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{RESUMO} 

Esta pesquisa parte de inquietações frente ao campo da educação e às consequências 

das estratégias contemporâneas de formação do Arquiteto Urbanista no contexto de sua 

atuação profissional. Entendemos que os descompassos que se apresentam hoje são produtos 

de um processo histórico, político e social que vem se desenrolando desde os primórdios do 

ensino escolarizado da profissão arquitetônica em terras brasileiras. Neste sentido, os princípios 

da Extensão Universitária se apresentam como estratégias embasadoras de experiências 

extensionistas no campo da arquitetura e do urbanismo dentre as quais ressaltamos o Escritório 

Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), o qual, além de englobar os princípios 

extensionistas, se propõe a atuar em áreas negