuídos a tais zonas, mas nos limitamos ao que nossa sensibilidade 
permitiu observar a partir do campo, e nesse sentido, percebemos a abertura de uma ampla gama de 
questões que podem alimentar pesquisas futuras. Expomos, a seguir, um pictograma que procura sintetizar 
essa caracterização das zonas de tensão enunciadas neste processador.

O ensino majoritário existente no país é agenciado pelos interesses do mercado imobiliário e da indústria 
da construção, que se confi guram como setores poderosos que movimentam amplas parcelas da economia 
nacional. Algo que se mostra mais evidente quando observamos as relações através das chaves de leitura 
das dimensões: política, tecnológica e cultural.  Tais poderosos setores, ao mesmo tempo que difundem 
um imaginário profi ssional ao ensino, locupletam-se pelo acúmulo crescente de profi ssionais habilitados 
a ocupar os postos de trabalho que demandam. Nos últimos anos, tanto pela ampliação de escolas de 
arquitetura e urbanismo, principalmente privadas, quanto pelas condições cada vez mais seletivas das 
políticas e intervenções urbanas, verifi camos a tendência de assimilação dessas(es) profi ssionais se 

Figura 22. Representa as Zonas de Tensão do ensino
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tornando cada vez mais afunilada, o que passa a direcioná-las(os) a empregos que não seriam exatamente 
conectados às aspirações de grandeza para que foram formadas(os). 

O fato de um número cada vez maior de arquitetas(os) e urbanistas recém-formadas(os) não conseguirem 
se empregar enquanto profi ssionais do campo, somado ao aumento da assimilação dessa mão de obra 
especializada para a atuação com vendas em lojas de materiais de construção, pode ser entendido como 
indícios dos ajustes da indústria da construção, que vem progressivamente aumentando a complexidade 
dos materiais que coloca no mercado, o que pode ser percebido, especialmente, no lucrativo ramo de 
materiais de acabamento. Com o objetivo de disseminar novos materiais no mercado, parece plausível a 
demanda de qualifi cação dos vendedores e, portanto, de contratação de arquitetas(os) e urbanistas pelo 
varejo da indústria. Essa poderia ser parte de uma estratégia da indústria da construção para disseminar 
seus materiais sem depender do gargalo da especifi cação técnica dos projetos arquitetônicos, que, afi nal de 
contas, abrangem uma parcela muito pequena das construções em andamento no país. 

Esse tipo de estratégia parece complementar as abordagens disseminadas entre os adeptos do ensino 
majoritário, que adotam, nas discussões sobre o ensino, a égide da isenção da ciência e da tecnologia, a 
partir da qual os conteúdos devem ser tratados apenas de forma técnica. Para conseguir lograr êxito em 
tal intento, precisam fazer uso de um subterfúgio poderoso: a abstração, que é utilizada como base do 
ensino porque, embora se confi gure incompleta, é o mecanismo necessário para evitar os embaraços que a 
multiplicidade de contradições explicitadas no contato com a realidade promove. 

Nessa formulação de ensino, a abstração – que é entendida por nós como o conjunto de operações 
intelectuais em que os objetos de refl exão são isolados de fatores que comumente lhes estão relacionados 
na realidade – tem um papel fundamental, de forma a garantir que a(o) estudante possa aprender 
“tecnicamente” sem conectar o que aprendeu com as contradições que percebe no seu dia a dia. Se 
encaixam bem nessa perspectiva as relações hierárquicas entre professor e aluno e o ensino bancário 
descrito por Paulo Freire, no qual o estudante é visto como aluno – aquele que não tem luz – que recebe 
os depósitos de conhecimentos do professor. 

Esse isolamento dos fatores relacionados com a realidade permite o desenvolvimento de um ensino que 
parece direcionado para um processo ininterrupto de construção de espaços em áreas vazias, como 
percebemos na recorrência de exercícios projetuais em terrenos vazios, que evitam preexistências, mesmo 
que o adensamento urbano já dê sinais, há tempos, de que parte importante dos trabalhos do campo 
deveriam se dedicar às adequações, transformações e melhorias em espaços já edifi cados. Aprendemos e 
ensinamos como se tivéssemos espaços vazios como recursos infi nitos, aptos a serem transformados em 
espaços construídos, noção que parece afi nada aos interesses de ampliação do mercado imobiliário. 

No mesmo sentido, a recorrência de exercícios que privilegiam o objeto arquitetônico, a distribuição 
espacial e composição volumétrica, em detrimento dos processos construtivos e das escolhas adequadas 
de materiais, caracteriza um ensino que parece não dar consequência entre as propostas projetuais e seus 
impactos intrínsecos. Como se os processos de exploração do canteiro de obras e os impactos ambientais 
gerados pelo uso dos materiais indicados não tivessem relação com o projeto, mesmo que existam tantas 
evidências sobre esses assuntos. De forma correlata ao apresentado anteriormente, consideramos essas 
noções afi nadas aos interesses da indústria da construção, na perpetuação de sua produção em escala e 
no desprezo pelos impactos que gera. 
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Observando essas condições complexas, identifi camos muitos potenciais a serem explorados a partir da 
atuação com situações reais no ensino, perspectiva que se apresenta viável e impactante no sentido de 
movimentar importantes estruturas historicamente consolidadas. Entendemos que o arranjo extensionista, 
aqui estudado, aponta possibilidades nesse sentido, mas que estão vinculadas às especifi cidades 
relacionadas à interação projetiva com casas autoconstruídas num território popular de Salvador. Quando 
pensamos na formação como um todo, vislumbramos muitas outras especifi cidades que precisam 
comparecer na formação das(os) estudantes, o que leva à possibilidade de pensar a formação como o 
resultado da conjunção de diferentes arranjos, que, atuando em suas especifi cidades, interagindo com 
diferentes realidades, consigam dar conta da complexidade da formação das(os) arquitetas(os) e urbanistas 
através da múltipla abordagem. 

Nas análises deste capítulo, encontramos elementos que se apresentam como condensadores das zonas de 
tensão, tanto na dimensão política do ensino, quanto na tecnológica e ainda na cultural. As zonas de tensão 
se confi guram apenas como a existência de campos de disputa, que são entendidos por nós como espaços 
privilegiados do ensino em função de sua própria lógica de formação sequencial de novos profi ssionais, o 
que pode gestar transformações para o campo como um todo. A existência de tais zonas não signifi ca, em si, 
algum avanço para o ensino, visto que historicamente a correlação de forças se mostra amplamente favorável 
ao mercado, tendo como refl exo a permanência assustadoramente longa da elitização, da branquidade e da 
alienação tecnológica como condições majoritárias do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. 

A análise das zonas de tensão, explicitadas nas suas relações com as dimensões políticas, tecnológicas 
e culturais, apontam muitas conexões e imbricamentos entre si, através de condutores que se entrelaçam 
em percursos que transitam por outras zonas. Nesse sentido, a tensão na zona política do ensino de 
arquitetura e urbanismo não pode ser analisada de forma estanque, já que se relaciona com outros aspectos 
que se desdobram nas demais zonas de tensão, com reverberações nas zonas cultural e tecnológica, 
o que também ocorre nos condutores de qualquer uma das outras zonas. Esse emaranhado de difícil 
leitura consolida a trinca dimensional explicitada, que deve ser observada ao mesmo tempo, em suas 
especifi cidades e no todo que conforma.  

Mesmo que as zonas de tensão não confi gurem transformações reais nas condições de ensino ou de 
produção dos espaços construídos, elas ganham importância porque se localizam como os espaços 
virtuais onde se acumulam os avanços conquistados a duras penas durante décadas de luta. Assim, quanto 
mais acúmulos, mais as zonas se adensam, o que potencialmente gera maiores tensionamentos no ensino 
formal e, por enquanto, apenas isso, o que obviamente, é muito pouco, se levarmos em conta a grandeza do 
problema urbano e habitacional brasileiro, mas enfi m, é o que se apresenta até o momento. 

A análise conjunta das três zonas de tensão, assim como as suas relações com o mercado imobiliário 
e a indústria da construção, apontam o que consideramos ser a complexa realidade política, cultural e 
tecnológica em que está inserido o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil, que historicamente se 
desenvolveu através do uso de recursos públicos209, contraditoriamente destinados ao fi nanciamento de 
uma formação direcionada ao atendimento dos interesses das classes mais abastadas – majoritariamente 
brancas –, em detrimento dos interesses populares – majoritariamente não-brancos. Isso localiza o ensino 

209 Seja na viabilização de escolas públicas elitizadas, seja nas diferentes formas de fi nanciamento destinadas ao 
surgimento, multiplicação e manutenção, das escolas particulares.
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de arquitetura e urbanismo dentro do sistema de benefi ciamento e perpetuação da concentração de recursos, 
que é própria da economia política do capitalismo periférico brasileiro. 

Diante de tal quadro, embora reconheçamos inúmeras iniciativas que tensionaram, ao longo dos anos, o 
ensino, em sua maioria focaram em abordar uma ou no máximo duas das zonas de tensão, sendo raros os 
casos de iniciativas que conseguiram abordar de forma simultânea as três zonas analisadas. Isso ocorre, 
inclusive, pelo signifi cativo aumento de complexidade que se dá na tripla abordagem, principalmente, levando 
em conta os entraves institucionais na aceitação de estruturas de ensino mais fl exíveis e adaptáveis. A 
abordagem individual ou dupla das zonas de tensão é, sem dúvida alguma, muito importante, muito melhor 
do que abordagem alguma, mas, perante os desafi os que se impõem, não parece prudente utilizar menos 
do que todos os recursos que temos.  

A partir do que o campo nos mostra, urge a necessidade de criação de estruturas capazes da tripla abordagem, 
e, nesses termos, o que vem em mente são as sinalizações positivas dos potenciais que identifi camos, nos 
arranjos extensionistas, como estruturas adaptáveis que podem protagonizar a tripla abordagem, adensando 
simultaneamente as zonas de tensão, aglutinando acúmulos interconectados com o ensejo de transformação 
da elitização, da branquidade e da alienação tecnológica em que o ensino se perpetua.

Figura 23. Representa as dimensões incidindo sobre o ensino
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As comunidades de desenvolvedoras(es) de tecnologias de código aberto, como forma de 
potencializar a colaboração, organizam seus trabalhos coletivos, os próprios códigos, os projetos 
em desenvolvimento e os conteúdos signifi cativos para todas(os) em repositórios comuns. 
Essa organização é responsável por consolidar a base capaz de impulsionar o desenvolvimento 
colaborativo destas tecnologias, já que desenvolvedoras(es) do mundo todo podem acessar 
livremente tais informações, retroalimentando os repositórios com os trabalhos que desenvolvem. 
Da mesma forma, entendemos que um repositório comum que reúna os projetos, materiais, 
ações, metodologias e iniciativas no campo da arquitetura e urbanismo, voltados à interação 
com territórios populares, poderia potencializar a colaboração entre assessoras(es), assistentes 
e interessadas(os) em geral no desenvolvimento de práticas de atuação junto às realidades 
populares. Para tanto, torna-se necessário que as(os) envolvidas(os) nessas produções superem 
o paradigma de competitividade que, muitas vezes, orientam o meio em que estão inseridas(os) 
e passem a considerar mais importante a colaboração do que a autoria e o pioneirismo das 
suas iniciativas, o que poderia nos levar ao desenvolvimento descentralizado de tais práticas de 
arquitetura e urbanismo. 
Um repositório dessa monta não se estrutura a partir da produção individual de pesquisadores, 
assessores, assistentes, ou ainda, de grupos específi cos, já que depende de uma compreensão 
mais ampla perante o enfrentamento de tais realidades, que se estruturam em torno dos princípios 
de colaboração intelectual, que ainda não se confi guram como as formas de interação mais 
disseminadas entre a maioria dos agentes envolvidos nesse tipo de interação. 
As universidades públicas, no desempenho de seu papel de ensino, pesquisa e extensão, 
confi guram-se como estruturas privilegiadas para a organização e estruturação de um repositório 
comum de soluções, práticas e metodologias que alimentem as diversas formas do ofício, que se 
direcionam às realidades populares, assumindo essa perspectiva de articulação colaborativa.

Experiências direcionadas às realidades populares
Apresentamos esse breve e lacunar apanhado histórico como uma contribuição que aponta no 
sentido da construção de um repositório comum de experiências, com o objetivo de alimentar o 
desenvolvimento colaborativo de práticas de arquitetura e urbanismo direcionadas às realidades 
populares. Para tanto, buscamos observar tais experiências a partir das articulações coletivas que 
envolvem, minimizando a valorização individual, muitas vezes, destacada no meio, assim como 
os princípios de pioneirismo e autoria, o que fazemos por considerar que tal valoração simplifi ca 
por demais os contextos em que as experiencias ocorreram, chapando as mesmas em vista do 
enaltecimento do gênio criativo individual, que consideramos sempre ser um gênio coletivo.  
Os acúmulos históricos das experiências de aproximação entre o campo de arquitetura e 
urbanismo e as realidades populares brasileiras apontam para articulações coletivas, envolvendo 
movimentações diversas, das quais participaram diferentes segmentos da sociedade, como: 
Movimento pela Reforma Urbana, Movimento dos Sem Teto, Movimentos de Moradia, sindicatos, 
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universidades, grupos profi ssionais, órgãos de classe, associações e coletivos populares, gestões 
públicas municipais, estaduais e federais para citar alguns. 
Frente à desigual realidade urbana, que historicamente confi gurou cidades com amplos territórios 
populares, comunidades e favelas, e a partir dos desdobramentos trazidos pelas mobilizações sociais 
em torno das questões urbanas e habitacionais no país. Um conjunto disperso de experiências se 
desenvolveu a partir de, ao menos, os meados do século passado, compondo com as iniciativas 
das décadas seguintes, o que podemos considerar como alternativas de atuação profi ssional, que, 
de diferentes formas, lograram maior aproximação entre as práticas de arquitetura e urbanismo e 
as realidades populares. 
A necessidade de realizar intervenções urbanísticas e habitacionais nos territórios populares, 
comunidades e favelas, acaba sendo reconhecida como política pública a partir do crescimento 
das demandas da população em um contexto histórico em que predominava a postura de 
erradicação de tais territórios. Desde as primeiras ações estatais frente à questão habitacional 
no país, na década de 1940, estas vão se caracterizar, prioritariamente, pela construção de novos 
conjuntos habitacionais, com moradias padronizadas, então voltadas para a emergente classe 
de trabalhadores institucionalizados por categorias profi ssionais. Essa postura ganha fôlego e 
se torna o modo prioritário de intervir junto às camadas populares e seus espaços de moradia 
no período subsequente, com a criação da Fundação da Casa Popular, que propõe a existência 
de fundos federais específi cos para a ampliação do crédito imobiliário, proposta que, entretanto, 
atingiu resultados pouco signifi cativos (BONDUKI, 1998). A tal modus operandi se associa a 
implementação e consolidação das práticas remocionistas, direcionadas ao “problema da favela” 
(VALLADARES, 2005; PULHEZ, 2007; ROSA, 2009). 
Será apenas a partir da década de 1960, num cenário de grande efervescência nos debates políticos 
e culturais nacionais – animados por experiências e discussões internacionais –, que, de formas 
distintas, infl uenciavam as ações de grupos populares, técnicos, estudantes e gestões públicas, no 
bojo da emersão de movimentos sociais e urbanos no país, que teremos notícias das primeiras210 
intervenções urbanísticas pelo estado, que vão caminhar no sentido de entender os territórios 
populares como viáveis de constituição do espaço urbano. Essas experiências vão aportar para 
o campo profi ssional de arquitetura e urbanismo pautas distintas das que historicamente as(os) 
arquitetas(os) e urbanistas estavam acostumadas(os), e vão alcançar maior ou menor destaques 
e avanços de acordo com os diferentes cenários locais em que se desenvolveram, sendo, nessas 
circunstâncias, que se tornaram notórias as experiências cariocas e pernambucanas do período. 
Em um contexto local bastante peculiar, envolvendo o histórico da prefeitura do Recife e, 
posteriormente, do governo do estado de Pernambuco, com tensionamentos em relação aos 
alinhamentos e distensões das políticas locais com as políticas federais, é fundada em 1939 a 
Liga Social Contra o Mocambo, primeiramente constituída como uma organização da sociedade 

210 Com objetivo de composição de um repositório de experiências, utilizamos as informações identifi cadas na 
literatura sobre o assunto. Consideramos importante o desenvolvimento de pesquisas que se direcionem a identifi car 
possíveis experiências anteriores a essas aqui apresentadas, o que não foi possível de se realizar neste trabalho. 
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civil que tinha como objetivo eliminar os mocambos, direcionando a produção habitacional 
às carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Já em 1945, a Liga 
é transformada em “autarquia estadual integrada ao sistema de companhias de habitação” (DE 
SOUZA, 2010), conformação que possibilita o posterior redirecionamento da atuação deste órgão 
a partir da proposição da “Política Social do Mocambo”, que tinha como um de seus objetivos a 
maior integração entre os territórios populares e a cidade dita formal. Nesse cenário surgem as 
condições para o desenvolvimento do projeto-piloto dessa política, conhecido como o projeto de 
Cajueiro Seco211. 
As condições em que essa experiência ocorre envolvem a grande efervescência cultural da época 
e que edifi cam em Recife e, depois, em outras cidades de Pernambuco, o Movimento de Cultura 
Popular (MCP), no qual se engajaram artistas e intelectuais em ações de organização e educação 
popular. Experiências que acabam realizando potentes trocas entre diferentes fontes e formas de 
conhecimento, aportando novas metodologias pedagógicas (FREIRE, 1992) que buscaram como 
parte de seus resultados o reconhecimento e a valorização dos saberes da cultura popular, como 
forma de fortalecimento da autonomia dos grupos populares envolvidos. Os desdobramentos e 
os imaginários construídos pelo MCP vão se fazer presentes não apenas nessa, mas em outras 
iniciativas desenvolvidas no período, e vão reverberar para o futuro, como exemplos de experiências 
que se pautaram na participação popular a partir da perspectiva freiriana. 
A experiência de Cajueiro Seco, para além da provisão de novas habitações – que envolveram as 
discussões de pré-fabricação com tecnologias tradicionais direcionadas à produção de habitações 
sociais acessíveis e autoproduzidas – inaugura, no nordeste brasileiro, as proposições estatais que 
se pautaram pela urbanização e integração entre os territórios populares e a cidade de forma geral. 
Nesse sentido, destacam-se também, nessa experiência, os projetos urbanísticos, a participação 
social através da valorização das associações de moradores e os resultados alcançados na 
inserção urbana da proposta (DE SOUZA, 2010). 
Durante praticamente o mesmo período, mas em um contexto diferente, inicialmente menos 
institucional e mais ligado à ampliação da organização comunitária autônoma, germinam, no Rio 
de Janeiro, outras experiências que vão se mostrar bastante signifi cativas. A própria condição 
da, ainda recente, ex-capital do país e seu cenário cultural em 1960, promove o Rio como local 
de concentração das principais discussões da política nacional e, também, de disseminação de 
“experiências referenciais” para as demais regiões. É nesse contexto que se destaca a experiência 
da Favela Brás de Pina. 
Segundo Sanches (2015), a associação de moradores de Brás de Pina, com apoio de lideranças da 
igreja católica que atuavam na favela, buscou contato com estudantes de arquitetura e urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que em resposta a essa solicitação se 
envolveram na proposição de um projeto de urbanização que demonstrasse a viabilidade técnica 
de permanência da favela. Essa interação é parte importante da luta da associação que resistia 

211 Sobre tal experiência ver: De Souza (2009).
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à remoção, que se apresentava como horizonte da intervenção pública e se torna uma referência 
na perspectiva de uma organização popular forte e autônoma, capaz de buscar os meios técnicos 
para fortalecer sua luta (SANCHES, 2015). 
Os estudos realizados envolveram o desenvolvimento de um diagnóstico participativo que deu 
base para a posterior proposição do plano de urbanização da favela. Tal proposta incorporou as 
soluções de aterro, desenvolvidas pelos próprios moradores, para criação do solo da favela – já que 
esta ocupava originalmente um terreno pantanoso, com pequenos aterros e palafi tas. Com o plano 
em mãos, a associação de moradores abriu as negociações com o poder público, contrapondo a 
proposta de remoção. As negociações acabaram garantindo a permanência de cerca de 2/3 dos 
moradores no próprio local, enquanto 1/3 dos mesmos optaram por se mudar para os conjuntos 
habitacionais oferecidos como a solução de destino para a remoção, e que, invariavelmente, 
localizavam-se em áreas mais distantes do centro urbano. (SANTOS, 1981). 
A partir dessa experiência, o entendimento sobre as possibilidades de intervenção urbanas e 
habitacionais em territórios populares, comunidades e favelas se alargam, e é nesse bojo que 
passaram a ocorrer no Rio de Janeiro outras experiências, amparadas em diferentes estruturas 
institucionais, como o SERFHA - Serviço Especial de Favelas e Habitações Anti-Higiênicas e a 
CODESCO - Companhia de Desenvolvimento de Comunidades no Rio de Janeiro (PULHEZ, 2007). 
Criada em 1968, a CODESCO é responsável pela implementação de propostas institucionais para 
a participação popular na urbanização das favelas cariocas, tendo as obras de urbanização da 
Favela Brás de Pina como a mais emblemática de suas ações, sobretudo pela perspectiva de 
assessoramento técnico às populações na produção do espaço urbano e habitacional, que tal 
experiência introduz de maneira mais sistemática no país (SANTOS, 1981). 
Vale destacar que é apenas nesse momento de atuação da CODESCO que se constitui o grupo 
Quadra Arquitetos Associados Ltda, que reúne parte dos recém formados arquitetos que haviam 
iniciado os trabalhos na favela ainda enquanto estudantes. Ao fi nal das obras de urbanização, 
já em 1971, os moradores pleitearam junto aos arquitetos o desenvolvimento de projetos para o 
fi nanciamento das obras de suas casas, trabalho que também foi desenvolvido pelo grupo, que 
atuou ainda nos projetos para outras duas favelas cariocas: Morro Azul e Catumbi.  
Estas experiências, que se dão entre outras nos anos 60, trazem à tona uma gama de pautas que 
passam a ser inseridas no campo da arquitetura e urbanismo no Brasil, tais como: o desenvolvimento 
de processos e metodologias de participação popular na elaboração de projetos arquitetônicos e 
urbanos, a maior aproximação entre saberes populares e saberes técnicos, o desenvolvimento 
de práticas engajadas com a deselitização do campo profi ssional, o surgimento do papel de 
assessoramento técnico popular, como ação de democratização do acesso aos conhecimentos 
técnicos envolvidos na produção dos espaços habitacionais e urbanos (PULHEZ; ROSA: 2016).  
Salienta-se ainda a atuação, nesse período, dos movimentos sociais pelas reformas de base, nas 
quais situam-se as discussões em torno da habitação e da problemática urbana, que contribuíram 
na realização do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), promovido em 1963, pelo 
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Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), onde foram discutidas propostas para novas políticas 
habitacionais e urbanas (BONDUKI; KOURY, 2010). Tal seminário reforça esse momento, em que as 
discussões no campo da arquitetura e do urbanismo apontam para a perspectiva transformadora 
da realidade das cidades e da sociedade brasileira. 
Entretanto, esse movimento em prol de mudanças sociais sofrerá um hiato com o recrudescimento 
da repressão política a partir da instauração da ditadura militar, afetando aqueles nascentes 
instrumentos democráticos que viabilizavam processos de participação popular e urbanização 
de favelas, que são em muitos casos, abruptamente interrompidos. Durante esse período, será 
criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), órgão responsável pela implementação da política 
habitacional, que se pauta pela construção de conjuntos habitacionais voltados para as categorias 
profi ssionais, com produção massiva de habitações padronizadas. A ampliação periférica da 
pobreza se dá de modo exponencial nos anos que seguem, e os movimentos sociais urbanos 
voltam a se fortalecer apenas no contexto da redemocratização, principalmente a partir da segunda 
metade da década de 1970212. 
No início da década de 1970, destaca-se o cenário baiano com a experiência de urbanização de 
Alagados em Salvador, que se confi gurava como um grande aglomerado de moradias populares 
construídas em palafi tas sobre o mar (CARVALHO, 2002). A intervenção que articula o Governo do 
Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador e o Governo Federal através do BNH, conforma-
se como uma iniciativa diferenciada em função das características do sítio e das construções 
populares, mas também e fundamentalmente, por ocorrer num momento em que os recursos 
federais se direcionavam às construções de novos conjuntos habitacionais, e não para urbanização 
de territórios populares autoconstruídos. 
A experiência de Alagados também se pauta pelo desenvolvimento de projetos participativos e 
se destaca pelas trocas realizadas entre conhecimentos técnicos e populares. A forma como 
os moradores construíam as palafi tas, estruturadas umas nas outras, gerando novas áreas 
de ocupação mar a dentro, acompanhadas de aterros que lhes proporcionavam estabilidade, 
literalmente criando o solo ocupado, constituía um sistema de complexidade singular, responsável 
por possibilitar o avanço da ocupação em direção à Baía de Todos os Santos. Essa tecnologia 
social de criação de solo urbano (CARVALHO, 2002) acaba orientando o desenvolvimento dos 
projetos técnicos e defi nindo a sequência lógica de realização da obra de urbanização, de forma a 
permitir a maior permanência dos moradores em suas próprias casas, durante todo o processo de 
aterro e de execução das obras. 
Em meados da década de 1970, destacam-se as contribuições oriundas do cenário riograndense, 
através das formulações do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (SAERGS), que propõe o 
programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME), iniciativa que vai inspirar mais tarde 
a formulação da lei das assistências técnicas. Essa proposta surge a partir dos desdobramentos 

212 Sobre esse momento, ver a tese de livre docência de João Marcos de Almeida Lopes, intitulada: Sobre Arquite-
tos e sem tetos – técnica e arquitetura como prática política
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e acúmulos que vinham sendo debatidos nas Câmaras de Arquitetura dos CREAS, desde 1975, 
e fazem parte do escopo de uma contratação do CREA/RS junto ao SAERGS (MELLO, 2014). A 
proposta é apresentada como tese no “IX Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em São 
Paulo, em novembro de 1976, a idéia foi aprovada, recebendo na ocasião valiosas contribuições.” 
(MELLO, 2014, p. 129). Tal programa foi elaborado, originalmente, para subsidiar a atuação do 
CREA/RS junto aos municípios Gaúchos e logrou a execução de uma experiência piloto, em 1986, 
em Porto Alegre, através da parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o SAERGS, 
na qual “foram inscritos 70 arquitetos que fi zeram mais de 700 regularizações em poucos meses.” 
(MELLO, 2014, p. 295). 
Percebemos que nesse momento, algumas questões que surgiram no período anterior no âmbito 
dos debates das reformas de base e do SHRU, durante os anos da década de 1960, mesmo em 
um cenário ainda de retração das organizações políticas, voltam a ganhar força e se canalizam 
na estruturação do Movimento pela Reforma Urbana, que reúne diversos setores interessados na 
pauta do desenvolvimento urbano. 
No fi nal da década de 1970 e durante os anos 1980, surgem diferentes experiências dentro 
das escolas de arquitetura e urbanismo que propunham novas formas de democratização do 
acesso aos conhecimentos técnicos e acadêmicos, tensionando as relações entre universidade 
e sociedade. Tais iniciativas emergem em diferentes estados do Brasil, num momento em que o 
controle do regime militar sobre as articulações universidade e sociedade parecem ter diminuído. 
Essas experiências apresentaram importantes contribuições para o histórico de aproximação entre 
arquitetura e urbanismo e realidades populares, conforme apresentado no processador 3. 
Na virada dos anos 80 para os 90213, destaca-se o cenário paulistano, que envolve: iniciativas de 
interação entre universidade e sociedade, o fortalecimento dos movimentos sociais urbanos, 
a retomada do movimento pela reforma urbana, somados à primeira gestão do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na prefeitura da maior cidade do país. A reunião dessas condições favoráveis 
proporciona um fértil período com relação à atuação e consolidação das práticas de arquitetura 
e urbanismo na interação com movimentos sociais urbanos214. A partir do estímulo da política 
pública municipal à constituição de organizações não governamentais, que passaram a atuar 
como assessorias técnicas215 aos movimentos por moradia na produção habitacional através 

213 Nesse período, vale ressaltar a atuação de algumas prefeituras municipais que se destacaram no sentido de 
desenvolver amplos processos de participação popular na gestão da cidade, a partir da implementação de orçamen-
tos participativos, como é o caso de Santo André e Porto Alegre.
214 Quando consideramos como fértil período nos referimos, por um lado: à estruturação de uma política pública 
de provisão habitacional a nível municipal e seus desdobramentos na política pública estadual - que em sua 
execução possibilitaram o envolvimento direto de uma grande quantidade e variedade de grupos de assessoria 
técnica que articulavam profi ssionais de áreas distintas, assim como a participação de movimentos sociais e 
associações populares -; e por outro: os investimentos públicos envolvidos e a quantidade e qualidade das unidades 
habitacionais produzidas a partir dos mutirões autogestionários.
215 Vale ressaltar o conhecimento entre parte dos técnicos e lideranças populares envolvidas nesse processo em 
São Paulo das experiências das cooperativas de vivendas uruguaias e seus institutos de assessoramento técnico, o 
que acabou exercendo infl uência nos modelos adotados e no imaginário autogestionário existente nesse momento.  
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do regime de mutirão autogestionário216, o FUNAPS Comunitário viabilizou uma ampla e diversa 
produção habitacional na cidade de São Paulo. Salienta-se, na experiência das assessorias técnicas 
paulistanas, alguns avanços no que se refere ao enfrentamento da problemática habitacional, tais 
como: a gestão compartilhada da obra e a organização autogerida do canteiro dos mutirões, assim 
como as metodologias de capacitação da mão de obra mutirante e a pesquisa e aplicação de 
materiais e tecnologias mais apropriados a tais processos. Ao fi m da gestão de Luíza Erundina na 
prefeitura de São Paulo, a política de incentivo aos mutirões autogestionários diminui muito seu 
ímpeto e, a partir da década seguinte, passou a ser praticada de forma apenas residual. 
Essa experiência, que envolve uma política pública municipal voltada para a provisão habitacional 
tendo como base a construção de conjuntos habitacionais a partir do sistema de mutirão 
autogestionário, acabou por reverberar em muitas outras cidades brasileiras, tendo proposições 
baseadas nas assessorias técnicas e mutirões autogestionários paulistanos sido implementadas 
em locais tão diversos como Fortaleza ou Belo Horizonte217, para citar algumas cidades onde esse 
desdobramento se deu. As experiências dos mutirões autogestionários ganham grande notoriedade 
e acabam, de certa forma, ofuscando outras perspectivas de atuação que, ao longo dos anos, 
vão se desenvolvendo e enriquecendo os debates em torno das atividades desenvolvidas pelas 
assessorias técnicas. A interação entre saberes técnicos e populares proporciona uma grande gama 
de possibilidades de atuação ligadas à educação e à mobilização popular, que se confi guram como 
frentes fundamentais para a formação de lideranças e o fortalecimento da organização social, assim 
como as perspectivas de planejamento participativo das cidades e dos bairros, que permitiram 
avanços na destinação dos recursos públicos para o atendimento das demandas populares. 
Será a partir da gestão do Partido dos Trabalhadores no governo federal, com a criação do Ministério 
das Cidades (MCidades), em 2003, e do novo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que se renovarão as 
expectativas e perspectivas em torno da atuação participativa em arquitetura e urbanismo. Processo 
que se explicita sobretudo com o desenvolvimento dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano 
(PDDUs), os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), entre outros planos setoriais, 
espalhados por todo o país, assim como a realização das rodadas de Conferências: Municipais, 
Estaduais e Nacionais das Cidades. Tal estruturação institucional, em seu conjunto, confl ui para, o 
que consideramos ser, aproximações entre as práticas de arquitetura e urbanismo e as realidades 
populares. 

(BARAVELLI, 2007).
216 A produção habitacional através do regime de mutirão já era conhecida em experiências anteriores, o que 
se destaca, nesse momento, é a autogestão no processo do mutirão, através da qual os futuros moradores não 
são apenas parte da mão de obra responsável pela construção de suas próprias casas, mas também gestores dos 
recursos, do cronograma de obras e do próprio canteiro, com assessoria de grupos técnicos. Sobre a questão das 
assessorias técnicas e dos mutirões autogestionários, ver: Arantes (2002); Lopes (2011).
217 Sobre as experiências em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, ver a pesquisa coordenada pela USINA – 
CTAH no escopo do PROGEST – Procedimentos inovadores de gestão da produção habitacional para população de 
baixa renda. Um apanhado geral e sintético sobre os resultados dessa pesquisa foi publicado em LOPES; RIZEK, 
2006.



193

Em 2008, amparada por uma ampla discussão nacional, é aprovada a Lei Federal 11.888 da    
Assistência Técnica Gratuita218, que garante apoio técnico para a produção habitacional das famílias 
de baixa renda. Embora aprovada com o propósito de disseminar a concepção de assistência 
técnica para a produção de moradias populares, tal lei ainda carece de regulamentação, já que não 
determina os fundos para sua aplicação (proposta contida no Projeto de Emenda Constitucional - 
PEC da moradia, que atualmente não tem previsão de votação). 
Nesse bojo de consolidação de políticas públicas entre 2008 e 2011, destacam-se, na Bahia, as 
experiências de assistência técnica direcionadas às comunidades tradicionais rurais (OLIVEIRA, 
2019), baseadas nas estruturas do SNHIS e FNHIS, que se dão através das ações da Coordenação 
de Projetos Especiais (CPE) da SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo do 
estado. Essa Coordenação efetivou parte de suas ações através de chamadas públicas voltadas 
para a atuação junto às comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Atação que 
corrobora para a consolidação de uma política pública específi ca - que conectava as demandas 
das comunidades tradicionais ligadas às melhorias das condições habitacionais a outras ações, 
que se relacionavam às questões produtivas e de “sustentabilidade econômica, social e ambiental 
da intervenção, respeitando a pluralidade existente nas diferentes culturas e modos de vida.” 
(MOREIRA, 2017, p. 97) - baseada nas questões próprias desses grupos sociais e que, raramente, 
foram atendidas em políticas públicas anteriores. 
Ainda no começo de 2009, esse processo de institucionalização crescente implementado pelo 
Ministério das Cidades, paradoxalmente, sofre uma signifi cativa mudança em relação às políticas 
urbanas e habitacionais que vinham em curso. Tal mudança fi ca evidente com o lançamento, 
pelo governo federal do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que fl exibiliza diretrizes do 
próprio MCidades em relação à problemática da habitação de interesse social. O programa prevê 
a construção de unidades habitacionais pela iniciativa privada, a partir de fi nanciamento público, 
e acaba se confi gurando como o retorno da produção massiva de habitações padronizadas, a 
despeito dos acúmulos críticos do campo da arquitetura e urbanismo219. O PMCMV Entidades, que 
se colocava como uma alternativa direcionada a grupos organizados e que poderia fortalecer a 
ação das assessorias e assistências técnicas, acabou se confi gurando como residual, atingindo 
menos de 3% dos recursos destinados ao PMCMV220. 
A mudança de postura do Governo Federal em relação à condução das políticas habitacionais e 
urbanas, que ocorre durante o último mandato do Presidente Lula, dá-se através de uma articulação 
direta entre a Casa Civil e representantes de grandes construtoras. O PMCMV não nasce dentro do 

218 Vale destacar a atuação dos mandatos de: Zezéu Ribeiro e Clóvis Ilgenfritz na tramitação dessas propostas, já 
que, enquanto deputados federais, puderam atuar diretamente dentro do congresso nacional para a aprovação da lei.
219 São diversas e contundentes as críticas à produção massiva de habitações padronizadas, abrangendo às áreas 
mínimas dos projetos habitacionais, padronizações inadequadas às formas de habitar dos moradores, inserções 
urbanas questionáveis e ainda problemas construtivos, estruturais e de conforto ambiental. 
220 Para uma abordagem crítica e aprofundada sobre o Programa Minha Casa Minha Vida ver, entre outros, 
Shimbo (2010); Cardoso (2013); Santo Amore, Shimbo e Ruffi no (2015).
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MCidades221 e, até por isso, não leva em conta os diversos processos de planejamento que já estavam 
em implementação, desrespeitando os procedimentos e promovendo a ocupação de áreas em 
desacordo com vários dos PDDUs e PLHIS que já haviam sido aprovados no âmbito dos municípios. 
Sem uma política nacional efetiva, capaz de direcionar tal desenvolvimento, percebemos que os 
acúmulos anteriores seguiram proporcionando o surgimento pulverizado de experiências pelo país, 
entre as quais se destacam, nas universidades, a diversifi cação das proposições extensionistas, 
que são fortalecidas pela efervescência de iniciativas estudantis. Como se percebe através da 
consolidação e do surgimento de novos escritórios modelos, outros grupos autônomos, e ainda, 
através do surgimento de diferentes eventos, grupos de pesquisa e de extensão universitária 
pautados pelas práticas de assessoria e assistência técnica. 
No âmbito profi ssional, mesmo com a falta de estruturas públicas de fi nanciamento, vemos o 
surgimento de novos grupos de assessoria e assistência técnica, que vêm alargando os temas 
historicamente abordados, inserindo questões relacionadas à raça e gênero como parte integrante 
de sua estrutura de atuação. Nessa nova geração de grupos, destacam-se algumas articulações 
regionais como o Fórum de Assessoria Popular do Nordeste, que reúne nascentes grupos de 
assessoria técnica popular, oriundos de diferentes estados nordestinos, articulados através da 
atuação rede. Ainda vale destaque ao recente processo de renovação das disputas políticas 
nas eleições dos núcleos do IAB e do CAU em diferentes estados brasileiros, nas quais têm sido 
marcante a crescente presença de jovens arquitetas(os) e urbanistas e a recorrência da pauta das 
assessorias e assistências técnicas. 
Após 12 anos de sua promulgação, podemos considerar que os impactos da lei das Assistências 
Técnicas (11.888/08) se mostram ainda pequenos, porém presentes. Perceptíveis em algumas 
gestões municipais, tanto com o surgimento de escritórios públicos, quanto em algumas 
políticas direcionadas à assistência técnica gratuita, assim como no surgimento de experiências 
universitárias baseadas na implementação da lei, como é o caso da residência AU+E/UFBA. Nota-
se também, o impacto ainda que de forma questionável, na atuação do CAU, que passa, a partir de 
2017, a direcionar recursos anuais para a abordagem do tema. 
Em uma visada histórica, parece possível identifi car que os acúmulos coletivos são responsáveis 
por signifi cativos avanços legislativos, tais como: a introdução dos capítulos 182 e 183 sobre a 
política urbana na Constituição Federal de 1988, e sua posterior regulamentação na aprovação 
da lei federal 10.257/01 conhecida como Estatuto da Cidade; e a Lei Federal 11.888/08 a lei das 
Assistências Técnicas, assim como a Lei 12.288/10 que institui o Estatuto da Igualdade Racial. 
Essas leis, ainda que possam ser consideradas importantes conquistas legais, até o momento 
pouco impactaram o desenvolvimento urbano real (MARICATO, 2011; OSORIO, 2002).  

221 Segundo Shimbo (2010) e Rolnik (2015), o PMCMV vai signifi car, no quadro macroeconômico mundial, o 
alinhamento do Brasil ao processo de fi nanceirização da habitação, que já vinha se desenvolvendo em muitos outros 
países como parte da agenda das políticas neoliberais - dentre os quais se destacam as similaridades do caso 
brasileiro com as políticas habitacionais que foram implementadas no Chile alguns anos antes. Esse alinhamento 
neoliberal será justifi cado, internamente, como uma fórmula de combate à crise econômica mundial que pressionava 
o Brasil e que teve sua origem no estouro da bolha imobiliária norte-americana anos antes.
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A despeito da retração percebida nas condições políticas atuais, a pulverização de experiências 
e grupos na última década fortalece o entendimento que, desde as primeiras iniciativas de que 
se tem notícia na década de 1960, passados 60 anos de acúmulos, o campo das assessorias e 
assistências técnicas vem ainda se consolidando no Brasil, sobretudo, a partir da experimentação, 
do esgarçamento dos limites institucionais e políticos, e da luta de movimentos sociais, iniciativas 
universitárias, diversos coletivos profi ssionais e órgãos de classe que seguem em busca da 
aproximação entre as práticas de arquitetura e urbanismo e as realidades populares no país. 
Processo que encontra avanços e retrocessos, maiores ou menores, de acordo com as conjunturas 
e correlações de força dadas em determinadas conjunções espaço-tempo. 
Apresentamos esse arcabouço de experiências e experimentações coletivas na conjunção 
com os contextos e correlações de força em que ocorreram, como uma contribuição para a 
construção de um repositório comum, que consideramos ser importante consolidar. Certamente, 
existem outras experiências que devem comparecer em tal repositório, assim como uma maior 
organização e detalhamento das informações que importam ser compartilhadas, tais como: 
metodologias de trabalho, formas de interação, articulações locais, materiais produzidos, entre 
outras questões e abordagens. 
Neste conector, mais do que construir tal repositório – o que inclusive não nos caberia – nos 
esforçamos em enunciá-lo, como uma base importante que pode potencializar a rápida atualização 
de novos agentes, ao mesmo tempo que documentar as formas de atuação já conhecidas e 
a proposição de novas práticas. Compondo um repositório que, ao mesmo tempo, impulsione 
a articulação das iniciativas pulverizadas nos territórios a lograr maior êxito em suas ações e 
fortaleça a incidência conjunta das mesmas sobre as políticas públicas, num processo contínuo 
de colaboração na proposição, crítica e atuação junto às realidades populares.
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formas do ofício:
assessoria e assistência técnica
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Esse conector aborda discussões direcionadas às formas do ofício de arquitetura e urbanismo que 
se caracterizaram como desviantes no que se refere ao padrão elitista do campo, como formas 
que, a partir das disputas, lutas e acúmulos, consolidaram historicamente conceitos e práticas de 
arquitetura e urbanismo direcionadas a interação com territórios populares. 
Duas dessas formas do ofício são entendidas, neste trabalho, como sinalizadores para a profi ssão, 
que se espraiaram pelo território brasileiro e atingiram algum nível de institucionalização e inserção 
em políticas públicas e leis. É o que se percebe em relação às assessorias e às assistências 
técnicas, que foram durante anos parte das discussões, práticas e proposições entre diferentes 
agentes do campo e, posteriormente, institucionalizaram-se em normativas e leis que orientam 
determinadas ações estatais. 
Tais formas do ofício se tornaram centrais em algumas políticas públicas locais, tornando-se 
referencias de atuação profi ssional voltadas aos territórios populares, entre outros exemplos222 
em que isso ocorreu podemos citar o Funaps Comunitário, em São Paulo, e o Favela Bairro, no Rio 
de Janeiro. A ampliação das experiências de assessorias e assistências técnicas em diferentes 
regiões do país acaba contribuindo para a formulação da Lei Federal 11.888/08, a conhecida Lei 
das Assistências Técnicas. Se, por um lado, pode-se considerar um avanço a institucionalização 
das assistências e assessorias técnicas nas proposições governamentais a nível federal, estadual 
e municipal, por outro, quando aplicados em tão larga escala, os conceitos que lhes dão substrato 
passam a demonstrar algumas limitações. Nesse sentido, ganha importância a ampliação dos 
debates críticos sobre os signifi cados e as caracterizações que estas referidas formas do ofício 
imprimem ao campo profi ssional desde sua origem, o que envolve o entendimento dos aspectos 
que lhes são agregados e desprendidos ao longo do tempo.  Esforço que tem como horizonte 
a ampliação das formas do ofício de arquitetura e urbanismo direcionadas à interação com as 
realidades populares, que, por serem bastante diversas, parecem apontar para a formulação de 
diferentes formas do ofício. 
Ao lembrarmos do breve histórico apresentado no conector anterior, fi ca evidente a diversidade 
dos cenários em que aquelas experiências ocorreram, o que pode indicar para diferentes formas 
do ofício, em termos de suas características, práticas e propostas. Entre os cenários apresentados 
naquele histórico, destacamos o surgimento dos termos assistência e assessoria de forma 
relacionada às práticas de arquitetura e urbanismo em momentos e com características distintas: 
enquanto o termo assistência técnica passa a ser utilizado no fi m dos anos 70, no programa de 
Assistência Técnica para Moradia Econômica (ATME), como uma proposta formulada dentro do 
Sindicado dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS)223, o termo assessoria técnica 

222 Outras políticas públicas que, de alguma forma, ancoraram-se nos conceitos de assessoria e assistência 
técnica foram estruturadas em diferentes cidades brasileiras, podendo ser entendidas dentro deste escopo, tendo 
atingido diferentes níveis de impacto e abrangência.
223 Tal programa surge na gestão do arquiteto Clovis Ilgenfritz da Silva como presidente do SAERGS e é resul-
tado de um processo que envolve discussões mais amplas sobre a atuação profi ssional dentro do sistema CREA/
CONFEA. O programa tem como primeiro de seus objetivos: Proporcionar às famílias de baixa renda (até 5 salários 
mínimos), a Assistência Técnica Gratuita ao Projeto de Construção de suas moradias independentemente da área 
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começa a aparecer no Brasil em meados dos anos 80, em São Paulo, a partir do contato de 
engenheiros e arquitetos paulistas com as experiências dos Institutos de Assessoramento Técnico 
às Cooperativas Uruguaias224. Os debates sobre as diferenças e similaridades existentes entre 
assistência e assessoria técnica vêm ganhando maior relevância nos últimos anos, principalmente 
após a promulgação da Lei das Assistências Técnicas, em 24 de dezembro de 2008, e pela sinalização 
que tal lei  imprime, para as ações estatais e para a formulação de políticas públicas, o que acaba 
reverberando nos posicionamentos mais recentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), que até pouco tempo atrás não dedicava nenhuma atenção ao assunto. 
O CAU/BR passa a se posicionar mais diretamente nesses debates a partir da sua 56° Plenária 
Ordinária, realizada em julho de 2016, na qual foi aprovada a destinação de 2% das receitas anuais 
de arrecadação de todos os CAUs da Federação, em programas e ações de Assistência Técnica 
para Habitação de Interesse Social (ATHIS), o que passou a valer já a partir do ano seguinte. 
Coube, então, aos CAUs estaduais executarem, de 2017 em diante, esses recursos direcionados a 
ATHIS, o que viabilizou – entre outras ações mais pontuais – uma variedade de seminários sobre 
o tema por todo o país. 
Observando as discussões que ocorrem entre assessores e assistentes, assim como em artigos 
publicados em eventos científi cos que abordam o tema, ou ainda em seminários profi ssionais que 
vêm sendo promovidos pelos CAUs estaduais, percebemos, ao menos, três diferentes aglutinações 
de posturas em disputa. São elas: 

1 - o rebaixamento da assistência técnica como uma atuação menor, porque menos politizada, 
conectada a práticas assistencialistas, o que indicaria como melhor o uso de assessoria técnica, 
já que este informaria um conjunto defi nido de metodologias e posturas; 
2 - o posicionamento de que a diferença sobre o signifi cado dos termos não é importante, visto 
que ambos os termos não diferem, e que, em função do que está descrito na lei 11.888, o melhor 
é seguir utilizando assistência técnica, o que englobaria o termo e as práticas de assessoria; 
3 - a posição de que a assistência técnica é uma forma inovadora de proposição de negócios 
no campo de arquitetura e urbanismo, ligados ao público de baixa renda e que não tem 
tradicionalmente acesso aos serviços de arquitetura e urbanismo. 

Para organizar melhor nossos argumentos, primeiro abordaremos, brevemente, essas três 
principais aglutinações de posturas, apontando o que consideramos ser simplifi cações e deslizes 
interpretativos, para, na sequência, aprofundar a discussão, destacando termos, conceitos e 

construída necessária.
224 Os grupos de assessoria técnica paulistanos, que surgem principalmente dentro da gestão Erundina na 
prefeitura de São Paulo, trazem como referência para sua formatação os Institutos de Assessoramento Técnico 
uruguaios, que atuavam junto à produção de habitação por ajuda mútua das cooperativas naquele país. A referência 
desta atuação técnica junto a grupos populares organizados se institucionaliza em São Paulo através da implantação 
do programa FUNAPS Comunitário, que prevê a produção de habitação a partir de fi nanciamento público direcionado 
a pessoas jurídicas populares, as associações de moradores, que são responsáveis pela gestão dos recursos e 
contratam as assessorias técnicas para atuarem como responsáveis técnicas no desenvolvimento dos projetos e na 
organização, acompanhamento e gestão das obras, que são tocadas por regime de mutirão autogestionário.
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compreensões que podem ou não constar nessas aglutinações iniciais. Faremos isso para nos 
aproximar de uma diferenciação que consideramos ser mais satisfatória, e que possa contribuir 
para o avanço das experiências de assessoria e assistência, assim como para a ampliação das 
formas do ofício direcionadas às realidades populares. 
Quando nos debruçamos sobre os argumentos do primeiro conjunto de posturas elencadas, que 
verifi camos em falas e textos de alguns assessores e autores, vamos encontrar argumentos que 
rebaixam a importância da assistência técnica e enaltecem a assessoria técnica:  

Enquanto o paradigma da assistência se funda nesse ideário assistencialista, a assessoria 
aponta para uma relação sem dominação, ainda que assimétrica. Numa situação ideal, os 
assessorados – geralmente um grupo social organizado – solicitam a assessoria e determinam o 
papel que ela assumirá no processo. (BALTAZAR; KAPP, 2016, p. 5, grifo nosso).  

Vemos duas frentes de problemas nesse enunciado das autoras. Se, de uma perspectiva,  o sentido 
direto das palavras importa, de outra, não devemos desarticulá-las de seu contexto, com risco de não 
sermos capazes de discernir o que signifi cam para além do dicionário. Para vincular a assistência 
técnica em arquitetura e urbanismo ao nexo do assistencialismo, nos parece fundamental estudar 
o histórico das práticas da matriz gaúcha a partir dos anos 1970, de onde o termo se oriunda, já 
que a princípio não encontramos essa caracterização assistencialista nas práticas do SAERGS. 
Por outro lado, não nos parece possível categorizar a assessoria de forma genérica sem observar 
suas nuances e contradições, já que ao nosso ver – o que vem sendo denominado assessoria, 
a partir da matriz paulistana - compõe um conjunto heterogêneo de experiências, que, em seu 
próprio desenvolvimento após o FUNAPS Comunitário, alcança diferentes perspectivas e níveis de 
autonomia nos trabalhos que desenvolvem (BARROS, 2013), o que indica, portanto, que o simples 
uso do termo não informa um conjunto homogêneo de metodologias e práticas. 
Com isso, não rebaixamos a referência e importância das assessorias paulistanas, até porque 
entendemos tais experiências como um demarcador no campo de arquitetura e urbanismo: “(…) 
a aproximação qualifi cada entre arquitetos e sem-tetos no caso paulistano certamente contribuiu 
para a consolidação de uma prática que instruiria novas modalidades de discurso sobre o ofício.” 
(CARDOSO; LOPES, 2019, p. 7). 
Destaca-se no surgimento das assessorias, as relações entre agentes coletivos, os movimentos 
sociais urbanos e os grupos organizados de profi ssionais em torno das assessorias técnicas, 
grupos que, embora apresentassem maioria de arquitetas(os) e urbanistas, continham, como parte 
importante de sua composição, profi ssionais de outras áreas, como o serviço social, a sociologia, 
o direito, a educação, entre outros. Essa composição multiprofi ssional que lhes é característica, 
talvez, possa nos indicar algo em relação às diferenças entre as origens da assessoria e assistência.  
Partindo para o segundo conjunto de posturas, encontramos posições que consideram 
desnecessário o aprofundamento do debate sobre a diferenciação entre a assessoria e a assistência 
técnica, já que ambos os termos são entendidos como sinônimos. Tal posição é percebida nas 
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posturas de alguns profi ssionais e, principalmente, entre os propositores e gestores que estão à 
frente das experiências que se baseiam na implementação da lei 11.888/08. Para tais agentes, 
os termos delimitam um conjunto indissociável de questões que confi guram o mesmo campo de 
trabalho. Ocorre que não verifi camos nessas posturas a explicitação das motivações da adoção 
da assistência em detrimento da assessoria. Entendemos essas como posturas mais legalistas, 
já que, de forma geral, adotam o termo assistência por ser o termo que está impresso na lei, 
justifi cando seu uso como a única garantia de alguma perspectiva efetiva de instrução para as 
políticas públicas, tais posturas acabam confi gurando o que consideramos ser a proliferação da 
sigla ATHIS de forma pouco crítica. 
Embora consideremos a grande importância da referida lei, entendemos que, mesmo depois de 
mais de uma década da sua promulgação, os exemplos mais signifi cativos de políticas públicas 
que fi zeram avançar as práticas de assessoria e assistência são anteriores a ela. Nesse sentido, do 
baixo impacto da lei e do importante histórico anterior a ela, parece-nos que essa opção “legalista” 
se mostra simplista por demais quando adota o termo assistência, entendendo que este engloba 
o termo assessoria. A simples adoção de um dos termos, entendendo que já contempla o outro, 
ofusca a percepção da distinção que essas formas do ofício carregam, e portanto, as diferentes 
caracterizações que imprimem para as políticas públicas que os utilizam. 
Finalmente, em relação ao terceiro conjunto de posturas – identifi cadas na posição hegemônica 
do CAU, e em algumas experiências recentes de escritórios de arquitetura autodenominados como 
populares, e, ainda, em proposições direcionadas à população de baixa renda, baseadas em planos 
de negócio considerados inovadores – percebemos iniciativas que vêm agregando à discussão 
das assistências técnicas experiências bastante recentes e que imprimem ao debate termos, 
argumentos e posturas que, até então, parecem “estranhos” ao meio. Essas posturas confl uem 
a partir da matriz do empreendedorismo, promovendo a produção de melhorias habitacionais, 
reformas e ampliações, através de soluções de mercado, que procuram adequar os produtos 
característicos do meio de arquitetura e urbanismo a um público de renda baixa, com preços 
rebaixados e pagamentos parcelados. Entendemos que essas proposições tendem a misturar 
coisas distintas, que estariam no cerne de um debate antigo entre “valor de uso” e “valor de troca”, 
que se refl ete na discussão da habitação como direito ou como mercadoria. 
Para o entendimento desse conjunto de posturas, consideramos que é importante relembrar o 
processo de distribuição de renda que ocorreu durante os governos Lula e Dilma e que proporcionou 
a inclusão de uma considerável parcela da população de baixa renda no mundo do consumo, o que 
impulsionou muitos novos negócios, que surgiram direcionados a esse público emergente. Nesse 
sentido, e levando em conta a demanda de atuação de arquitetas(os) e urbanistas nos territórios 
populares, parece-nos interessante o possível espraiamento das experiências e perspectivas de 
atuação profi ssional de arquitetura e urbanismo, que apresentam novos “produtos e serviços” no 
mercado, direcionados para as camadas populares. O que se confi gura como uma nova forma de 
atuação, que preferimos denominar: arquitetura de mercado popular. 
O que não consideramos positivo é a nublagem que algumas dessas iniciativas promovem entre 
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o “seu negócio” e o direito à moradia. Embora seja louvável que as(os) arquitetas(os) e urbanistas 
se disponham a descer do “pedestal” da produção exclusiva às camadas mais abastadas e 
desenvolver meios de produzir para uma maior porcentagem da população, esse movimento não 
tem necessária relação com a defesa do direito à moradia, tampouco com as demandas históricas 
de formulação de políticas públicas que avancem na garantia desse direito. 
A própria Lei 11.888/2008 diz no seu “Art. 1º Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda 
à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social (...)” (BRASIL, 2008, grifo nosso). Isso signifi ca que as iniciativas comerciais de arquitetura 
e urbanismo direcionadas para as camadas populares, que cobram diretamente dos moradores 
os serviços que a lei diz gratuitos, não estão implementando a lei, e tampouco se relacionam à 
garantia do direito à moradia. 
Por essa abordagem, entendemos que os vários eventos, iniciativas e informações que circulam 
atualmente nos meios de arquitetura e urbanismo, principalmente a partir da atuação recente do 
CAU – compondo esse terceiro conjunto de posturas, que conecta a assistência técnica à produção 
de arquitetura e urbanismo voltada para a baixa renda, a partir de iniciativas de mercado – embora 
sejam relevantes, no que se refere à ampliação do acesso aos serviços de arquitetas(os) e 
urbanistas, não compõem o que vem sendo historicamente denominado como assistência técnica.  

O papel do CAU e demais entidades representativas da categoria tem sua importância, visto que 
esses órgãos podem atuar como articuladores para as futuras ações de ATHIS. No entanto, a 
prática só se consolidará com a aproximação dos arquitetos e urbanistas com a realidade e os 
problemas sociais, através da observação da população como detentora de direitos, que incluem 
o direito à cidade e à moradia digna.  (CARDOSO; LOPES, 2019, p. 14). 

Essa diferenciação nos parece fundamental e, talvez, tenhamos aí um indicador que unifi ca 
assistência e assessoria dentro de um mesmo espectro, qual seja: o de diferentes formas do 
ofício que incidem sobre a implementação do direito à moradia a partir da formulação de políticas 
públicas – e que encontram na Lei de 2008 um dos patamares atingidos a partir de uma articulação 
histórica, que tem matrizes distintas, mas que se espraiaram em todo território nacional como 
referências de práticas profi ssionais. 
Dentro da miríade de posturas e possibilidades que orbitam em torno da discussão do signifi cado 
dos termos, chegamos então a uma diferenciação, que envolve o pressuposto do direito à moradia 
como força aglutinadora da assistência e da assessoria, e do entendimento da lei 11.888 como 
um instrumento legal para a universalização desse direito. Essa aglutinação dos termos em torno 
do direito, os diferencia das atuações profi ssionais de arquitetura e urbanismo voltadas para a 
ampliação ou criação de um mercado de trabalho direcionado para o público de baixa renda, para a 
qual os produtos, serviços, preços e formas de pagamento são ajustadas, muitas vezes, mantendo 
praticamente intactas as relações entre profi ssionais de arquitetura e clientes. Relações, estas, 
que foram desenvolvidas historicamente com bases em formas de atuação que nenhuma relação 
possuem com o histórico das práticas de assessoria e assistência técnica. 
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Esse aspecto merece destaque, já que, ao se considerar as iniciativas de arquitetura de mercado 
popular, como ATHIS, automaticamente deixamos de valorizar os acúmulos relacionados às 
metodologias de projeto participativo, troca de saberes técnicos e populares, processos formativos 
e de organização comunitária, entre outros aspectos que caracterizam historicamente as práticas 
de assessoria e assistência técnica. Isso porque, na maioria das iniciativas de arquitetura de 
mercado popular, essas não são características de atuação observadas, o que informa sobre 
elas estarem orbitando mais em torno de uma adequação de sobrevivência econômica, do que 
do enfrentamento da visão política do campo, que envolveria por exemplo: a desconstrução das 
hierarquizações em torno do gênio criativo e das relações produtivas do canteiro de obras. 
Seguindo essa linha de análise, a assistência e assessoria técnica em arquitetura e urbanismo 
signifi cam diferentes formas do ofício que incidem em um mesmo espectro profi ssional, que 
orbita em torno do direto a moradia. Cabe-nos agora – após desacoplar desta conceituação as 
iniciativas de arquitetura de mercado popular – nos debruçar sobre os indícios que podem iluminar 
a diferenciação entre os dois termos aqui discutidos. 
Seguindo esse intento, encontramos algumas conceituações elaboradas por Silke kapp (2018) 
que procuram defi nir contornos à ação de assessoria técnica. Nesse contexto, a autora propõe 
o conceito de grupo sócio-espacial, a partir de refl exões sobre como caracterizar a quem servem 
as atividades de assessoria em arquitetura e urbanismo. Na construção dessa caracterização, 
apresenta argumentos importantes no que se refere ao reconhecimento da relação assimétrica 
que envolve assessores e assessorados, apontando questões relacionadas à maior autonomia ou 
heteronomia existentes nas relações entre esses grupos. 
Numa aproximação preliminar, grupo sócio-espacial designa um grupo de pessoas que se relacionam 
entre si num espaço, sendo esse espaço constitutivo do grupo e, inversamente, constituído por ele.  

A articulação entre espaço e nexo social é necessária e dialética: necessária porque o grupo não 
existiria sem ela; dialética porque tensionada e sempre em processo (...). Na linguagem de Henri 
Lefebvre, um grupo sócio-espacial produz um espaço e é produzido por ele. Um grupo que dá 
conta de se constituir produzindo um espaço ou na perspectiva de fazê-lo, terá alguma ideia de 
autonomia, por mais frágil que seja. A assessoria visa a fortalecer essa autonomia, ao contrário 
da maioria dos programas públicos. (KAPP, 2018, p. 224). 

Embora identifi quemos avanços nessa discussão, entendemos que o conceito de grupo sócio-
espacial, assim como enunciado, não dá conta de caracterizar todas as possibilidades que 
compõem a atuação das assessorias técnicas, e portanto, acaba por restringir seu campo. Tal 
conceito, talvez, delimite o que podemos considerar como “assessoria clássica”, como “situações 
em que especialistas prestam serviço a pessoas que não dominam o mesmo conhecimento e 
que, socialmente, ocupam um lugar pior” (KAPP, 2018, p. 222) para assessoramento em uma dada 
delimitação espacial. 
Essa conexão entre o grupo social e o espaço, que lhe delimita e também o constitui ao ser 
produzido por ele, dá-se, de fato, em grande parte das vezes, mas não em todas. Como percebemos 
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nos casos das ações de assessoria relacionadas, por exemplo, aos movimentos sociais nacionais, 
em atividades de formação de lideranças ligadas a diferentes realidades, em processos de 
assessoramento vinculados a disputas de políticas públicas, que, embora tenham como horizonte 
a intervenção espacial enquanto processo de assessoria, na maior parte das vezes, não chegam 
a tanto. Como também percebemos em outras possibilidades de atuação que se vinculam ao 
desenvolvimento de ações de incidência política, ou de educação popular, voltadas ao fomento da 
organização dos grupos que, por vezes, articulam-se não em torno de uma delimitação espacial, 
mas reunindo pessoas por afi nidades temáticas, por gênero, por raça, entre outras possibilidades. 
Não seriam essas também atuações a serem consideradas como assessoria técnica em arquitetura 
e urbanismo? 
A partir da nossa prática de assessoria na cidade de Salvador, identifi camos que, em outras 
áreas profi ssionais que confl uem nessa atuação popular, existem acúmulos na conceituação dos 
termos assessoria e assistência que, talvez, possam nos auxiliar na discussão. Passamos então a 
procurar entender como esses mesmos termos são utilizados e como esses entendimentos podem 
contribuir para que também possamos construir uma diferenciação satisfatória entre ambos. 
No que se convenciona chamar, nas faculdades de direito, como “advocacia popular”, ambos 
os termos, assistência e assessoria, são bastante difundidos e têm diferenças claras, sendo a 
assistência jurídica uma atuação realizada dentro do campo da advocacia popular de atendimento a 
causas individuais, de pessoas ou famílias que não podem pagar advogados, e a assessoria jurídica, a 
atuação de advogados populares voltada para o atendimento de causas coletivas, de grupos populares 
organizados. Falando do SAJU225 da Faculdade de Direito da UFBA, a pesquisadora explica que: 

Possui dois núcleos de atendimento: o de Assistência Jurídica e o de Assessoria Jurídica Popular, 
este fundando em 1990. O primeiro presta atendimento individual à população hipossufi ciente 
de Salvador e região metropolitana que não possui condições de arcar com os custos de um 
advogado e de um processo na Justiça. Já o núcleo de Assessoria busca a autonomia dos 
sujeitos coletivos, como comunidades quilombolas, rurais e movimentos sociais e populares, por 
exemplo, o MSTB (Movimento Sem Teto da Bahia), o Assentamento Rural Azimbo (movimento 
CETA) e a comunidade quilombola Rio dos Macacos, buscando solucionar e dirimir seus confl itos 
por vias extrajudiciais, além de conscientizar os direitos de cada indivíduo através do método de 
educação popular de Paulo Freire. (MOREIRA, 2015, p. 154). 

No campo do direito, o entendimento da diferenciação entre assistência e assessoria jurídica 
apresenta aproximações com o debate em arquitetura e urbanismo, o histórico de assistência 
jurídica tem seu início em 1950, também no Rio Grande do Sul (LUZ, 2007). Enquanto que, o de 
assessoria, já é bem mais recente, entre as décadas de 1980 e 1990, momento da redemocratização 
e rearticulação de organizações populares. Ainda no sentido de caracterizar essa diferenciação, ao 
falar da composição estatutária do SAJU/UFBA, Luz aponta: 

225 Serviço de Assistência Jurídica Universitária.
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A idéia de que a “assistência” é um conceito que manifesta uma prática diversa da “assessoria” 
constitui um dado relevante, que está disposto no estatuto da entidade. Importa notar que a 
literatura escassa sobre o tema costuma enquadrar “Assistência Judiciária” como expressão 
sinônima de “Assessoria Jurídica”, o que, concretamente, não foi assimilado, conforme indicam 
os documentos da entidade. Nesse sentido, o SAJU/UFBA enquadrava a atividade ampla do apoio 
jurídico popular em dois campos: A assistência Jurídica e a Assessoria Jurídica. 
Assistência Jurídica, dentro da proposta focada, seria uma atividade voltada para o apoio jurídico 
individual. Tal atividade, anteriormente denominada de “prática forense”, constituiu-se como a 
primeira forma de ação das entidades estudantis, sejam elas marcadas pelo modelo “sajuano”, 
agora descrito, bem assim outras de caráter curricular, denominados de “Escritórios-Modelo”. 
(LUZ, 2007, p. 157) 

No campo do direito, percebemos que as raízes das discussões que envolvem a assistência 
jurídica ou judiciária e ainda a justiça gratuita, compondo um matiz de perspectivas diferenciadas, 
vem de longa data, e estão relacionadas à garantia de acesso aos trâmites jurídico-processuais 
que se baseiam na máxima de que “todos são iguais perante a lei”, o que só se confi gura quando 
são garantidas as condições de defesa e contraditório para aqueles que não podem pagar pelos 
serviços e custas envolvidas em tais pleitos. Assistência, portanto, estaria ligada à garantia de 
acesso aos trâmites de defesa individual, o que garantiria a sustentação de todo o sistema jurídico, 
como último recurso de um cidadão que não possui formas de arcar com os custos processuais. 
Essa caracterização, informa algo sobre o perfi l dos profi ssionais dedicados a tais práticas.  
Ainda buscando insumos no campo do direito, no trecho a seguir há uma defi nição que nos parece 
signifi cativa: 

Dessa forma, a Assistência Jurídica Universitária e a Assessoria Jurídica Popular buscam a 
resolução de confl itos dos sujeitos individuais na esfera judicial e dos sujeitos coletivos no 
âmbito extrajudicial, respectivamente, efetivando e assegurando os direitos de cada cidadão 
dispostos na Constituição Federal da República de 1988. (MOREIRA, 2015, p. 154, grifos nossos). 

Como podemos perceber, no campo do direito, a assistência jurídica popular se responsabiliza 
em atuar na garantia do direito individual de forma judicial, ou seja, num caráter mais formal do 
direto, já a assessoria jurídica popular se direciona às coletividades, atuando de forma extrajudicial, 
portanto, extrapolando os ritos formais do direto, aproximando-se de um caráter mais formativo, 
organizativo, educativo, instrutivo e crítico. 
Voltando ao nosso campo de debates e buscando traçar alguns paralelos com os acúmulos 
encontrados nas discussões do direito popular, se observarmos os primeiros usos dos termos 
dentro do histórico destas formas do ofício em arquitetura e urbanismo, entendemos ser possível 
perceber algumas similaridades com essas defi nições vindas do direito popular. O programa ATME 
foi desenvolvido pelo SAERGS de forma direcionada ao atendimento individual das famílias, e 
contemplava a regularização das obras, o desenvolvimento dos projetos de novas habitações ou 
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das reformas das casas existentes. Também se destaca na iniciativa do SAERGS os aspectos 
formais, visto que parte dos objetivos do programa estavam relacionados à regularização perante 
o CREA e as prefeituras municipais das construções populares. 
Pensando no âmbito das políticas públicas que incidem na garantia do direito à moradia, 
entendemos que o atendimento individual é um princípio fundamental, já que, apenas assim, existiria 
a possibilidade de universalização do mesmo. Nesse sentido, não entendemos o atendimento 
individual como menos importante, do ponto de vista político, ou como uma atuação rebaixada, já 
que, dentro do Estado de direito, fazer ou não parte de movimento social ou grupo organizado não 
deve ser requisito para garantia dos direitos. 

De qualquer modo, vale reconhecer que a noção de direito à moradia também compreende o 
atendimento individual às famílias e que a organização da população que necessita desses serviços, 
formando cooperativas ou movimentos sociais, não deve ser requisito para obter o atendimento de 
arquitetos e engenheiros na construção de sua moradia. (CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 8). 

Para além do campo ideal da universalização do direito à moradia, a realidade em que vivemos 
no Brasil passa muito longe desta garantia universal dos direitos, principalmente, às populações 
mais pobres. E é essa dura realidade que caracteriza a importância das organizações populares 
e dos movimentos sociais, que atuam na luta pela garantia dos direitos e, também, pelo 
surgimento de novos.
É exatamente nesse contexto de luta organizada pela moradia, no período de crescimento das 
organizações populares após as décadas de repressão militar, que afl oram as primeiras iniciativas 
de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo no país, de forma vinculada às atuações junto 
aos movimentos sociais e grupos organizados, guardando, portanto, essa relação mais coletiva, 
e também, mais formativa e organizativa226. Voltando à possível aproximação entre os diferentes 
sentidos dos termos assessoria e assistência nos campos do direito popular e da arquitetura e 
urbanismo, poderíamos considerar que, em uma estrutura pública de garantia da universalização 
do direito à moradia: a assistência técnica se relacionaria às ações individuais junto às famílias, 
enquanto a assessoria técnica estaria relacionada às ações coletivas junto a grupos organizados 
e movimentos sociais. Tal diferença de ações mais individualizadas ou mais coletivas, informaria 
características próprias às formas de atuação de assessores e assistentes, consolidando um 
sistema mais claro e adaptável de suporte e implementação do direito à moradia nas diferentes 
realidades do país.   
Aprofundando as análises, entendemos que, embora a Lei das Assistências Técnicas seja 
considerada um avanço legislativo, cabe-nos “desenrolar” alguns embaraços que ela causa, e são 

226 É importante destacar que esse envolvimento mais coletivo junto a movimentos organizados traz consigo uma 
forte perspectiva de articulação política para a atuação da assessoria técnica, o que, obviamente, diferencia-se da 
atuação junto às demandas individualizadas, até em função da aproximação da atuação profi ssional aos discursos e 
reivindicações dos grupos envolvidos, podendo esse ser mais um indício na diferenciação entre as práticas.
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vários os aspectos que podem ser levantados para essa argumentação. Por se tratar de assunto 
tão complexo, a garantia do direito à moradia em um país tão diverso, entendemos que um texto 
tão enxuto e, portanto, tão genérico, não tem muita capacidade de aplicação, correndo grande 
risco de ser mais uma “lei que não pega”227. Olhar para a fragilidade da lei não nos parece uma 
atitude desprendida de compromisso político com a “causa” da moradia ou das assessorias e 
assistências técnicas, muito pelo contrário, vemos essa crítica como parte do árduo caminho das 
pedras para a universalização do direito à moradia no Brasil. 
Ao ler atentamente a Lei, percebemos algumas brechas que precisariam ser melhor defi nidas, 
porque oportunizam confusões interpretativas que em nada auxiliam na sua implementação. No já 
citado Artigo 1° da referida Lei, a assistência técnica é vista: “(…) como parte integrante do direito 
social à moradia previsto no art. 6° da Constituição Federal, e consoante o especifi cado na alínea r 
do inciso V do caput do art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (...)” (BRASIL, 2008). 
Quando vamos buscar essas referências citadas no Artigo 1° da lei 11.888, primeiramente, 
encontramos o Artigo 6° da Constituição Federal, no qual encontramos a seguinte formulação: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Observando o descrito no Artigo 6° da constituição e no Artigo 1° da lei das Assistências técnicas, 
chama a atenção uma questão que não parece clara na confl uência entre os dois marcos 
regulatórios. Quando ambos os textos se referem à moradia enquanto direito social, o trazem como 
um direito específi co que não necessariamente se apresenta relacionado a outros aspectos do 
habitar, de forma que a sua relação com as infraestruturas, serviços e equipamentos urbanos não 
estão claramente apresentados, portanto, não estão legalmente assegurados, o que entendemos 
ser uma preocupante brecha entre as leis, no que se refere à garantia plena do direito à moradia. 
Seguindo as referências do Artigo 1° da Lei 11.888, além do Artigo 6° da Constituição Federal, 
temos ainda: “o especifi cado na alínea r do inciso V do caput do art. 4º da Lei nº 10.257” (BRASIL, 
2008), conhecida como Estatuto da Cidade, no qual encontramos: “Art. 4° Para os fi ns desta Lei, 
serão utilizados, entre outros instrumentos: (…) [inciso] V – institutos jurídicos e políticos: (…) 
[alínea] r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 
favorecidos;” (BRASIL, 2001, grifo nosso). Quando observamos o descrito na citada alínea r do 
Estatuto da Cidade, já encontramos o uso do termo Assistência Técnica em conjunção com 
“jurídica”, o que poderia informar a aproximação entre os campos que indicamos, anteriormente, 
e que apontaria a assistência como ação mais individualizada. Porém, no texto da Lei 10.257, 
ela aparece diretamente relacionada à uma atuação claramente coletiva junto: “a comunidades e 
grupos sociais menos favorecidos.”,  o que nos leva a pensar que parte dos embaraços causados 

227 Termo popular para designar as leis que pouco conseguem impactar ou regular aquilo que é seu objeto.
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pela redação da Lei 11.888/08 tem sua origem na alínea r, do inciso V, do Artigo 4°, do Estatuto da 
Cidade de 2001. Isso fi ca claro quando observamos que a Lei das Assistências Técnicas, conforme 
descrito em seu Artigo 1°, deve ser compreendida como parte integrante do direito à moradia 
e como regulamentação da citada alínea r do Estatuto da Cidade, que se refere a: “assistência 
técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos;” (BRASIL, 
2001). Em primeiro lugar, porque comunidades e grupos sociais menos favorecidos não aparecem 
como destinatários diretos da assistência técnica descrita na Lei de 2008, que se direciona ao: 
“direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita” (BRASIL, 2008). Em 
segundo lugar, porque a Lei 11.888 difere do que encontramos na Lei 10.257, já que a assistência 
jurídica nem sequer é citada. 
A mudança de caracterização dos destinatários da assistência técnica, encontrada entre o que 
está no texto do Estatuto da Cidade e na Lei 11.888, não nos parece pouco importante, já que, 
como instrução de políticas públicas, faz bastante diferença destinar serviços para comunidades 
e grupos sociais menos favorecidos ou para famílias de baixa renda. Ao ler os textos das duas 
leis, a sensação que se tem é que, do ponto de vista legal, entre 2001 e 2008, algo mudou sobre o 
entendimento do destino da assistência técnica pública e gratuita. 
Seguindo a leitura da Lei 11.888, percebemos que a assistência técnica se delimita como algo 
relacionado exclusivamente ao projeto, ao acompanhamento da obra e à regularização da casa em 
si, de forma segmentada ao contexto em que se insere, não se relacionando com as infraestruturas 
urbanas: praças, parques, iluminação, saneamento, pavimentação, drenagem, ou, tampouco, a 
processos de mediação de confl itos comunitários, de educação popular, de formação de mão de 
obra, entre tantas outras possibilidades. O que fi ca evidente no seu Parágrafo 1°, do Artigo 2°: 

§ 1º O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os trabalhos de 
projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profi ssionais das áreas de arquitetura, 
urbanismo e engenharia necessários para a edifi cação, reforma, ampliação ou regularização 
fundiária da habitação. (BRASIL, 2008, grifo nosso). 

A assistência técnica que a lei delimita é, então, defi nida como um conjunto específi co de trabalhos 
técnicos: projeto, acompanhamento, execução de obra e regularização fundiária, voltados a garantir 
o direito social à moradia previsto na constituição de forma direcionada: “As famílias com renda 
mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais (…)” (BRASIL, 2008). 
Em toda a leitura da lei, a percepção de que se trata de uma iniciativa de regulamentação de um 
direito individual se faz presente, será apenas na redação do Parágrafo 1°, do Artigo 3°, que o texto 
proporciona um desvio no qual percebemos o cerne para diferentes interpretações e possíveis 
sombreamentos em relação ao histórico e atuação das assessorias técnicas, envolvendo atividades 
voltadas para atuação junto a coletivos populares organizados: “§ 1º A assistência técnica pode 
ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou outros 
grupos organizados que as representem.” (BRASIL, 2008, grifo nosso) 
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Em momento nenhum, a lei especifi ca como pode se dar essa assistência técnica prestada às 
organizações que representam as famílias e, ainda, ao inserir “outros grupos que as representem” 
permite variadas interpretações sobre os tipos de organizações enquadráveis, seriam: movimentos 
sociais? Grupos religiosos? Iniciativas culturais? Grupos esportivos? Do que se trata afi nal? Toda 
a descrição que parece orientar a lei no sentido de assegurar um direito individual fi ca confusa 
a partir desse parágrafo. Essa modalidade de assistência técnica a grupos organizados parece 
pouco clara na lei, já que não se trata de assistência ao grupo em si – como, por exemplo, para 
projeto e obra de sua sede, ou de outra área coletiva sobre seu domínio –, mas sim às habitações 
das famílias que o compõe, ou que são representadas por ele. 
Outro aspecto que nos chama a atenção, relaciona-se à indicação na lei dos serviços específi cos 
da assistência técnica prestada, sem correlacioná-los com a disponibilização de recursos para 
a realização das obras de construção e reforma das habitações. Isso nos leva a apontar a 
possibilidade de ser este um serviço inócuo, que gere projetos que nunca serão construídos, ou, nos 
induz a pensar que a lei se direciona à regularização e assistência técnica para a autoconstrução, 
na qual os custos da construção seguirão a cargo dos moradores. Tais refl exões distanciam a lei 
do escopo mais alargado das assessorias técnicas e de um conjunto mais amplo de possibilidades 
de atuação, direcionadas a dar soluções às demandas habitacionais populares no país. 
Por essa linha de análise transparece a insufi ciência da lei, no que se refere ao seu próprio objeto: 
de garantia do direito à moradia na diversa realidade brasileira. Sob essa avaliação mais ampliada, 
a lei parece se direcionar a uma certa especifi cidade, que, sem dúvidas tem importância, mas que 
não dá conta das perspectivas de atuação que os acúmulos históricos de assessoria e assistência 
já demonstram. Apontamos, assim, que falta à lei abarcar mais claramente as demandas e ações 
coletivas, que consideramos prerrogativas importantes e, por isso, precisam estar contempladas 
nas regulamentações que pretendam garantir o direito à moradia.  

A assistência e a assessoria técnica se colocam nesse contexto como uma chave para entender 
“o problema” da habitação no país, que não é único e tampouco pode ser resumido pela leitura do 
défi cit como necessidade imediata e intuitiva de construir habitações. Se a assistência técnica e 
o serviço prestado por arquitetos e urbanistas têm relevância para a maioria da população, deve-
se partir de uma leitura crítica e criteriosa das necessidades habitacionais que são diversas num 
país de dimensões continentais como o Brasil. Necessidades específi cas implicam em soluções 
específi cas. (CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 14). 

Em função da diversidade das demandas e regiões, as diferentes formas de organização, 
articulação e luta pelo direito à moradia no Brasil, deveriam estar contempladas nas formulações 
legais sobre o tema, que se apresentam como possíveis ancoragens com potencial para 
organizar nacionalmente as diferentes articulações locais, viabilizando recursos públicos para o 
desenvolvimento e incremento de suas ações. Nesse sentido, quando analisamos o escopo de 
atuação da assistência técnica descrito nos marcos legais, percebemos que se mostram restritivos 
e insufi cientes enquanto regulamentação que se propõe a todo o território nacional. 
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Para além da Lei 11.888/2008, as assistências e assessorias técnicas na luta pelo direito universal 
da moradia já construíram um histórico de décadas, capaz de estabelecer formas distintas ao 
ofício de arquitetura e urbanismo. Reconhecer esse histórico e a multiplicidade de possibilidades 
de atuação é tão fundamental como compreender as disputas contemporâneas em torno dos 
termos, assim como a necessidade de expansão e avanço desse campo de atuação.

Para que a assistência técnica se torne realidade, é preciso que os arquitetos e urbanistas 
tenham uma visão mais ampla – de que não são apenas os únicos a atuarem na produção da 
cidade, e que isso engloba diversos agentes e confl itos. É preciso que esses profi ssionais atuem 
politicamente, mas não apenas dentro de suas próprias esferas, assim como é necessário unir-
se a outros grupos em prol do comum. Para tanto, uma reaproximação com os movimentos 
sociais é fundamental, de forma a compreender suas novas demandas; os discursos dos novos 
movimentos urbanos, e através da troca de saberes desenvolver essa prática comum. O campo 
institucional já está estabelecido e se apresenta como um fator favorável, mas não será através 
da espera pela boa vontade de gestões governamentais que a assistência técnica se tornará uma 
realidade. (CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 16). 

Embora possamos identifi car pavimentada uma certa estrutura institucional/legal que reconhece 
e prevê a atuação das assistências técnicas, essa estrutura ainda é pouco ativa e os exemplos de 
implementação da lei ainda muito raros. Como iniciativas isoladas, vemos aplicações pontuais e 
que se relacionam à articulação local possível em dado momento, entre as quais, vale destacar a 
experiência da CODHAB228, no Distrito Federal, entre 2014 e 2018, e mais recentemente, a atuação 
da Prefeitura do Conde, no estado da Paraíba. Insistimos que, no campo institucional/legal, o que 
temos, além de estar em rápido desmonte, nunca chegou a se consolidar como um sistema de 
defesa do direito à moradia, o que envolveria ações múltiplas, com formatos e escalas distintas, 
capazes de se adaptar às diferentes articulações possíveis, capilarizando o direito a todas e todos. 
Quando discutimos os termos e suas diferenças, de forma alguma pretendemos construir um 
antagonismo entre os mesmos. Na realidade, entendemos ambos como partes integrantes de um 
mesmo sistema de garantia de direitos que ainda está por se estruturar no Brasil, e que, a partir 
de seu próprio desenvolvimento e expansão, fazem surgir diferentes formatos e possibilidades de 
atuação, como é o caso das iniciativas de arquitetura de mercado popular, que também precisam 
ser reconhecidas pela sua própria importância. Entendemos, assim, que o desenvolvimento das 
formas do ofício vai se desdobrando em diferentes perspectivas complementares,  quanto mais se 
multiplicam, mais ricas e completas se tornam. 
Para além dos profi ssionais e grupos que vêm atuando com arquitetura de mercado popular, os 
grupos de assessoria técnica, os profi ssionais, grupos e iniciativas públicas de assistência técnica, 
nos últimos anos, têm surgido diferentes iniciativas coletivas locais envolvendo arquitetas(os) e 
urbanistas entre outros profi ssionais229, que procuram incidir sobre o direito à moradia, mas que 

228 Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 
229 Como apresentamos no Conector O labirinto da Nossa Formação, a própria composição, forma de atuação, 
organização e abordagem da Teia – casa de criação no início dos anos 2000, já aponta para um perfi l mais diverso e 
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não necessariamente reivindicam os termos assessoria e/ou assistência técnica. Essas iniciativas 
parecem se inspirar no histórico de assessorias e assistências técnicas, mas se conformam como 
propostas diferenciadas no que se refere a suas características organizacionais, recortes temáticos 
e formatos de trabalho, atuando com projeto, construção, atividades formativas, organização 
coletiva, por vezes assumindo como centrais os debates da interseccionalidade de raça e gênero230 
na atuação em torno do ambiente habitado em territórios populares. 
Tal conjuntura, que aponta ao mesmo tempo: a ampliação dos debates e experiências de 
assessoria e assistência técnica como referências fundantes dentro do campo; o surgimento de 
diferentes experiências de arquitetura de mercado popular; e ainda, a ebulição de novos grupos 
que, no conjunto de seus temas e práticas, não se enquadram nas características históricas das 
assessorias ou das assistências técnicas; indica que vivemos um momento de ampliação das 
formas do ofício direcionadas à interação com as realidades populares. 
Na discussão sobre essas formas do ofício, cabe uma última consideração sobre as assessorias e 
assistências técnicas: se, por um lado, elas se apresentam como as formas do ofício historicamente 
mais signifi cativas nesse espectro que elencamos discutir, por outro, corremos o risco de, ofuscados 
por sua signifi cância, acabarmos por enquadrar inadequadamente as novas formas do ofício que 
vêm surgindo, o que pode tanto limitar o desenvolvimento de suas potências e diversidades, quanto 
obstruir nossa visão crítica sobre as mesmas. 
Certamente, o conjunto de iniciativas que ebulem nos últimos anos, apontando para novas 
formas do ofício - que se apresentam ainda em delimitação -, têm importância no que se refere 
à consolidação de caminhos profi ssionais menos elitizados dentro do campo, o que, por si só, 
já caracteriza alguma relevância. Por fi m, vale destacar que não vemos essas classifi cações de 
formas do ofício como confl itantes ou excludentes, visto que a diversidade de relações possíveis 
entre os grupos profi ssionais e as realidades populares parece permitir que os mesmos agentes 
desenvolvam simultaneamente diferentes formas do ofício, praticando assistência técnica, 
assessoria técnica e arquitetura de mercado popular em um mesmo território, de forma relacionada 
à diversidade de demandas que este território apresenta.

ampliado em relação ao escopo e práticas de assessoria e assistência técnica.
230 Entre esses arranjos, destacamos o Projeto Arquitetura na Periferia, que vem atuando já há alguns anos em 
ocupações periféricas de Belo Horizonte.
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Quando nos referirmos a práticas de ensino, o fazemos a partir de referenciais do campo da pedagogia, que 
nos informam sobre as diversas formas de ensinar e aprender de que lançamos mão em praticamente todas 
as atividades que desenvolvemos no dia a dia, o que, em última instância, nos caracteriza singularmente 
enquanto seres de conhecimento (FREIRE, 1987). A multiplicidade de formas de ensinar e aprender, que 
compõe nosso matiz de aprendizagens, emergem dos processos educativos presentes nas práticas sociais 
de que participamos nas nossas interações com o mundo e com outras pessoas (OLIVEIRA  et al., 2009).

A partir do entendimento de que aprendemos e ensinamos nas práticas sociais de que participamos, para 
além de outras análises pertinentes ao tema, sob o enfoque de obtenção de aprendizagens, podemos 
considerar que as práticas sociais, nas suas especifi cidades pedagógicas, também se caracterizam como 
práticas educativas, das quais derivam diferentes formas de ensinar e aprender, e nas quais aprendemos 
e ensinamos de forma singular. Isso porque, nas práticas educativas de que falamos, ocorrem, ao mesmo 
tempo, aprendizados coletivos e individuais, que se relacionam com as diferentes bagagens sociais e 
culturais que possuem cada indivíduo que delas participa.

A prática educativa é outra coisa além da ciência e das metodologias. É um complexo de atos e de 
conhecimentos, de decisões e de atenção que ultrapassam as possibilidades de uma teorização global. 
Tento evitar, a todo custo, a ilusão fi losófi ca da totalidade globalizante em si mesmas para buscá-las sempre 
como horizonte. (GADOTTI, 1998, p. 29).

Com essa base conceitual, importa defi nir que, quando falamos de práticas de ensino, estamos reduzindo 
o escopo das práticas educativas a um determinado reduto, o do ensino formal. Tal redução não se torna 
possível sem algum prejuízo à abrangência da refl exão educativa, mas por uma questão de foco, difi cilmente 
avançaríamos nas discussões referentes ao ensino formal de arquitetura e urbanismo sem delimitar tal 
recorte. Esta redução é entendida, nesta tese, enquanto foco e não enquanto exclusão, já que, ao abordarmos 
tensionamentos do ensino formal, necessariamente observamos as conexões entre as práticas de ensino e 
as práticas educativas oriundas de outros meios.

As análises dos dados relacionados à interação com as realidades populares da Gamboa nos levaram à 
identifi cação de dimensões - política, cultural e tecnológica - do ensino, o que nos permitiu caracterizar três 
zonas de tensão a partir das suas relações predominantes com cada uma das dimensões identifi cadas 
anteriormente. Como os próprios dados nos levaram a identifi car as referidas dimensões e zonas de tensão, 
parece evidente que, ao observar o campo da pesquisa e desvelar as entradas/saídas do arranjo extensionista, 
tratamos de uma prática de ensino que logrou a abordagem simultânea das três dimensões identifi cadas.

Partindo dessa constatação, neste processador, seguiremos as nossas análises com um enfoque 
mais específi co, que se direciona à observação das formas de ensinar e aprender que compuseram o 
arranjo extensionista. Com esse foco, pretendemos investigar o que as formas de ensinar e aprender 
identifi cadas informam sobre práticas de ensino que se mostrem capazes de realizar a abordagem 
múltipla das três dimensões.

A abordagem múltipla se caracteriza como a conjunção e simultaneidade de diferentes abordagens, que 
podem envolver a diversidade: dimensional, temporal, metodológica, de escala, e de área de atuação; mas que 
confl uem em relação aos objetivos mais amplos da interação entre as iniciativas universitárias articuladas e 
os territórios populares. A abordagem múltipla se confi gura como uma importante característica do arranjo 
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extensionista estudado, por gerar grande dinâmica nas conexões entre diferentes entradas/saídas, de forma 
que sem ela, o arranjo possivelmente se tornaria uma estrutura tão estática quanto as demais existentes.

Para consolidarmos as nossas análises e ao mesmo tempo qualifi carmos as perspectivas de abordagem 
simultânea das três zonas de tensão, iremos, a partir das formas de ensinar e aprender, perscrutar nexos 
entre os aprendizados e a prática de ensino utilizada, o que nos leva ao aprofundamento conceitual das 
teorias pedagógicas, em busca de conformar substratos que favoreçam a maior aproximação entre o 
referido ensino e as diversas realidades populares brasileiras.

Embora todo o arranjo extensionista apresentado tenha grande relevância para nossas análises sobre 
as formas de ensinar e aprender, a entrada/saída do ateliê extensionista se apresenta como um foco 
privilegiado para estas discussões, visto que se confi gura como uma parte integrante do ensino formal, que 
desempenhou papel diferente do habitual. Por isso, ao discutir práticas de ensino, essa entrada/saída se 
sobressai das demais, o que não a torna independente, já que sua viabilidade só se confi gurou em função 
da composição ampla do arranjo do qual ela é parte.

Formas de ensinar e aprender identificadas
Como apresentamos no processador 2, identifi camos diferentes fl uxos de aprendizados relacionados ao 
arranjo estudado. No esforço de identifi car os processos que os geraram, passamos agora a perscrutar as 
formas de obtenção destes aprendizados, o que fazemos destacando-os da dinâmica de que fi zeram parte, 
como forma de tornar mais nítido o seu funcionamento. “A educação é um fenômeno dinâmico e permanente 
como a própria vida e o educador busca compreender justamente esse fenômeno para compreender melhor 
o que faz.” (GADOTTI, 1998, p. 29)

A partir das diferentes entradas/saídas articuladas através do arranjo extensionista, que envolvem: a extensão 
docente direta, a Residência AU+E, o Programa Permanecer e o Ateliê III; poderíamos observar variadas formas 
de ensinar e aprender com diferentes especifi cidades. Porém, a observação mais detida dos dados, assim 
como os objetivos desta pesquisa, relacionados ao ensino formal, nos levaram a identifi car que a entrada/
saída do Ateliê III se conforma como um canal privilegiado para o aprofundamento das nossas análises.

Tal conformação se relaciona ao maior número e variedade de interlocutores envolvidos nessa entrada/
saída, quando comparamos com as demais articuladas neste arranjo, e, também, à condição própria dessa 
entrada/saída como disciplina da matriz curricular obrigatória da graduação do curso diurno da FAUFBA. 
Esses aspectos nos fazem investigar as formas de ensinar e aprender a partir dessa entrada/saída, o que 
fazemos observando os dados reunidos no campo da pesquisa, o que, portanto, não encerra as formas de 
ensinar e aprender que compuseram o arranjo estudado,  nos levando à explicitação, não de todas, mas 
daquelas que se apresentaram de forma mais evidente na entrada/saída do Ateliê. 

O arranjo extensionista estudado ao articular exercícios didáticos de Ateliê III, que normalmente são atividades 
realizadas em sala de aula, com a realidade da Gamboa de Baixo, ao mesmo tempo que agregou ao arranjo a 
iniciativa de um Ateliê Extensionista, transformou signifi cativamente esse componente curricular. A dinâmica 
comumente estabelecida, nessa disciplina, acabou sendo profundamente alterada, o que nos proporciona 
uma condição privilegiada de análise sobre as formas de ensinar e aprender envolvidas nessas alterações.
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O diálogo
Ao interagir no território e dialogar com os moradores, em muitos casos os estudantes se tornaram os 
protagonistas do espaço de sala de aula, ao relatarem e discutirem entre si suas impressões. Nesses 
termos, a interação com o território - além de proporcionar novas formas de ensinar e aprender, diferenciadas 
daquelas com as quais as(os) estudantes estão mais habituadas(os) na faculdade - na realidade transformou 
o próprio ambiente de ensino em sala de aula. O que proporcionou uma relação que consideramos mais 
interessante entre professoras e estudantes, que passaram a atuar numa perspectiva mais horizontal de 
interação entre educandos e educadores.

Essa horizontalidade é parte do que se preconiza desde os princípios das teorias da pedagogia do diálogo 
em que nos embasamos, portanto, não se trata de uma descoberta, mas da confi rmação de alguns de 
seus pressupostos. Segundo Oliveira (2017) e Gadotti (1998), a pedagogia do diálogo tem suas origens 
primeiramente nos conceitos de Martim Buber, com o “princípio do diálogo” na obra Eu e Tu de 1923, e se 
desenvolve no seio do movimento da escola nova.

Tudo começou com a pedagogia do diálogo. O diálogo é tão antigo quanto a educação. Porém, ele começa 
a ter maior importância, como ideia central da pedagogia, a partir do movimento da escola nova. Os 
teóricos da escola nova consolidaram suas posições antiautoritárias, opondo-se à escola tradicional 
sustentada por uma concepção da educação centrada na autoridade do professor. Os chamados 
escolanovistas buscavam construir relações democráticas numa escola livre, criadora, espontânea, sem 
medo da liberdade. (GADOTTI, 1998, p. 13).

Surgido no fi nal do século XIX, na Europa, o escolanovismo ganha campo nas Américas e, inclusive no 
Brasil, nas primeiras décadas do século XX. O movimento questionava o ordenamento pedagógico em 
que as escolas tradicionais se baseavam, reposicionando os debates em torno do ensino e da pedagogia, 
primeiramente na relação professor – aluno, passando pela relação entre professores, técnicos e a gestão 
escolar, para chegar fi nalmente na relação escola – comunidade (GADOTTI, 1998). No Brasil, já em meados 
do século passado, destaca-se a fi gura de Anísio Teixeira como um escolanovista e precursor da pedagogia 
do diálogo, propondo a reestruturação da educação a partir dos princípios democráticos.

As implementações da pedagogia do diálogo em situações concretas no sistema educacional brasileiro 
esbarraram em problemas estruturais do país, notadamente, a desigualdade social e de acesso à educação, 
que acabaram, muitas vezes, inviabilizando aquele ideal dialógico democrático. Nessas condições históricas,  
surgem as formulações Freireanas, que localizam a pedagogia do diálogo como uma ação política, que articula 
a discussão do poder e das condições de opressão existentes na sociedade como o centro da pedagogia.

Num primeiro momento a pedagogia do diálogo tinha por objetivo estabelecer relações amigáveis entre 
mestres e discípulos em sala de aula. Agora é diferente: o diálogo visa atingir diretamente o coração das 
relações sociais. A autogestão pedagógica objetiva preparar a autogestão social. (GADOTTI, 1998, p. 16).

O processo de desenvolvimento da pedagogia do diálogo, ou dialógica como prefere chamar Paulo 
Freire, relaciona-se com as condições concretas: os momentos históricos e as realidades locais em que 
ocorrem, nesse sentido, tal pedagogia vai assimilando novas características ao se confrontar com questões 
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econômicas, sociais, culturais e políticas. É certo que esse desenvolvimento segue em curso e entendemos 
que a experiência do arranjo extensionista é mais uma iniciativa de implementação de tal pedagogia, com 
as adaptações e atualizações relacionadas às condicionantes encontradas em uma faculdade pública de 
arquitetura e urbanismo, no fi nal da segunda década do século XXI, na cidade de Salvador.

Na experiência pesquisada, os diálogos, relatos e trocas de informações que presenciamos em sala de 
aula, protagonizados por diferentes estudantes de acordo com as questões identifi cadas por elas(es) nas 
interações com as(os) moradoras(es) e com o bairro popular da Gamboa, reconfi guraram parcialmente o 
espaço didático do Ateliê, no qual, ainda hoje, tradicionalmente, o professor detém os meios e o controle 
sobre a condução das atividades. Essa reconfi guração parcial da sala de aula gerou maior aproximação 
entre estudantes e professoras(es), que se dedicaram de forma conjunta ao entendimento das questões que 
compareciam no campo em busca de solucionar as propostas projetuais.

A centralidade dos aprendizados se deu em torno da realidade identifi cada em conjunto pelas(os) estudantes 
e professoras(es), de forma que os assuntos abordados em sala foram apenas parcialmente pré-defi nidos 
em função do afl oramento de novos assuntos e abordagens a partir do interesse das(os) estudantes em 
cada atividade. O percurso pedagógico passou por uma relação direta entre a identifi cação do problema 
real, a análise das questões envolvidas, a proposição de solução e a avaliação de resultados.  

Eu acho comparável com o que a gente entende como tentativa e erro, o negócio da sala de aula tem alguém 
que fala pra gente o que é o certo, como é o certo, qual a lógica daquilo. É outra coisa de a gente ver o porquê, 
perceber o que a gente tem que fazer, e ter que pensar a solução, e perceber que não vai ser a mais teoricamente 
ideal assim, e aí executar aquilo. (...) Então a grande diferença é que nos faz perceber como são as coisas e 
pensar solução, ao invés de fi car aluindo o passo a passo de como as coisas devem ser executadas. Lilian

A estudante fala da diferença que percebe sobre o formato mais “tradicional” da sala de aula, onde tem 
alguém que direciona a condução do raciocínio, e a lógica de aprendizagem que se deparou nas atividades 
de ateliê, aqui pesquisadas, nas quais o princípio da condução do raciocínio é intencionalmente subtraído 
da relação, o que proporciona maior liberdade de pensamento e amplitude de descobertas a todas(os) 
as(os) envolvidas(os) no processo. Se a sala de aula tradicional tende a um vetor de aprendizados em mão 
única, viabilizada pela condução do raciocínio direcionada pela(o) professora(or), no caso pesquisado, cada 
estudante, cada grupo e a turma toda geram diferentes vetores de aprendizado em múltiplas direções, que 
surgem a partir do diálogo sobre as questões específi cas das casas e das famílias que as habitam.

Dessa forma, a sala de aula ganha outros contornos, deixando de ser um espaço de controle total da(o) 
docente, que prepara suas aulas e apresenta seus raciocínios as(os) estudantes, para se tornar um espaço 
de controle parcial, em que a(o) docente não sabe exatamente o que será abordado em cada dia, já que tal 
defi nição de assuntos depende do que as(os) estudantes observaram e quais os aspectos que consideraram 
mais relevantes para sua abordagem. Assim, confi guram-se vetores de aprendizado com níveis diferenciados 
de autonomia, nem todos os grupos dedicam atenção às mesmas questões, já que essa atenção esteve 
relacionada, por um lado, à realidade específi ca com a qual se interagiu, e por outro, aos interesses e à 
sensibilidade de cada estudante e grupo.

Durante esse processo de interação com o bairro popular se destacaram nas falas dos interlocutores alguns 
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elementos que apresentam o potencial do diálogo com as(os) moradoras(es), como uma forma potente de 
ensinar e aprender, estabelecendo um patamar de troca entre diferentes formas de conhecimento, e que em 
alguns casos, são complementares, e em outros não, mas que de qualquer modo, quando a troca ocorre, 
com base no respeito mútuo, os ganhos de aprendizados se mostram.

Na troca assim, na troca com o morador, nessa conversa a gente já aprende assim, porque eles têm um 
conhecimento, mesmo que seja um conhecimento empírico assim, um conhecimento passado de geração em 
geração, e que nos ensina, coisas que geralmente a gente não sabe, e que na troca a gente vê. (...) Eu acho 
que isso foi um ponto que me marcou muito, eu já tinha essa refl exão de que as pessoas tem conhecimentos 
variados, de que todo mundo pode ensinar todo mundo, mas quando você vê isso na prática e presencia, é 
bom! E joga a humildade aí! Isaías

O diálogo com o morador fez o estudante perceber e valorizar os diferentes conhecimentos envolvidos na 
troca que esse tipo de interação proporciona, e esse entendimento desperta refl exões sobre as inadequadas 
hierarquizações entre os diferentes conhecimentos, o que, muitas vezes, percebe-se nos espaços de ensino, 
que supervalorizam os conhecimentos acadêmicos em detrimento de outros.

O respeito a esses saberes se insere no horizonte maior em que eles se geram - o horizonte do contexto 
cultural, que não pode ser entendido fora de seu corte de classe, até mesmo em sociedades de tal forma 
complexas em que a caracterização daquele corte é menos facilmente apreensível.
O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao contexto cultural. (FREIRE, 
1992, p. 86).

A potência do diálogo, do contato com o(a) morador(a), da observação das relações e vínculos comunitários, 
da percepção sobre as formas de convívio, acabam despertando refl exões sobre a demanda do campo 
profi ssional em que as(os) estudantes estão se formando.

a moradora explicando as coisas que estavam acontecendo, foi ela saber o nome e a casa de cada pessoa 
que ia participar no projeto. E essa experiência de perceber é ter o contato com o morador, e ver como fala 
das coisas, que é uma coisa que a gente não tem em outros projetos da universidade, então eu acho que 
esse contato e essa conversa, faz a gente perceber novas formas de que essa arquitetura é necessitada, foi 
o contato assim, com quem morava lá. Lilian

A estudante destaca a importância do contato e da conversa com as(os) moradas(es), que lhe proporciona 
outros aprendizados. Ao observarmos a bibliografi a sobre a pedagogia dialógica, Paulo Freire caracteriza o 
diálogo como a base fundamental para o desenvolvimento dos aprendizados: “o diálogo pertence à natureza 
do ser humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, 
embora tenha uma dimensão individual” (FREIRE, 1986, p.14).

A construção dos espaços e das condições de diálogo entre estudantes e moradores foi considerado, 
por nós, como um ponto forte das atividades pesquisadas, o que oportunizou o surgimento de diferentes 
assuntos e abordagens para as atividades, potencializando a atividade didática em si, a partir do diálogo 
entre estudantes e moradoras(es) sobre as suas intenções de transformação das casas.
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(...) o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refl etir e o agir de 
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar ideias de um sujeito no outro (...) (FREIRE, 1987, p. 79).

Na linha desse enunciado, entendemos que, na interação com a Gamboa de Baixo, as(os) estudantes 
entre si, as(os) estudantes com as(os) moradoras(es), e ainda as(os) professoras com as(os) estudantes 
e moradoras(es), caracterizaram-se como os sujeitos que, em diálogo, endereçam-se a pensar formas de 
transformar as condições das casas das(os) moradores com que interagiam. Nesse processo dialógico, 
ampliaram-se os entendimentos de todas(os) as(os) envolvidas(os) sobre as condições e possibilidades de 
interação com as condições espaciais identifi cadas.

Tal possibilidade dialógica se consolida a partir do reconhecimento dos diferentes conhecimentos que estão 
em interação, o que ocorre a partir da não hierarquização dos saberes, sejam eles populares e práticos ou 
acadêmicos e técnicos. A interação entre essas diferentes formas de conhecimento não deve signifi car a 
sobreposição de uma sobre a outra, e, sim, o enriquecimento de todas.

(…) homens e mulheres são sujeitos do conhecimento, mas a relação de conhecimento (gnosiológica) não 
está reduzida à relação sujeito-objeto, porque há uma relação intercomunicativa entre os sujeitos. Por 
meio da intersubjetividade, estabelece-se a comunicação entre os sujeitos sobre o objeto. Assim, há uma 
coparticipação dos sujeitos no ato de conhecer por meio da comunicação, sendo o objeto o mediador dessa 
relação entre os sujeitos. (OLIVEIRA, 2017, p. 230).

Ao discutirmos uma casa como objeto mediador de nosso diálogo enquanto sujeitos do conhecimento, ao 
mesmo tempo percebemos a simplifi cação e a complexifi cação das questões abordadas, já que por um lado, 
o objeto cognoscível (FREIRE, 1987) se delimita claramente como uma habitação com questões tecnológicas 
específi cas, que é habitada por um conjunto de pessoas, de um determinado perfi l social e cultural, inserido 
em uma dada realidade urbana, e, por outro, exatamente esse recorte delimitado da realidade é que permite 
o aprofundamento das percepções e o afl oramento de muitas variáveis próprias da realidade que se delimita.

Quando mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão 
desafi ados. Tão mais desafi ados, quanto mais obrigados a responder ao desafi o. Desafi ados, compreendem 
o desafi o na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafi o como um problema em 
suas conexões com os outros, num plano de totalidade e não como algo petrifi cado, a compreensão resultante 
tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada. (FREIRE, 1987, p. 70).

Os diferentes fl uxos de diálogo que se deram nas atividades do arranjo extensionista compõem um 
processo refl exivo que envolve diferentes escalas, que enriquecem as refl exões, que vão desde alguma 
generalização na visão macro, que envolvem a autoconstrução e as desigualdades urbanas, passando por 
questões relacionadas às condições de organização da disciplina e do exercício didático, chegando até a 
especifi cidade da solução técnica mais adequada para os projetos de ampliação da casa.
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Mas de uma forma macro, independente da disciplina em si, eu acho que existe uma incorporação e uma 
felicidade quando a gente se sente ouvido, e quando a gente não se sente acuado a fazer o que o professor 
quer, e seguir o que ele propõe e o cronograma de trabalho, enfi m. Isaías

As frequentes conversas coletivas em sala sobre o que as(os) estudantes estavam identifi cando no campo, 
assim como os necessários ajustes nos exercícios realizados coletivamente ao longo das atividades, são 
reconhecidos na fala de Isaías, como motivadores na interação em sala de aula. As mudanças das estruturas 
hierárquicas preestabelecidas já eram esperadas e inclusive almejadas por nós, tanto em função de experiências 
anteriores que vivenciamos, quanto pelo que verifi camos na literatura sobre a pedagogia dialógica.

Ao romper com a visão tradicional de que o professor é o que sabe e o aluno o que não sabe, há uma 
conotação de humildade inerente a essa concepção dialógica de educação. Todos sabemos alguma coisa, 
daí a importância das experiências de vida, das leituras de mundo dos educandos no seu pensamento 
educacional. (OLIVEIRA, 2017, p. 233).

O enriquecimento do espaço pedagógico, proporcionado pelas práticas de ensino dialógico, baseiam-se no 
entendimento de que todas(os) são sujeitos do conhecimento, e, nesse sentido, a “transmissão” de mão 
única – na relação professor aluno - tão utilizada em sala de aula até os dias de hoje, desconstrói-se por 
ausência de sentido. Pensar os diferentes vetores de aprendizagem envolvidos em tais práticas se torna 
muito mais complexo, porque envolve uma variedade muito maior de relações de ensinar e aprender, o 
que no campo estudado pode ser observado nas interações: estudante<>estudante, moradora<>estudante, 
professora<>estudante e, professora<>moradora.

Esta construção mais horizontal das relações nas atividades didáticas, muitas vezes, é confundida com a falta 
de autoridade e de capacidade docente, ou ainda, com um certo relaxamento das atribuições próprias das(os) 
professoras(es). Mas o que percebemos na realidade pesquisada foi, ao mesmo tempo, um enriquecimento 
do espaço pedagógico e um progressivo aumento das atividades de avaliação, reprogramação e adaptação 
realizadas pelas professoras.

Esse é um processo, portanto, que exige do professor um planejamento cuidadoso tanto diário quanto em 
longo prazo. E, mais do que isso, uma constante refl exão a respeito da própria prática. Isso porque o ensino 
dialógico estrutura-se pelos vários e contraditórios papeis desempenhados pelos estudantes e pelas várias 
formas de conceituar uma “boa resposta”, envolvendo constantes ajustes e momentos de excitação e de 
frustração. (GUIMARÃES e LEITE, 2018, p. 10).

Embora o(a) professor(a) deixe de dominar completamente o espaço da sala de aula, a sua 
responsabilidade como articulador(a) e gerenciador(a) dos processos de aprendizagem envolvidos aumenta 
consideravelmente. A experiência no ateliê nos mostrou uma demanda bastante crescente de interações e 
diálogos com estudantes em particular, com os grupos e com a sala como um todo, o que consideramos 
como parte intrínseca do processo dialógico, que não pode prescindir do contato, tornando-se uma demanda 
progressivamente maior, de acordo com o maior número de integrantes e de complexidade do processo.

A partir do que identifi camos, parece possível apontar que o contato interessado entre os partícipes do 
arranjo é que proporcionam as condições iniciais para o diálogo, que só se estabelece, necessariamente, 
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sobre um patamar de respeito, o que abre a possibilidade da troca. A troca entre diferentes conhecimentos 
não afeta apenas um(a), mas todas(os) as(os) envolvidas(os), enriquecendo através do compartilhamento 
o arcabouço de conhecimentos de cada um.

Isso se dá porque o compartilhamento de conhecimento, que se torna possível na troca, não gera a 
sobreposição de um conhecimento sobre o outro, não apaga o conhecimento já existente, assim, ao 
compartilhar, passamos a agregar mais conhecimentos àqueles que já obtínhamos. Como nos mostra a 
fala de Aline. 

… contribuiu e muito com o conhecimento que a comunidade já tem, que é mínimo nessa área de construção. 
Porque ela vem por parte de alunos de arquitetura que estão se formando nessa área, então que contribuiu com 
o nosso conhecimento, que não é um conhecimento institucional, um conhecimento da universidade…  Aline

Observamos nessa fala, um nível de supervalorização do conhecimento “institucional universitário”, ao 
mesmo tempo que ela explicita o que consideramos ser um patamar de troca, já que as(os) estudantes, 
professoras(es) e, de forma mais ampla, a universidade, ganham nessa relação diferentes entendimentos dos 
saberes práticos e populares vinculados à produção dos espaços de vida em um território autoconstruído, 
e, também,  as(os) moradoras(es) envolvidas(os), suas famílias e, de forma mais ampla, a comunidade, 
ganham na troca com diferentes saberes técnicos e acadêmicos produzidos pela universidade.

A partir das informações do campo e da bibliografi a sobre o assunto, entendemos que o diálogo compõe 
uma potente forma de ensinar e aprender, que pode ser aplicada em diferentes situações e espaços do 
ensino formal de arquitetura e urbanismo, tendendo à construção do pensamento crítico sobre as questões 
abordadas, o que é parte dos resultados das problematizações viabilizadas pela consolidação de uma 
estrutura horizontal, onde todas(os) ensinam e aprendem juntos na interação com dada realidade.  

A experiência
A materialidade da casa, a composição familiar, as condicionantes sociais, os vínculos culturais, as 
características tecnológicas, agrupadas a partir das observações e percepções das(os) estudantes 
delinearam cada trabalho desenvolvido. Essa confi guração gerou um conteúdo abordado bastante amplo, 
que difi cilmente seria trabalhado em Ateliê III, não fossem as implicações próprias da interação com as 
realidades da Gamboa.

Tais atividades, ao serem desenvolvidas como parte de uma disciplina do ensino formal, explicitaram aos 
interlocutores diferentes apreensões sobre as formas de ensinar e aprender, destacando-se os potenciais 
relacionados à experiência de interação com a Gamboa de Baixo. 

(…) o campo vivenciado traz uma experiência que ela é sensorial, que ela é visual, que ela é imersiva né, ela 
é uma experiência imersiva. Então quando a gente aprende coisas de forma imersiva, (...) as coisas acabam 
fi cando muito mais materializadas na nossa cabeça, porque quando a gente aprende pela experiência, pela 
vivência é muito difícil a gente ter que voltar lá na casa pra rever uma coisa, (...) esse voltar nas questões está 
na sua memória e sua memória só memoriza questões ricas de fato para seu aprendizado, como ganhador, 
como ganho de conhecimento. Isaías
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O estudante apresenta alguns atributos aos aprendizados adquiridos a partir do vivenciar o bairro popular, 
que envolve um desenvolvimento cognitivo mais amplo a partir da interação do corpo com o território, que 
ativa sentidos diferentes que confl uem nos ganhos de aprendizado. Destaca, assim, o aprender a partir da 
experiência, que envolvem percepções sensoriais, a partir das quais entendemos: a visão, a audição, o tato, 
o olfato, o paladar, como potencializadores que caracterizam a imersão como uma forma bastante rica para 
o desenvolvimento do ensino.

Ele destaca, também, a importância destas percepções sensoriais no sentido de ampliação da assimilação 
e memorização do conhecimento, adquirido, a partir da interação do corpo com a realidade do bairro 
popular, mas que é complementado pelas discussões em sala de aula, assim como pela interação com 
os conhecimentos adquiridos de outras formas. A interação do corpo no campo não se dá, aqui, de forma 
despretensiosa, já que ela envolve corpos de estudantes de arquitetura e urbanismo que, no seu processo 
de formação, tem oportunidade de experienciar uma dada realidade, na qual são chamados a lançar mão de 
seus conhecimentos e buscar sua aplicabilidade.

Encontramos nas teorias pedagógicas referências que se aproximam desta compreensão da valorização 
da sensibilidade humana, como forma de desenvolver entendimentos diferenciados sobre a realidade com 
que se interage:

(...) até o dia em que compreendem a necessidade de sentirem também subir a seiva, de escutarem a 
linguagem, eloquente para quem sabe entendê-la, dos botões que se abrem, das fl ores que se ostentam 
ou defi nham diferentemente coloridas segundo a saúde e o vigor dos indivíduos, de participarem da 
vida unânime, não só com a instrução e a inteligência, e os seus conhecimentos, mas com o coração e 
a sensibilidade, pelo meio ainda inigualado de todas as possibilidades sutis que temos de escrutar e de 
compreender. (FREINET, 1974, p. 33).

Freinet aponta a necessária articulação entre os conhecimentos acadêmicos e a sensibilidade, o que se 
produz na observação do meio potencializado pelos sentidos que possuímos. Encontramos, ainda, outras 
referências que também confl uem com a fala do estudante, agora no que se refere à memorização, que 
entendemos, aqui, como retenção ou obtenção de conhecimento.

As teorias da aprendizagem sustentam que a retenção do conhecimento depende não apenas do esforço, 
da repetição, mas sobretudo, do interesse. Fixamos mais facilmente na memória o que temos interesse em 
conhecer e o que vivemos mais intensamente. (GADOTTI, 1998, p. 279).

Gadotti nos apresenta que a retenção de conhecimento está relacionada ao interesse e à intensidade 
vivenciada, que são questões claramente evidenciadas na fala de Isaías, quando se entende como ganhador 
de conhecimento a partir da interação com as realidades da Gamboa.

Eu acho que demanda um tempo pra fi cha cair, eu fi z conforto térmico e iluminação natural nos primeiros 
semestres e demorei uns três anos para entender mesmo. Um dia eu estava em um lugar e um vento me 
atravessou de um lado a outro da sala e percebi: Nossa! Olha só, o vento entra por aqui e sai por ali! Coisas que 
quando a gente estuda na faculdade você não sente. Você conhece os conceitos nas disciplinas, mas demora 
pra entender. Você experimenta isso no campo e aí cai a fi cha, é no campo que cai a fi cha. Lúcio
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Lúcio reforça nossos argumentos sobre essa forma de ensinar e aprender ao afi rmar que “é no campo que 
cai a fi cha”. O estudante se refere a conceitos de outras disciplinas, que foram primeiramente conhecidos 
por ele em atividades de sala de aula, mas que só se qualifi caram no sentido de uma assimilação real a 
partir do experienciar os mesmos no campo. Percebemos que esse cair a fi cha se aproxima do que Larossa 
Bondía defi ne como saber de experiência, como aquele saber adquirido a partir da experiência vivida. “O 
saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. De fato, a experiência é uma 
espécie de mediação entre ambos.” (BONDÍA, 2002, p. 27).

O que identifi camos, aqui, como forma de ensinar e aprender, que se dá a partir da experiência ou do 
experienciar, não prescinde de outras formas de aprender. Como vimos, existe uma articulação entre 
conceitos conhecidos em atividades estritas de sala de aula e o que se consolida como conhecimento 
adquirido a partir do experienciar. Seguindo nas contribuições do autor, identifi camos na etimologia da 
palavra experiência aspectos importantes para nossa refl exão sobre essa forma de ensinar e aprender. 

A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A experiência é em primeiro lugar um 
encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se encontra 
também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual se relaciona antes de tudo a ideia de 
travessia, e secundariamente a ideia de prova.(…) Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra 
experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. (BONDÍA, 2002, p. 25).

Se observarmos a experiência a partir das conexões entre a ideia de travessia e de perigo, podemos 
identifi car a relação direta que mantém com os processos formativos, nos quais se incluem, de forma ampla 
o ensino de arquitetura e urbanismo. Sobre esse prisma analítico, poderíamos compreender tal ensino como 
a travessia entre um(a) recém ingresso(a), sem formação na área e um(a) profi ssional apto(a) a exercer a 
profi ssão, processo que envolve necessariamente algum perigo.

Seguindo nesse entendimento, a noção de experiência ganha grande importância para a formulação de 
um ensino mais complexo no referido campo, cabendo assim, qualifi carmos as experiências que compõe 
tal ensino, o que deve informar sobre a qualidade e o direcionamento do mesmo. Com essa defi nição, 
chegamos ao ponto em que, para refl etir sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, não podemos apenas 
nos ater à discussão sobre a elaboração de conteúdos, sequências, infraestruturas e cargas horárias, 
precisamos, eminentemente, olhar para as experiências, assim como para as formas de interação entre 
diferentes experiências proporcionadas pelo ensino.

Mas quero dispor de uma expressão que afi rme o caráter especial daqueles modos de conhecer radicados 
na experiência. Sei que a experiência pode ser um meio de conhecimento e pode informar o modo como 
sabemos o que sabemos. (...) não quero abrir mão do poder da experiência como ponto de vista a partir do 
qual fazer uma análise ou formular uma teoria. (HOOKS, 2013, p. 122).

Dialogando com Bell Hooks - que nesse trecho se refere ao compartilhamento de experiências vividas 
pelas(os) estudantes em sala de aula como fonte geradora dos temas abordados – localizamos a experiência 
como uma forma poderosa de ensinar e aprender. Por isso, consideramos que as escolas de arquitetura 
e urbanismo não podem prescindir de qualifi car as experiências como formas de ensino. Tal postura 
signifi caria abrir mão de uma das principais e mais insubstituíveis formas de obtenção de aprendizados.
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(…) a necessidade que temos, educadores e educadoras progressistas, de jamais subestimar ou negar os 
saberes de experiência feitos, (...) subestimar a sabedoria que resulta necessariamente da experiência 
socio-cultural é, ao mesmo tempo, um erro científi co e a expressão inequívoca da presença de uma 
ideologia elitista. Talvez seja mesmo o fundo ideológico escondido, oculto, opacizando a realidade 
objetiva, de um lado, e fazendo, do outro, míopes os negadores do saber popular, que os induz ao erro 
científi co. (FREIRE, 1992, p. 85).

Com esse referencial, baseados no que verifi camos no campo da pesquisa, podemos apontar que 
a experiência como forma de ensino deve ser melhor localizada e potencializada nas escolas, gerando 
prováveis resultados transformadores em diversas áreas. Fundamentalmente, analisamos o potencial 
insubstituível da experiência na aproximação do ensino às realidades populares, como ponte possível na 
travessia perigosa que envolve a transformação do próprio ensino. “É experiência aquilo que ‘nos passa’, 
ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 
experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.”. (BONDÍA, 2002, p. 26).

Baseado nesse entendimento do autor, e seguindo na intencionalidade desta pesquisa de transformação do 
ensino e de seus refl exos na prática profi ssional de arquitetura e urbanismo, conceituamos a experiência 
como uma forma de ensino transformadora, que pode impactar consideravelmente as escolas, conformando 
uma espécie de substrato básico, que parece potencializar a maior aproximação entre o ensino e as 
realidades populares. 

Observando as iniciativas minoritárias de ensino de arquitetura e urbanismo destacadas no processador 
anterior - entre as quais se incluem o campo dessa pesquisa -, notamos que elas parecem esboçar a 
localização da experiência como forma de ensino. Tais esforços ainda se mostram vinculados a pequenos 
grupos de estudantes e professoras(es), já que a própria condição da experiência difi culta a sua aplicação 
em escalas mais ampliadas, mas consideramos que esse entendimento sobre a localização da experiência 
no ensino pode gerar melhores condições para a intencionada aproximação entre o ensino formal e as 
realidades populares, já que se confi gura como uma forma de ensinar e aprender inerente às possibilidades 
de interação com tais realidades. 

A colaboração
Finalizando as principais formas de ensinar e aprender identifi cadas, destacamos as perspectivas que se 
mostraram nas iniciativas buscadas pelo arranjo extensionista no que se refere à colaboração. No 2° ciclo231  
de atividades, percebemos que inserir duas ou três duplas de estudantes para desenvolver a interação 
projetiva com a mesma casa, primeiramente, despertou um sentimento acadêmico competitivo entre 
os grupos, que pretendiam afi rmar entre si quem produziria o melhor projeto para a determinada casa. 
Percebemos os estudantes lançando mão de estratégias de comunicação e projeto mais vinculadas ao 
convencimento dos moradores, do que necessariamente ao equacionamento das problemáticas espaciais 
e tecnológicas identifi cadas.

231 Ciclo que envolveu a primeira turma de ateliê, ocorrido no segundo semestre letivo de 2018.
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Essa forma de interação competitiva, muito difundida na sociedade em que vivemos, mostra-se bastante 
disseminada nas escolas, onde vemos comumente estimuladas iniciativas de concursos de projetos e 
ideias, assim como premiações baseadas na competitividade e no enaltecimento do gênio criativo. A marca 
da competição constitui, em nossa sociedade, as próprias bases de acesso às universidades, o que nos 
mostra a dimensão dos obstáculos a serem superados.

Competindo, estudantes entram na universidade, estudam baseados nesse paradigma amplamente 
estimulado nos espaços de ensino, e assim, se formam querendo ser os melhores, estimulados a superar 
seus colegas. Em termos de lograr avanços na produção dos conhecimentos, o que entendemos que 
deveria ser um objetivo importante da universidade, consideramos que a colaboração se mostra muito mais 
vantajosa do que a competição. “No limite da ruptura dos paradigmas, a colaboração aparece como um 
potencializador das energias produtivas.” (DIMANTAS, 2010, p. 47).

Com essa percepção, procuramos construir uma abordagem de colaboração, o que fez no 3° ciclo232  de 
atividades existir uma etapa de trabalho coletivo entre diferentes duplas, que ocorreu como a primeira parte 
do exercício, direcionada ao entorno das casas autoconstruídas. Essa abordagem, que envolveu estimular 
a interação entre grupos diferentes, assim como outros agrupamentos temáticos 233 que criamos, pareceu 
gerar bons resultados no sentido de despertar a colaboração como uma potente ferramenta metodológica, 
direcionada para o lidar com problemas reais.

Foi importante ver que muito mais ideias ajudam a pensar a solução para aquela casa. Destaco a possibilidade 
de aprender com a galera, de trocar com a galera, de ensinar alguma coisa que já tinha aprendido. Lúcio

Percebemos nessa fala do estudante, que se refere ao período em que atuou como monitor na disciplina 
de Ateliê III, a valorização sobre os aprendizados que obteve a partir da colaboração com outras(os) 
estudantes. Encontramos nos escritos de Freire, referências que apontam para as relações entre o diálogo 
e a colaboração, assim como para o seu potencial na ação conjunta entre os educandos.

(...) na co-laboração, exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade 
mediatizadora que, problematizada, os desafi a. A resposta aos desafi os da realidade problematizada é já a 
ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la. (FREIRE, 1987, p. 167).

Mesmo durante o 3° ciclo, o desenvolvimento dos trabalhos contou inicialmente com algum nível de 
competitividade entre os grupos, mas ao longo do desenvolvimento das atividades, tornou-se perceptível 
um vetor de desconstrução desse paradigma enraizado nas práticas acadêmicas – tão comum nos meios 
de arquitetura e urbanismo.

Com o objetivo de construção de um ambiente didático colaborativo, baseados no diálogo, fomos 
estimulando ações nesse sentido. De início, percebemos estranhamentos das(os) estudantes sobre esse 
tipo de postura, que instigava o compartilhamento de levantamentos e informações entre diferentes grupos. 

232 Ciclo que envolveu a segunda turma de ateliê, no primeiro semestre letivo de 2019.
233 A partir de dúvidas comuns entre diferentes grupos, foram criados novos agrupamentos entre os estudantes, que foram 
compostos por um integrante de cada grupo que se reuniram para pesquisar, discutir e levar informações para seus grupos de 
projeto. Foram tratados, assim, assuntos como: cobertura, estrutura e instalações hidráulicas.
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Percebemos que as(os) estudantes não são normalmente estimuladas(os) a colaborar com outros grupos, 
que são muitas vezes considerados por elas(es) como grupos concorrentes. Em alguns casos, notamos 
que essa postura competitiva tão arraigada difi cultava a colaboração, inclusive dentro do próprio grupo, 
prejudicando o trabalho do conjunto.

Essas questões foram sendo abordadas nas atividades em sala, momentos em que, ao conversar com 
um grupo, chamamos outros para compartilhar sua visão e depois discutirmos coletivamente, impressões, 
soluções e alternativas. O compartilhamento de informações, levantamentos, propostas foram sempre 
estimulados, o que depois de algumas semanas pareceu contribuir para a construção de um ambiente 
de interação em sala mais intenso e dinâmico, com estudantes conversando frequentemente com grupos 
diferentes sobre seus trabalhos e trocando informações. “Então esse espaço de conversa sobre o exercício 
nos aproxima, faz a gente se sentir parte de fato, não como aquele que está aprendendo, mas como alguém 
que está compartilhando conhecimento...”  Isaías

O estudante se refere ao espaço de colaboração em sala de aula, o qual procuramos construir através do 
estímulo ao compartilhamento de diferentes visões sobre os exercícios realizados. A prática colaborativa 
fez o estudante perceber que sua atuação em relação à disciplina é parte fundamental da construção 
da própria disciplina, do próprio exercício didático e, ainda, de seu próprio aprendizado. “A co-laboração, 
como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham 
níveis distintos de função, portanto, de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação.”. 
(FREIRE, 1987, p.166).

Quando discutimos a colaboração como forma de ensino, encontramos na bibliografi a sobre o assunto 
algumas conceituações que nos auxiliam. Parte delas, oriunda das articulações em rede que surgiram com 
força na década de 1990 como formas inovadoras de interação e desenvolvimento de trabalhos através da 
produção colaborativa. Percebemos, nessas posturas, que o colaborar na solução de problemas, desloca 
alguns pressupostos fundamentais do ensino atual.

Colaboração não tem um signifi cado estanque, pois acontece na ação. Pressupõe generosidade, que é 
limitada, parcial. Inconstante que é, supera diversidades, une e aproxima os diferentes. É fraterna, levando 
as ações a acontecerem não obrigatoriamente quando há necessidade. (DIMANTAS, 2010, p. 44).

A generosidade se apresenta como base para a colaboração, já que, ao compartilhar informações, não 
temos a certeza dos retornos, mas nos dispomos a tal incerteza na procura de construir algo diferente, 
mais complexo e adequado. O esforço de tornar o espaço didático um espaço colaborativo, pressupõe a 
disposição da superação de diferenças e divisões existentes entre as(os) integrantes desse espaço, o que 
inclusive abre outras perspectivas de processos educativos.

Observando de forma mais atenta as teorias da educação, percebemos uma aproximação entre os ganhos 
que observamos, no que estamos chamando de espaço didático colaborativo, e o conceito desenvolvido 
por Vygotski como zona de desenvolvimento proximal. Tal autor, em suas pesquisas sobre a relação entre 
a aprendizagem e o desenvolvimento mental das crianças, observa que a capacidade de resolução de 
problemas das crianças se mostra bastante diferente quando elas realizam as tarefas de forma isolada, ou 
com colaboração de um grupo, ou ainda do(a) professor(a).
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A diferença entre essa capacidade de resolução de problemas, que se dá entre a realização das tarefas 
sozinhas – denominado na psicologia educacional como nível de desenvolvimento real -, ou em colaboração 
com outras crianças, é o que o autor defi ne como zona de desenvolvimento proximal, que aponta para os 
potenciais de desenvolvimento e de aprendizagem futuros da criança.

(…) é o que nós chamamos a zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKI, 1991, p. 58).

Segundo Vygostki, as crianças conseguem ampliar signifi cativamente suas capacidades de resolução de 
problemas quando estão colaborando em um grupo de colegas ou com o(a) professor(a). Tal interação 
permite o afl oramento do potencial de aprendizagem em desenvolvimento, o que, para o autor, torna-se algo 
a ser estimulado e valorizado nas atividades escolares. Constatação que transformou, consideravelmente, as 
discussões sobre as atividades escolares e seus objetivos, assim como sobre a relação entre aprendizagem 
e desenvolvimento mental.

Inspirados nessa compreensão, parece possível relacionar os ganhos percebidos na construção de um 
espaço didático colaborativo como uma forma de explorar o desenvolvimento potencial das(os) estudantes e 
professoras(es) envolvidos. Ainda na caracterização desse possível potencial a ser explorado, Vygotski aponta:

A zona de desenvolvimento proximal defi ne aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 
estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “fl ores” do desenvolvimento, ao invés 
de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente. (VYGOTSKI, 1991, p. 58).

Baseados nesse conceito de Vygotski, aplicando suas interpretações ao ensino de graduação em arquitetura 
e urbanismo, para além do necessário abandono do paradigma competitivo, olhando para o campo da 
pesquisa, identifi camos ganhos pedagógicos que se caracterizam pela colaboração entre estudantes 
mais e menos experientes, professoras(es), monitoras(es), moradoras(es) e demais integrantes do arranjo 
extensionista, na proposição de soluções direcionadas às realidades da Gamboa. 

Identifi camos, assim, a colaboração como uma forma potente de aprender e ensinar, que apresentou, no 
campo da pesquisa, indícios de avanços tanto na perspectiva de desenvolvimento de maior autonomia 
dos estudantes na defi nição de seus percursos educacionais, quanto na internalização de aprendizados 
diversos, que se apresentaram no espaço didático colaborativo.

Substratos educativos: experiência, diálogo e colaboração
A partir das formas de ensinar e aprender que identifi camos e caracterizamos nas análises da sessão anterior, 
passamos, agora, a observar as interlocuções possíveis e os potenciais existentes entre as mesmas, assim 
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como o que informam para as práticas de ensino em arquitetura e urbanismo. Quando discutimos formas 
de ensinar e aprender, passamos necessariamente por uma conceituação mais ampla das mesmas, que não 
necessariamente relacionadas a tal ensino.

No esforço de, a partir dessas formas de ensinar e aprender mais amplas, informar as práticas de ensino, 
as caracterizações se tornam mais direcionadas, já que voltadas para o ensino formal. Nesse sentido, 
a experiência, o diálogo e a colaboração ganham conotações mais específi cas, já que não se referem a 
qualquer experiência, diálogo e colaboração, que em última instância sempre se conformarão como formas 
de ensinar e aprender em diferentes contextos. Buscamos, assim, uma elaboração teórica que articule 
questões pedagógicas e as práticas de ensino em arquitetura e urbanismo capazes de consolidar substratos 
educativos, como bases férteis às iniciativas de aproximação entre o ensino e as realidades populares.

Em pedagogia, a prática é o horizonte, a fi nalidade da teoria. Por isso o pedagogo vive a dialética instigadora 
entre o seu cotidiano, a escola vivida e instituída, e a escola dos seus sonhos, a escola projetada que 
procura dar vida, instituir, na escola instituída. A teoria pedagógica antecipa o indivíduo educado, mesmo 
que seja sempre como horizonte e nunca como ponto de chegada, pois a educação é um processo realmente 
interminável. O educador antecipa uma realidade que ainda não existe, mas que deseja criar. A educação é 
ao mesmo tempo promessa e projeto. Por isso a educação é também utopia. (GADOTTI, 1998, p. 31).

Nesta busca conceitual em que nos encontramos, importa assinalar a interação entre a experiência, o 
diálogo e a colaboração como formas de ensinar e aprender que podem se articular em práticas de ensino 
de arquitetura e urbanismo. Nessa linha de pensamento, a primeira constatação a que chegamos é a de que, 
embora tenhamos abordado as três formas de ensinar e aprender em separado, o fi zemos como maneira de 
deixá-las mais evidentes, já que, no campo dessa pesquisa, as três conviveram continuamente ao longo das 
atividades desenvolvidas, tendo momentos de maior predominância de uma ou de outra forma, mas sempre 
compondo um conjunto articulado.

Sabemos que é possível imaginar práticas de ensino que se baseiem em apenas uma dessas formas de 
ensinar e aprender identifi cadas, podendo inclusive lograr avanços signifi cativos a partir de tal abordagem, 
isso se deve ao potencial próprio de cada uma delas. Mas não devemos deixar de considerar que as 
três formas de aprender ganham maior potência quando realizadas em conjunto, porque se encaixam 
complementarmente. Como prática de ensino, a experiência que não se baseia no diálogo e na colaboração 
é importante, mas perde força; o mesmo ocorre com a prática dialógica que não se articula em torno da 
experiência e da colaboração; já no caso da colaboração, pela sua própria característica comunicativa, não 
nos parece possível sua ocorrência sem articulação direta com o diálogo, e a colaboração com diálogo, mas 
que não se direciona a uma experiência, também, parece ocorrer sem um direcionamento qualitativo.

Diferentes práticas de ensino podem lançar mão de combinações que articulam experiência, diálogo e 
colaboração, voltadas para a abordagem de qualquer uma das áreas de conhecimento da formação em 
arquitetura e urbanismo, seja em: teoria e história, projeto, urbanismo, paisagismo, expressão gráfi ca ou 
tecnologia. Mas isso signifi ca, fundamentalmente, abandonar práticas estabelecidas durante muitos anos e 
inventar novas práticas, o que obviamente implica um volume razoável de trabalho e de risco, pelo necessário 
afastamento de uma zona de conforto historicamente estabelecida no ensino de arquitetura e urbanismo.
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Mas, a despeito dessas amplas possibilidades, a combinação destas três formas de ensinar e aprender 
como práticas de ensino caracterizam uma tendência de desenvolvimento de conhecimento crítico, porque 
conectam alguma realidade experienciada, problematizando-a através do diálogo e da colaboração. E é, 
exatamente por esse motivo, que embora possam ser utilizados para diferentes fi ns, se adequam fortemente 
às iniciativas que procuram aproximar o ensino das realidades populares, compondo assim, o que podemos 
considerar como substratos para essa aproximação. 

E aqui cabe uma ressalva, já que, embora possa parecer simples orquestrar tal combinação, no campo 
estudado, percebemos que tal confl uência só se tornou possível em função da composição das diferentes 
estratégias das entradas/saídas do arranjo extensionista estruturado. Sem essa estruturação diferenciada, 
difi cilmente conseguiríamos construir os espaços educativos tais como eles foram apresentados, o que 
provavelmente inviabilizaria parte dos resultados alcançados.

Por essa refl exão, chegamos então, em uma certa contradição, já que, por um lado, analisamos a importância 
das formas de ensinar e aprender identifi cadas, e a potência de sua combinação em práticas de ensino 
voltadas para a aproximação com as realidades populares, e por outro, apresentamos as inviabilidades ou as 
grandes difi culdades de realização da combinação de tais formas de ensinar e aprender, sem a conformação 
de deslocamentos e esgarçamentos das estruturas institucionais vigentes que direcionam, classifi cam e 
valoram as ações universitárias. Parece-nos que esse seja talvez, o motivo pelo qual a combinação de 
tais formas de ensinar e aprender sejam bem menos presentes, do que deveriam, nas diversas práticas de 
ensino universitárias que tivemos contato nos meios de arquitetura e urbanismo.

A despeito das limitações e entraves institucionais, apontamos a combinação das formas de ensinar e 
aprender baseadas na experiência, no diálogo e na colaboração como ricos substratos educativos, que 
podem qualifi car as práticas de ensino que pretendam se aproximar da diversidade das realidades populares 
brasileiras, o que fazemos a partir do que o campo da pesquisa nos mostrou, não signifi cando que sejam 
as únicas formas adequadas e nem necessariamente as mais potentes, já que esse trabalho não pretendeu 
realizar tal comparativo, que demandaria uma pesquisa mais ampliada e com outro foco, o que fi ca indicado 
como possibilidade para pesquisas futuras.

Relações com o autodidatismo
As formas de ensinar e aprender que destacamos no arranjo extensionista não devem ser entendidas como 
estáticas, já que são adaptáveis e ganham diferentes conotações de acordo com as condicionantes espaço-
tempo em que são utilizadas. Esta adaptabilidade que lhes é inerente deve ser observada no caso a caso de 
suas implementações, com base nos contextos em que se inserem.

Quando observamos o contexto do ensino formal nas primeiras décadas do século XXI, percebemos a 
necessidade de pontuar os potenciais do autodidatismo como forma de ensinar e aprender. Muito embora ele 
apareça de forma apenas incipiente em alguns momentos do arranjo pesquisado, com algum destaque para 
os momentos colaborativos entre professoras e estudantes em sala, não identifi camos indícios sufi cientes 
no campo para que pudéssemos aprofundar a análise dessa forma de ensinar e aprender, provavelmente em 
função da insufi ciência dos instrumentos de coleta de dados utilizados, motivo pelo qual não abordamos o 
tema nas análises anteriores.
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Mas não podemos desconsiderar que já, há algumas décadas, as formas de acesso e troca de informações 
ganharam conotações e possibilidades imprevisíveis até então, relacionadas aos recursos disponíveis 
na rede mundial de computadores e nas tecnologias da informação e da comunicação. Essas condições 
diferenciadas de acesso à informação vêm potencializando fortemente o autodidatismo, ao mesmo tempo, 
que tensionando as práticas tradicionais de ensino. O ensino formal - e a maioria dos seus espaços e 
práticas - já não se confi gura, nem de longe, como a estrutura mais atrativa, rápida e efi caz de se adquirir 
conhecimento. Constatação que gera impactos diretos nas salas de aula, infl uindo nas relações ensino - 
aprendizagem e nos resultados de práticas de ensino que se mostram desatualizadas.

Se pensarmos nos processos educativos estabelecidos pela escola que ainda defendem a conteinerização do 
conhecimento e formas denominadas - “certas” - ou - “erradas” - de aprender, desprezaremos a atual sociedade 
que aprende por meio das novas mídias. Em recente pesquisa de ITO et. al. (2008) intitulada Living and 
Learning with new media relata que os jovens estão cada vez mais autônomos em sua aprendizagem apesar 
de frequentarem a escola normalmente. Essa liberdade de aprender e acessar qualquer tipo de conteúdo 
disponibilizado na rede é que faz a diferença na produção da nova geração. (DIMANTAS, 2010, p. 49).

Nos breves apontamentos que faremos sobre o autodidatismo, já que esse não é o foco desta pesquisa, 
importa, primeiramente, o reconhecimento de sua crescente importância e potência. As escolas e as práticas 
de ensino que ainda hoje não conseguem se relacionar, valorizar e usufruir do autodidatismo, apresentam-se  
cada vez mais limitadas e desinteressantes, constatação que nos inclina para a necessidade de atualização 
das práticas de ensino de forma a estarem pari passu com o momento histórico em que ocorrem.

Não deveria ser evidente para o país, para os educadores e os administradores que a Escola de meados do 
século XX não pode ser, nem na sua organização material, nem nos seus métodos de trabalho, nem na sua 
atmosfera, aquilo que era há apenas 50 ou 70 anos? O meio modifi cou-se: temos outras obrigações, uma 
experiência - ai de nós! - dolorosa, mas também possibilidades virtualmente incomparáveis. A adaptação é 
uma das grandes leis da vida: a Escola não poderia subtrair-se-lhe sem faltar na sua própria razão de ser. 
(FREINET, 1974, p. 164).

Pensando na relação entre as práticas de ensino e o momento histórico em que são desenvolvidas, 
percebemos a necessidade de articular o que se pratica no ensino hoje e os potenciais que emanam do 
autodidatismo, como uma forma de ensinar e aprender histórica, mas que ganha outras proporções a partir 
do manancial de informações disponíveis na rede mundial de computadores. Por essa linha, poderíamos 
classifi car a maior ou menor atualização das formas de ensinar e aprender, de acordo com as suas 
adequações, apropriações e utilizações dos potenciais autodidatas contemporâneos.

Quando refl etimos sobre as formas de ensinar e aprender identifi cadas na pesquisa e sua possível relação 
com o autodidatismo, chegamos à conclusão que elas podem interagir de forma sinérgica. O aprender pela 
experiência, pelo diálogo e pela colaboração potencializam o autodidatismo, qualifi cando-o, porque são 
formas essenciais de ensinar e aprender que, inclusive, dão base ao aprendizado autodidata, que embora 
esteja potencializado pelas condições contemporâneas de acesso e troca de informação, é bem mais antigo, 
precedendo inclusive a existência do ensino formal.

Embora não nos caiba aqui desdobrar essa análise, parece plausível que parte dos ganhos de aprendizado 
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que identifi camos no arranjo extensionista pesquisado possam estar de alguma forma atrelados ao 
autodidatismo, quando, por exemplo, as(os) estudantes e grupos, colaborando entre si, pesquisaram 
e compartilharam soluções para seus projetos. Essa tese não atingiu essa profundidade, visto que não 
direcionou instrumentos de coleta para essa abordagem, sendo essa, possivelmente, uma de suas principais 
lacunas. Parece plausível que o autodidatismo, de alguma forma, conecte-se ao interesse percebido nas(os) 
estudantes em relação à participação no arranjo extensionista, o que se relacionaria, por um lado, às 
possibilidades de aplicação livre dos ferramentais mais utilizados por elas(es) como formas de obtenção de 
conhecimentos - de forma direcionada nesse caso à interação projetiva junto às casas autoconstruídas -, e 
por outro, pela autonomia na defi nição sobre quais aspectos desenvolver em seus trabalhos, a partir de seus 
próprios interesses, assim como da interação com as(os) moradoras(es) e suas casas.

Entre outros aspectos, parece possível relacionar a autonomia na defi nição de que aspectos abordar a 
partir das suas próprias percepções - que percebemos no desenvolvimento dos trabalhos nas atividades de 
Ateliê III -, com os caminhos autônomos em que o autodidatismo se baseia, partindo do interesse próprio 
da(o) autodidata pela busca e seleção das informações consideradas relevantes para um determinado 
entendimento. Mas esse é um assunto que merece maior aprofundamento em outras pesquisas, cabendo 
aqui apenas indicar que não percebemos confl itos entre as formas de ensinar e aprender identifi cadas no 
campo e o autodidatismo, parecendo possível pensar a confl uência e complementariedade entre tais formas 
de ensinar e aprender a partir da perspectiva de autonomia na obtenção de aprendizados, relacionados aos 
interesses individuais e coletivos das(os) envolvidas(os).

Formas de ensinar e aprender e as zonas de tensão
Observando atentamente as formas de ensinar e aprender identifi cadas, num esforço de síntese, temos que 
elas envolvem: a experiência - que se confi gura como uma forma de aprender potente e diversifi cada, que se 
estrutura a partir da interação corpórea com o mundo, confi gurando processos intensos de interiorização de 
diversos aprendizados; o diálogo - que pressupõe o reconhecimento e respeito às diferenças, e proporciona 
a interação e a troca entre diferentes conhecimentos, o que pode enriquecer a compreensão da realidade 
com a qual se interage; e, ainda, a colaboração – que parte da generosidade intelectual e envolve o 
compartilhamento de conhecimentos, na construção de possibilidades coletivas, proporcionando ganhos 
de aprendizados e avanços de conhecimento entre as(os) envolvidas(os).

Já em relação à observação das zonas de tensão, novamente de forma sintética, percebemos: a elitização 
e a formação direcionada para uma atuação seletiva x a desigualdade urbana e habitacional – que indica 
a compreensão das realidades populares a partir da interação direta com as desigualdades urbanas e 
habitacionais do país; a branquidade em que se baseia o ensino x a diversidade étnico cultural – que aponta 
para a maior diversidade nas pautas, programas e métodos, como forma de inserção de temas e visões de 
mundo que foram historicamente atrofi adas no ensino brasileiro; por fi m, o distanciamento entre o pensar 
e o fazer x a autoconstrução – que sinaliza para a maior apropriação tecnológica das(os) arquitetas(os) e 
urbanistas sobre os processos de produção dos espaços construídos, especialmente àqueles relacionados 
à autoprodução dos espaços populares.

Essas duas breves sínteses facilitam alguns pensamentos, fazendo-nos chegar em possíveis apostas, que 
se direcionam para a práticas de ensino de arquitetura e urbanismo que procuram lançar mão das formas 
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de ensinar e aprender apresentadas, como potenciais condensadoras das zonas de tensão anteriormente 
identifi cadas no processador 3.

Para tanto, revisitamos duas percepções anteriores e que valem ser recuperadas: a indicação de que, 
embora as formas de aprender identifi cadas possam ser utilizadas em sua singularidade, nas iniciativas 
de aproximação entre ensino e as realidades populares, consideramos vantajosa a combinação das três; 
o reconhecimento da importância dos avanços históricos em cada uma das zonas de tensão, mas no que 
se refere à transformação contundente do ensino, o que se apresenta é a necessidade da abordagem 
simultânea das três zonas identifi cadas.

Chegamos, fi nalmente, à observação de que a combinação das três formas de ensinar e aprender, articuladas 
em torno do arranjo extensionista como prática de ensino, nos auxiliaram na abordagem simultânea das 
três zonas de tensão do ensino: a política, a cultural e a tecnológica. Nesse ponto, parece signifi cativo 
reafi rmar que falamos, aqui, da análise dos dados da pesquisa, já que não defendemos serem essas as 
únicas formas de ensinar e aprender que podem ser favoráveis em intentos semelhantes, elas são apenas 
aquelas que se destacaram entre os nossos dados. De forma similar, podemos dizer que as zonas de tensão 
identifi cadas estão relacionadas às tensões percebidas entre o que os dados coletados diziam e a realidade 
que conhecemos do ensino, o que não signifi ca a inexistência de outras zonas de tensão, ou ainda a possível 
subdivisão das que identifi camos. Com essas ressalvas, se abrem perspectivas de aprofundamento e 
análises para outras pesquisas, que podem apontar diferentes descobertas sobre as formas de ensino e as 
zonas de tensão a partir da aproximação com as realidades populares.

Conforme apontamentos anteriores, realizados principalmente nos processadores 2 e 3, a abordagem 
simultânea das três zonas identifi cadas não ocorreu de forma uniforme no campo da pesquisa, destacando-
se a condensação na zona política e na cultural, com maior concentração na primeira, e com incidência 
menor na zona tecnológica. Com isso, não pretendemos indicar a necessidade de uma tripla abordagem 
uniforme, até pela difícil mensuração quantitativa e qualitativa que tal apontamento geraria, mas apenas 
caracterizar, de forma objetiva, o que o campo nos apresentou, o que, portanto, pode variar em outras 
circunstâncias específi cas.

A partir do que analisamos nesse processador, como aposta para a amplifi cação dos acúmulos - a maior 
condensação das zonas de tensão - e quiçá caminhar para a transformação do ensino de arquitetura e 
urbanismo - no sentido de um ensino mais popular, mais diverso culturalmente e com maior apropriação 
tecnológica -, indicamos a composição de diferentes estruturas operacionais - arranjos extensionistas 
diversos -, que combinem de maneiras distintas as formas de ensinar e aprender – fazendo uso intensivo das 
entradas/saídas universitárias -, na potencialização de práticas de ensino que abordem simultaneamente as 
zonas de tensão existentes. O acúmulo dos esforços coletivos, ainda que minoritários, empreendidos de 
forma sistematizada e orientados em prol de um espectro comum de transformação do ensino, confi guram o 
horizonte mais promissor que podemos vislumbrar, e para o qual esperamos que esta tese esteja contribuindo.
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Apontamentos sobre as práticas de ensino
Se observarmos as práticas mais disseminadas no ensino de arquitetura e urbanismo, ainda que percebamos 
um processo evolutivo em curso, parece-nos obrigatório o reconhecimento que, mesmo após tantos anos 
de desenvolvimento, e uma considerável quantidade de iniciativas minoritárias espalhadas pelo país, o que 
prevalece são práticas de ensino tradicionais, pouco afeitas à transformação do que consideramos ser 
mazelas do ensino brasileiro. Na bibliografi a sobre o ensino de forma geral, percebemos que tal constatação 
não se trata de uma questão específi ca da Arquitetura e do Urbanismo.

A escola não resolveu a questão da transmissão do conhecimento para as camadas populares, isto é, 
não consegue fazer a síntese entre a cultura elaborada e a cultura popular, a cultura primeira do aluno. 
Apesar de muitas pesquisas e estudos, os currículos não conseguiram equacionar adequadamente a 
relação entre a identidade cultural e o itinerário educativo dos alunos provenientes das camadas populares. 
Os nossos currículos ainda apresentam aos nossos alunos um pacote de conhecimentos que eles devem 
aprender, tenham ou não signifi cado para eles. Eles são avaliados - aprovados ou reprovados - em função 
da assimilação ou não desse pacote de conhecimentos. Não são avaliados em função do desenvolvimento 
de sua capacidade de pensar com autonomia, isso ainda depois de quase um século do aparecimento das 
teses da escola nova. (GADOTTI, 1998, p. 280).

Figura 24. Formas de ensinar e aprender e a condensação das zonas de tensão.



234

Por esse motivo, fortalecemos nossas apostas na maior aproximação entre o ensino de arquitetura e urbanismo 
e as diversas realidades populares, a partir das quais emanam questões que deveriam ser pensadas como 
parte importante dos conteúdos contemplados na formação das(os) arquitetas(os) e urbanistas brasileiras(os), 
e que, pelas dinâmicas e complexidades que lhes são próprias, mostram-se pouco afeitas aos métodos 
tradicionais. Tal sequência de pensamento nos leva a refl etir sobre a construção de outras práticas de ensino, 
através da articulação de diferentes arranjos, que, ao mesmo tempo, se adequem às realidades específi cas 
com as quais interagem e ainda qualifi quem o ensino, a partir da abordagem múltipla e da combinação de 
diferentes formas de ensinar e aprender. 

O arranjo estudado, e provavelmente outros arranjos com temáticas similares, denotam uma gama 
diversifi cada de processos educativos que, a partir de análises específi cas, podem apresentar diferentes 
descobertas para a consolidação de um ensino mais complexo. Os processos educativos que observamos 
na extensão, enquanto prática diferenciada de ensino, transcendem os espaços da sala de aula e abrangem 
localidades e grupos sociais extrauniversitários: a diversidade de atores envolvidos nessas atividades 
trazem à baila uma multiplicidade de questões que difi cilmente conseguiriam ser abordadas em conjunto 
nas práticas de ensino tradicionais.

Nessa perspectiva, as contradições que afl oram da atuação profi ssional de arquitetas(os) e urbanistas junto 
às realidades populares, tornam-se os motores das práticas de ensino, compondo ganhos na formação 
técnica, política e cultural dessas(es) futuras(os) profi ssionais. Perspectiva que envolve a um só tempo os 
potenciais e limites: das formas do ofício, da articulação junto a outros campos profi ssionais, dos agentes 
políticos intracomunitários, das relações políticas regionais, das diferentes formas de moradia e de convívio, 
das relações de vizinhança envolvendo os espaços privados e coletivos, da organização e mobilização 
comunitária, da interação entre diferentes formas de conhecimento, das distintas apropriações de técnicas 
construtivas e materiais de construção, entre muitos outros aspectos.

A localização da atuação profi ssional junto às realidades populares como motores das práticas de ensino 
nos aproxima das conceituações de Freinet (1974) em seus apontamentos sobre a educação pelo trabalho:

Continuo persuadido de que se vocês conseguirem elaborar um sistema educativo melhor assente na vida, 
melhor adaptado às descobertas científi cas e às condições econômicas; se tornarem a vossa escola mais 
efi ciente não só no plano intelectual, mas também no vasto e complexo domínio do trabalho, terão mais 
adesões e apoios do que pensam. Só que, compreendem-no agora, já não bastam algumas transformações 
formais: é uma renovação profunda e efi ciente da formação das jovens gerações que é necessário realizar. 
(FREINET, 1974, p. 168).

A ampla gama de aspectos que concorrem na formação e na atuação profi ssional junto às realidades 
populares, nos chamam a acionar de forma consciente todo o ferramental de que dispomos, o que inclusive 
aponta a insufi ciência e a procura por desenvolvimento de novos ferramentais de ensino para o campo. Isso 
aponta para a necessidade de intercalação entre abordagens teóricas e práticas, ou práticas e teóricas, visto 
que ambas abordagens são complementares, e quando analisadas ou realizadas em separado, confi guram-
se como análises ou realizações parciais, e portanto, incompletas. 

A relação de ida e vinda entre teoria e prática  abre as possibilidades de avanço na interação entre o ensino e 
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as realidades populares, o que localiza as práticas de ensino, que se dedicam a tal intento, nas fronteiras da 
experimentação metodológica, nas quais o fazer e o refl etir sobre o realizado apontam para uma perspectiva 
de atuação das(os) arquitetas(os) e urbanistas como potenciais agentes transformadoras(es) dos espaços 
construídos e de suas formas de produção. Sem esse vínculo entre o aprender e o fazer, entre o fazer e o 
aprender, ou entre o fazer aprendendo e o aprender fazendo – que implica na refl exão contínua sobre o ato 
realizado –, não encontraremos alternativas de mudança do ensino e das formas do ofício.

O homem é um ser da “práxis”; da ação e da refl exão. Nestas relações com o mundo, através de sua ação 
sobre ele, o homem se encontra marcado pelos resultados de sua própria ação. Atuando, transforma; 
transformando, cria uma realidade que, por sua vez, “envolvendo-o”, condiciona sua forma de atuar. 
(FREIRE, 1983, p. 17).

Essa refl exão nos faz fi nalmente agregar mais um elemento na composição do arranjo extensionista 
pesquisado, que se torna mais completo com essa pesquisa, que elabora teórica e refl exivamente 
processos que foram sendo consolidados no tempo, de acordo com as disponibilidades e nas direções que 
as sensibilidades apontaram. As interações do arranjo extensionista no território e nos espaços de ensino 
descortinam a nossa práxis, enquanto ação/refl exão de: docentes/educandos/educadores; assessores/ 
assistentes/militantes; pesquisadores/críticos/formuladores de pensamento, o que entendemos 
complementar os apontamentos para as práticas de ensino que pretendam lograr uma maior aproximação 
às realidades populares.
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ABRINDO O CÓDIGO
PRÁTICAS DE ENSINO PARA OUTRAS FORMAS DO OFÍCIO
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Tem que ter jongueiro novo, olerê
Pois o jongo não pode acabar.

Tem que ter jongueiro novo, olerê
Pois o jongo não pode acabar.

Cada jongueiro novo que nasce, olerê
é um sol pronto para raiar.

Comunidade Dito Ribeiro 234

Entre as muitas possibilidades que se apresentaram para nós como formas de concluir esse trabalho, 
refl etindo sobre as diferentes conotações que a metareciclagem metodológica nos proporciona, a partir das 
possibilidades de desconstrução, reconstrução, inversão, mudança de posição e função entre conectores e 
processadores, escolhemos a busca por novos caminhos propositivos. Tal escolha se alicerça na espreita 
de, por sermos críticos, acabarmos sendo tomados como pessimistas - para dialogar com Ana Clara Torres 
Ribeiro (2010) –, por isso, optamos por tentar avançar em meio àquilo que provavelmente Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva nos diria: “Bah, mas que mato tu vieste lenhar”.

Procurei não fi car no debate puro e simples, prático, mas buscar numa teoria explicativa razões para 
enfrentá-los que pudessem, antes de mais nada, dar-me o alento necessário para gostar da profi ssão que 
havia escolhido, amá-la, que pudesse nutrir-me de esperança, que, apesar de tudo, ela pudesse contribuir 
para construir um mundo melhor. (GADOTTI, 1998, p. 27).

Temos consciência de que algo do que foi apresentado, principalmente no que se refere à caracterização e 
escrutínio do ensino majoritário de arquitetura e urbanismo, possivelmente entre outras questões, possa ser 
considerado raso, ou pouco embasado em nosso texto. Isso ocorre porque questões que são entendidas, 
por nós, como básicas, só não visíveis a arquitetas(os) e urbanistas míopes – para usar as palavras de 
Vygotski (1991) – não nos emocionaram a ponto de ampliar nossa ocupação com elas.

Embora essas motivações possam parecer fúteis ou sem fundamento, para pesquisadores militantes, que, 
ao mesmo tempo que pesquisam, autoconstroem seu campo, e portanto, estão absolutamente embebidos 
em seu meio, questões que se originam dos sentimentos e impressões acabam se tornando combustível de 
mais alta octanagem. Sendo assim, decidimos por sair de arranque, com o mínimo de patinações possíveis, 
deslocamento de saída que gera, ocasionalmente, alguma vertigem, como parte natural do movimento que 
pretensamente procura avançar.

Nesse momento em que somos chamados a ir além das especifi cidades dos processadores e conectores, 
e a partir desse conjunto experimental de componentes gerar uma espécie de extrato fi nal da tese, 
percebemos duas possíveis sínteses, complementares entre si, que nos auxiliam no encadeamento dos 
múltiplos raciocínios que se apresentam, contribuindo na composição de alguns apontamentos. Por um 
lado, uma síntese que foca nas formas de lidar com os canais disponíveis na universidade pública, e por 
outro, uma síntese pedagógica, que emerge de um olhar qualitativo sobre a prática de ensino de arquitetura 
e urbanismo que pesquisamos.

234 Ponto de André Moraes, integrante da comunidade do Jongo Dito Ribeiro, de Campinas -SP. Jongo é uma manifestação 
cultural de matriz africana, reconhecida como uma das precursoras do samba, tendo suas raízes principalmente disseminadas 
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
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A universidade como uma plataforma de código aberto
O primeiro esforço de síntese parte de um olhar específi co, baseado nos princípios do código aberto e 
direcionado aos canais disponíveis e às possíveis articulações entre entradas/saídas universitárias. 
Aproximação conceitual que encontra referências em teorias pedagógicas bem anteriores às conceituações 
do código aberto:

A educação deve ser móvel e fl exível em sua forma: deve forçosamente adaptar as suas técnicas às 
necessidades variáveis da atividade e da vida humanas. Mas nem por isso deve deixar de cumprir 
plenamente o seu duplo papel: exaltar no indivíduo aquilo que ele traz em si de especifi camente humano, 
essa parcela de ideal que ilumina uma razão de viver, mesmo nos piores infortúnios; enriquecer e reforçar 
o fundo comum de conhecimentos que é como a nossa terra nutriente o substrato essencial do nosso 
devir. (FREINET, 1974, p. 176).

Reunindo esses diferentes referenciais que abordam mobilidade, fl exibilidade, adaptabilidade, que em seu 
movimento moldam fundos comuns, construímos uma analogia, que se dá conectando, por um lado, a 
estrutura e funcionamento das entradas/saídas e, por outro, a estrutura de experimentação em sistemas 
eletrônicos de hardware aberto. Esforço que se mostra possível a partir de um posicionamento político 
crítico, que se direciona às universidades públicas, tomadas aqui como estruturas de código aberto, que, ao 
mesmo tempo, participam de diversas formas do sistema capitalista de ensino e procuram produzir bens 
intelectuais comuns, de livre apropriação, uso, distribuição e transformação.

Como forma de consolidar a compreensão dessa analogia, apresentamos, a seguir, uma sequência de 
imagens ilustrativas, que nos aproximam do entendimento sobre os potenciais das experimentações que 
envolvem ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo, que transparecem a ampliação de sentidos que o 
conceito do código aberto pode proporcionar.

Imagem 1 – nesta imagem vemos uma protoboard (placa de ensaios), uma mesa de prototipagem que se 
confi gura como uma estrutura de hardware aberto preparado para receber diferentes entradas e saídas, 
cada furo é um canal que pode ser utilizado para a entrada/saída de fl uxos de energia, tal placa é muito 

Foto 11 - Imagem de uma protoboard sem uso
Fonte: Acervo Pessoal
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utilizada para o desenvolvimento de circuitos eletrônicos, como circuitos experimentais. Na imagem, vemos 
uma sem uso. Propomos que, olhando essa placa vazia, de forma análoga pensemos na estrutura da 
universidade, o osso desta estrutura, a base física de canais que dispomos.

Imagem 2 – circuito funcional estabelecido - o que vemos, agora, é uma protoboard com um circuito 
funcional estabelecido, conectores, cabos, processadores, articulam e fazem funcionar um conjunto de 
entradas/saídas, através de processos que são coordenados pelos softwares. Como exemplo: em tal 
circuito um sensor de temperatura poderia acender um led para avisar que a temperatura considerada 
ótima foi atingida, o que levaria o sistema a cortar a energia de um aquecedor. Olhando para esse circuito 
estabelecido, propomos considerar que este seja interpretado como um desenho operacional de uma 
universidade, com conectores representando unidades universitárias (reitoria, pró-reitorias, faculdades), os 
leds representando os meios de comunicação institucionais, e os cabos, os fl uxos de encaminhamento de 
processos, atividades, compras, entre outros. Tudo conectado pela base, as entradas/saídas da estrutura. 
Como vemos na imagem, muitos canais da base não estão em uso nesse circuito.

Fonte: imagem editada para esta tese, original em: https://x22univale.wordpress.
com/2010/11/06/genius-esquema-na-placa-de-prototipo/

Foto 12 - Imagem de um circuito eletrônico estabelecido
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Imagem 3 – circuito funcional em uso – este é um circuito que está em funcionamento tocando os processos 
indicados nos softwares e, ao mesmo tempo, operando com alguma experimentação, percebemos a 
organização, mas os cabos/fl uxos ganham percursos distintos, que não são fi xos, porque na experimentação 
podem mudar as entradas/saídas conectadas, na busca de algum ajuste. Olhando essa imagem, propomos 
que represente a universidade em funcionamento, com seus fl uxos dinâmicos e envolvendo pessoas de 
diversos lugares, os territórios, campos do conhecimento, as pesquisas, o ensino e a extensão, o que a faz 
ganhar percursos próprios, fl uxos com lógicas claras convivendo com outros menos objetivos

Imagem 4 – circuito experimental – na imagem vemos uma protoboard com uma experimentação de 
circuito eletrônico em suas fases iniciais, poucos conectores e um conjunto de cabos não tão claramente 
organizados, mas de forma que cada um cumpra determinado papel, conectando algumas entradas/saídas. 
Propomos que, ao olhar essa imagem, consideremos representar a estrutura de um arranjo extensionista, na 

Fonte: Acervo pessoal
Foto 14 - Imagem de um circuito experimental

Foto 12 - Imagem de um circuito eletrônico em uso
Fonte:https://sites.google.com/site/metaeletronica/fabrica/construindoumaprotoboard



242

qual os conectores são as unidades universitárias, cabos são fl uxos de interações que conectam diferentes 
entradas/saídas existentes na estrutura universitária. Por essa analogia, podemos entender um arranjo 
extensionista como uma espécie de circuito de teste, como uma forma de experimentação que faz uso da 
estrutura universitária existente, entendida como uma base de código aberto.

Imagem 5 – circuito complexo em experimentação intensiva – nesta imagem, vemos uma protoboard 
maior, com muitas entradas/saídas em uso, fl uxos intensos entre conectores, ao mesmo tempo que uma 
diversidade de fl uxos diferenciados dão uma certa ideia de desordem, mas não impedem o funcionamento 
do todo do circuito, sendo, na realidade, parte dele, com desempenho de papéis específi cos. Olhando 
esse complexo de fl uxos, conectores, processadores, que articulam diversas entradas/saídas, propomos 
representar a estrutura da universidade funcionando, simultaneamente, com o desenvolvimento de diversos 
arranjos extensionistas.

Essa sequência de imagens nos auxilia a concluir essa síntese que envolve olhar a universidade pública 
como uma estrutura de código aberto, o que só conseguimos compreender após a desconstrução e 
reconstrução que gerou a estruturação dos conectores e processadores da tese, em diálogo direto com o 
que o campo nos mostrou, a partir da caracterização do arranjo extensionista. A disponibilidade de canais 
inativos na estrutura universitária parece indicar outras possibilidades de uso, articulação e interação, que 
ativando canais em entradas/saídas, geram diferentes fl uxos, possibilitando o uso intensivo da estrutura 
universitária existente.

As análises que apresentamos ao longo da tese indicam ganhos na assunção de uma postura de 
ativação, que passa pelo entendimento de que os canais ativos, atualmente, não são um dado 
limitador das possibilidades de interação entre setores universitários e setores sociais, porque devem 
ser entendidos como parte dos resultados historicamente construídos até o momento, cabendo aos 
agentes universitários e, também, extrauniversitários, identifi car canais inativos e fazer uso intensivo dos 

Fonte: https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard/
Foto 15 - Imagem de um circuito eletrônico complexo
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mesmos, multiplicando, assim, as possibilidades estabelecidas até então. Processo que se pauta pela 
experimentação metodológica, que entende a estrutura existente como uma base a ser intensamente 
utilizada, superando os limites que possam parecem existir na busca de maior adequação aos fl uxos e 
possibilidades que se apresentam contemporaneamente.

Frente a tantos ataques e tensões a que as universidades públicas vêm sendo submetidas ao longo do 
tempo, afl ige-nos algumas posturas de agentes universitários que, em defesa de um conceito abstrato de 
institucionalidade, afi rmam os processadores, conectores, fl uxos e entradas/saídas ativas, como os únicos 
caminhos possíveis na relação entre setores universitários e setores sociais, deixando de levar em conta a 
historicidade como princípio de sua constituição. Essa postura parece contribuir para, o que consideramos 
ser, uma baixa intensidade de uso das entradas/saídas, muitas vezes, obstaculizando e impedindo avanços 
que se mostram cada vez mais urgentes.

O caráter básico dos sistemas atuais de educação é a tecnoburocracia que os torna cada vez mais inefi cientes. 
A tecnoburocracia não controla apenas os aparelhos do Estado e a organização, como também impõe novas 
crenças e valores: supervaloriza o planejamento e o conhecimento técnico-organizacional, a hierarquia, as 
estruturas, a impessoalidade, etc. Na tecnoburocracia o poder está entregue a uma espessa camada de 
burocratas, que se fazem passar por técnicos, não habituados ao exercício do diálogo e da participação, 
ao debate livre e à crítica. Todo tecnoburocrata é conservador, por isso, está sempre defendendo o poder 
instituído. Os tecnoburocratas concebem as coisas e os fenômenos estaticamente, como funcionam 
hoje; estabelecem, por isso, normas fi xas e abstratas, incrementam a massifi cação e a uniformalização, 
reduzindo as possibilidades de participação efetiva dos indivíduos nas decisões. (GADOTTI, 1998, p. 25).

À guisa de conclusão dessa síntese mais estrutural, tendo em conta que as entradas/saídas universitárias 
foram construídas historicamente, e que, portanto, estão em contínua transformação na sua condição 
relacional espaço-tempo, observamos caminhos fronteiriços, baseados em experimentações metodológicas, 
que tensionam o escopo das relações entre setores universitários e setores sociais. Isso se explicita 
pela intensifi cação dos fl uxos nas entradas/saídas identifi cadas, na metareciclagem de componentes 
curriculares, na identifi cação de canais inativos, na postura propositiva de conexão e multiabordagem, que 
envolve testes, análises de resultados, ajustes, novos testes, indicando algumas transformações possíveis 
que afl oram dos potenciais já existentes, e, ainda, a demanda de conformação de outros componentes 
almejados, que permitam a maior amplifi cação dos fl uxos.

A pedagogia da extensão
A segunda síntese foca em questões pedagógicas relacionadas ao ensino de arquitetura e urbanismo. 
Nas análises apresentadas na sequência dos processadores dos dados da pesquisa, primeiramente 
caracterizamos o arranjo extensionista a partir da identifi cação de diferentes entradas/saídas de extensão 
universitária que se mostraram articuladas na interação projetiva com moradoras(es) e suas casas na 
Gamboa. No conjunto que compõe o arranjo pesquisado, percebemos a interlocução entre diferentes 
iniciativas tradicionalmente classifi cadas como ações de extensão ou de ensino, o que nos permitiu 
considerar a extensão como forma de ensino.
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A partir dessa consideração, seguimos as análises procurando identifi car os aprendizados que se destacaram 
no campo, o que nos levou a organizar os dados em agrupamentos que compõem as confl uências dos 
principais fl uxos de aprendizados identifi cados. Observando os agrupamentos e os aprendizados que 
contêm, na continuidade das análises, chegamos ao entendimento das dimensões da cultura, da tecnologia 
e da política como chaves de leitura que nos permitiram aprofundar as refl exões, porque nos auxiliaram no 
entendimento do que os aprendizados apontavam, ao mesmo tempo, que abriram uma potente frente de 
análise para os dados que tínhamos em mãos.

Partimos para observação do campo sob o prisma das três dimensões, o que nos levou a perceber que os 
aprendizados nos indicavam questões, ao mesmo tempo, ricas e diversas das que habitualmente as(os) 
estudantes estavam acostumadas(os). Constatação que, fi nalmente, levou-nos à formulação das zonas de 
tensão como zonas potenciais características do ensino, e que vêm historicamente se condensando, mais 
ou menos, de acordo com a maior ou menor quantidade e potência das experiências minoritárias de ensino, 
que se articulam em torno da aproximação às realidades populares brasileiras. 

Embasados no que os dados apontavam, em diálogo com a literatura identifi cada, reconstruímos breves 
históricos de iniciativas minoritárias de ensino que incidem sobre cada uma das dimensões, assim 
enunciamos: a zona de tensão política – o ensino elitista direcionado a uma atuação seletiva x as realidades 
urbanas e habitacionais populares; a zona de tensão cultural – o ensino referenciado na branquidade x 
a diversidade étnica e cultural; e, a zona de tensão tecnológica – o distanciamento entre o pensar e o 
fazer x a autoconstrução. Zonas estas que estão diretamente articuladas, gerando uma trinca indissociável 
que opera no ensino, o que nos fez refl etir sobre a necessidade de desenvolvimento de práticas de ensino 
capazes de abordar simultaneamente as três zonas de tensão identifi cadas.

Dissecando nossos dados, perscrutamos as formas de ensinar e aprender que compuseram o arranjo 
extensionista, enquanto uma prática de ensino que procurou aproximar o desenvolvimento de projetos 
habitacionais à realidade do bairro popular da Gamboa de Baixo. Caminho analítico que nos fez chegar: 
na experiência, como diversifi cada e intensiva forma de ensinar e aprender; no diálogo, como forma 
de ensinar e aprender baseada na interação e troca entre diferentes saberes; e na colaboração, como 
forma de ensinar e aprender que potencializa resultados e ganhos pedagógicos entre educandas(os), 
educadoras(es) e moradoras(es).

Observando as formas de ensinar e aprender identifi cadas, percebemos que elas ampliam seu potencial 
educativo quando desenvolvidas de forma conjunta e articulada, o que nos levou a classifi car a experiência, 
o diálogo e a colaboração como substratos educativos que potencialmente conformam práticas de ensino 
capazes da tripla abordagem das zonas de tensão, e que, por isso, devem ser seriamente observadas por 
iniciativas de ensino que procurem se aproximar das realidades populares.

A intersecção das sínteses
A complementariedade das duas sínteses se dá a partir da conceituação do arranjo extensionista, como uma 
intersecção entre elas, porque se, por um lado, na síntese pedagógica analisamos dados a partir da prática 
da extensão como forma de ensino, por outro, na síntese estrutural das formas de lidar com as entradas/
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saídas, identifi camos a necessidade de uma postura de experimentação metodológica para tornar viável 
a extensão como forma de ensino. De tal maneira que, sem um arranjo que se mostre capaz de viabilizar 
tal prática, através da articulação de diferentes entradas/saídas, da metareciclagem de componentes da 
estrutura existente, que geram tensionamentos, deslocamentos e alargamentos nas compreensões mais 
disseminadas em torno das condicionantes e especifi cidades das atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão, não se tornaria possível a prática de ensino que abordamos nessa pesquisa.

Com base nestas sínteses entendemos que, para além da mera confi rmação da hipótese – de que as 
práticas que se baseiam na extensão como forma de ensino, pautadas pela assessoria e assistência técnica 
em arquitetura e urbanismo, podem ser consideradas como aceleradores na formação crítica das(os) 
estudantes, no sentido de proporcionar maior aproximação entre o ensino, a atuação profi ssional e as 
questões espaciais oriundas das realidades populares – reunimos subsídios que nos permitem refl etir sobre 
muitas outras questões. Isso nos leva a apresentar apontamentos relacionados aos extratos e acúmulos 
registrados ao longo da tese.

O conector labirinto da nossa formação, aponta extravasamentos do que poderiam ser processos e conteúdos 
do ensino formal, o que se vincula diretamente à subjetividade das experiências que constroem os múltiplos 
labirintos formativos de cada um. Ao mesmo tempo, sinaliza a importância da interação entre diferentes 
bases culturais nos processos formativos mais complexos, o que se apresenta como um apontamento 
importante ao longo da tese.

A extensão se conforma historicamente como a frente de ação universitária que mais se adequa à interação 
entre diferentes bases culturais, o que não signifi ca que o ensino não deva arvorar perspectivas nesse 
sentido. Até pela grande diferença de recursos e atenção dedicados a cada uma das três frentes de ação 
universitárias – ensino, pesquisa e extensão -, parece imprescindível que o ensino seja movimentado nessa 
perspectiva. Esse movimento/deslocamento do ensino não ocorre sem esforços de diversas(os) agentes e 
sem a criação de estruturas que acomodem parte das dissonâncias que emergem da aproximação entre o 
ensino e outras bases culturais, principalmente as populares. Nesta tese, o conceito do arranjo extensionista 
surge exatamente na tentativa de criar uma estrutura móvel, fl exível e adaptável, baseada na lógica da 
experimentação, que a partir da intensifi cação de uso dos canais existentes, auxilie na acomodação destas 
dissonâncias, gerando espaço para o deslocamento do ensino.

Embora possamos considerar o ensino e a extensão como frentes universitárias de natureza distintas, 
e, portanto, com lógicas, fi nalidades e meios diversos. A despeito das clássicas caracterizações dessas 
diferenças, o campo estudado nos mostra que é possível reunir de forma sinérgica atividades de ensino 
e de extensão, respeitando suas naturezas particulares, o que não signifi ca a transformação simples de 
um componente da matriz curricular em atividade de extensão, o que, feito assim, sem uma conjunção 
de articulações, ocasionaria uma quantidade muito grande de dissonâncias, capaz de inviabilizar tanto o 
espaço do ensino, quanto da extensão. 

Na relação ensino e extensão, apontamos que a compreensão da extensão como entrada/saída possibilita 
intuir uma localização diferente para a extensão na estrutura universitária, porque explicita que, sem 
a ampliação das possibilidades de entrada, não ampliaremos as possibilidades de saída. Pensamos em 
uma espécie de gerenciamento lógico, que atrela as condicionantes de existência do ensino público a sua 
interação com a sociedade, a partir, primeiramente, das entradas na estrutura universitária. Essa perspectiva 



246

localiza a extensão como uma frente de ação universitária central, capaz de articular a pesquisa e o ensino, 
numa aproximação aos debates de Boaventura de Souza Santos no livro Universidade do Século XXI (2008). 
A ampliação e intensifi cação das entradas/saídas, agora localizadas como articuladoras das demais frentes 
universitárias, potencializa a produção de conhecimento e a formação de profi ssionais com ancoragem 
social, o que indica a adequação de processos, fl uxos, metodologias, conteúdos e estruturas a partir da 
relevância e do reconhecimento social.

A reverberação dessa centralidade da extensão na estrutura universitária aponta caminhos para a 
implementação da recente obrigatoriedade de dedicação de 10% da carga horária dos cursos de graduação 
a atividades de extensão. Não consideramos isso tarefa simples, ao menos no que se refere ao ensino de 
arquitetura e urbanismo, porque implicaria na necessidade de conformação de novas estruturas capazes de 
articular iniciativas de ensino e de extensão, conectando diferentes entradas/saídas de forma a acomodar 
melhor as dissonâncias e aparar as arestas existentes entre as características e processos intrínsecos às 
naturezas historicamente estabelecidas para as atividades de ensino e de extensão.

No ensino de arquitetura e urbanismo, pensar a extensão como forma de ensino, signifi ca praticamente 
reconstruir as bases de tal ensino, com a intenção de conformação de aprendizados diversos daqueles 
mais disseminados no campo, o que, de forma imediata, poderá ampliar a condensação das zonas de 
tensão, para quiçá, num segundo momento, estruturar uma reformulação completa do ensino, direcionada 
a outras formas do ofício.

Como foi apresentado nos conectores: o repositório de experiências, e formas do ofício: assessoria e 
assistência técnica, observamos o ensino direcionado a formas do ofício que se aproximam das realidades 
populares, e ao fazer isso, consideramos as assessorias e assistências técnicas como referências de formas 
do ofício desviantes do padrão elitista que impera no meio. As referências que estas duas formas do ofício 
representam nessa tese se relacionam ao importante histórico que aglutinaram no campo de arquitetura e 
urbanismo, como formas seminais de um conjunto diferenciado de práticas e conceitos que se espraiaram 
em todo território nacional, logrando certa institucionalização em políticas públicas e leis.

Quando observamos as práticas de assessoria e assistência técnica, a partir de suas matrizes originárias aqui 
consideradas, paulista e gaúcha, percebemos que, ao longo dos anos, tais formas do ofício se desenvolveram 
de maneira diferenciada pelo território nacional. A proliferação de diferentes iniciativas, que se baseiam 
nas referências das assessorias e assistências, ao mesmo tempo que apontam para alargamentos dessas 
formas do ofício, geram também alguma delimitação às emergentes iniciativas, que, no entanto, com as 
singularidades que operam, poderiam apontar para o surgimento de outras formas do ofício, ainda pouco 
defi nidas, mas claramente relacionadas à aproximação das realidades populares.

A observação dessas diferenças e, ainda, as limitações que a adoção dos termos assessoria e assistência 
técnica representam, leva-nos a perceber e valorizar todas as formas do ofi cio que possam ser classifi cadas 
como desviantes do padrão elitista. Por isso, embora a pesquisa tenha como referência as práticas e 
conceitos das assessorias e assistências técnicas, apontamos a aproximação das realidades populares 
como a grande questão, que pode inclusive fazer emergir outras formas do ofício, como de certa forma 
percebemos ocorrer na última década.

Quando falamos de novas formas do ofício direcionadas às realidades populares, não nos referimos a 
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adaptações simples de formas já estabelecidas no campo, apenas com ajustes de preços e formas de 
pagamento. A partir do histórico referencial das assessorias e assistências técnicas, falamos de formas 
do ofício que proponham novas metodologias, formas de organização, práticas de projeto e construção, 
abordagem e interação comunitária, comunicação comunitária, ações temáticas direcionadas a públicos 
marginalizados específi cos, entre outros aspectos relacionados a uma visão ampliada de arquitetura e 
urbanismo, assim como das realidades populares contemporâneas.

A extensão como forma de ensino, caracterizada nessa tese a partir da prática de ensino ancorada no arranjo 
extensionista, não se dá sem a articulação de diferentes entradas/saídas universitárias, o que demanda 
formas diferenciadas de interação entre as iniciativas universitárias e os setores sociais, processo que faz 
emergir outras formas de ensinar e aprender, aqui entendidas como potenciais propulsoras de aprendizados 
direcionados a outras formas do ofício, que têm em comum a aproximação às realidades populares.

A experiência, o diálogo e a colaboração, reconhecidas nas teorias pedagógicas, emergiram do campo como 
as principais formas de ensinar e aprender que compuseram o arranjo extensionista, estando diretamente 
relacionadas aos ganhos de aprendizado identifi cados. As três formas de ensinar e aprender, para além de 
favorecer a maior interação entre realidade acadêmica e popular, podem informar mudanças signifi cativas 
para as relações entre diferentes iniciativas minoritárias de ensino, articulando-as em torno da maior 
condensação das zonas de tensão, e assim, colaborando para o deslocamento do ensino de arquitetura e 
urbanismo no Brasil.

Com base na prática de ensino do arranjo extensionista em foco, composta pelas três formas de ensinar e 
aprender, que proporcionaram a abordagem simultânea das três zonas de tensão, consideramos ter viabilizado 
condições críticas de introduzir as(os) estudantes às dimensões políticas, culturais e tecnológicas que se 
articulam na atuação profi ssional e no ensino de arquitetura e urbanismo. Dessa forma, entendemos que o 
arranjo extensionista pesquisado contribui para a desconstrução das imagens distorcidas protagonizadas 
por Iande, Magini e Adase, referidas nos contos iniciais desse trabalho: O conto do vigário – o homem 
universal; A magia da construção e o poder das mãos; O difícil dilema da dupla traição.

Desconstrução que se estabeleceu a partir da aproximação com a realidade da Gamboa de Baixo, que 
proporcionou a interação entre diferentes bases culturais, a aplicação dos conhecimentos acadêmicos 
adquiridos até então pelas(os) estudantes nessa dada realidade, e a atuação direta com os espaços 
autoconstruídos, o que envolveu trocas entre saberes práticos e técnicos direcionados à produção dos 
espaços populares. Com base nesses resultados, reafi rmamos que a complexa tripla abordagem das 
zonas de tensão, confi gura-se como um caminho promissor para deslocamentos do ensino, no que diz 
respeito a maior aproximação entre ensino e realidades populares, o que abrange uma grande quantidade de 
processos educativos que apontam para outras formas do ofício, desviantes do padrão elitizado que, ainda 
hoje, predomina no campo.

Por fi m, ampliando o raciocínio, o que apontamos ao longo da tese confi gura uma postura diferenciada, 
que parte da compreensão da universidade pública enquanto estrutura de código aberto, proporcionando 
transformações nas formas de ser e estar na universidade, reverberando no deslocamento de uma postura 
institucional mais estática, para uma postura institucional mais ativa. Perspectiva que envolve todas(os) 
as(os) agentes universitárias(os) e extrauniversitárias(os) na busca intensiva de adaptar, desconstruir, 
reconstruir, desmontar, remontar a instituição, para que ela possa responder de forma mais adequada aos 



248

desafi os que as desigualdades brasileiras lhe interpelam contemporaneamente, enquanto espaço privilegiado 
de ensino, pesquisa e extensão pública. Tal postura não deve ser confundida com as políticas neoliberais de 
desmonte e privatização do ensino público, muito pelo contrário, ela se afi rma, nesta tese, como um meio de 
reação a essas políticas, através da interação intensiva entre setores universitários e setores sociais.

Retomamos, fi nalmente, a epígrafe dessa seção, que nos apresenta ensinamentos de resistência e luta pela 
sobrevivência da cultura jongueira pautada na oralidade, e que dialoga com os entendimentos Freirianos de 
que todos somos “seres de conhecimento”, o que nos leva à percepção de que, para além das estruturas 
em si, sejam elas físicas, políticas ou institucionais, o grande desafi o que se coloca está na multiplicação 
e disseminação de posturas, pensamentos, saberes e práticas, porque as estruturas são construídas 
historicamente e se transformam em função das transformações de posturas e intencionalidades 
predominantes nas relações espaço-tempo. Com isso, voltando ao ensino de arquitetura e urbanismo, o 
que se destaca, como principal orientação de nossos esforços, parece direcionado à formação das(os) 
jovens arquitetas(os) e urbanistas para os enfrentamentos futuros, nos quais as estruturas físicas, políticas 
e institucionais não estão asseguradas e nem são um dado estático, o que nos leva, através da sabedoria 
jongueira, ao entendimento de que cada jovem e futura(o) arquiteta(o) e urbanista, que se aproxima das 
realidades populares, é como “um sol pronto para raiar”.
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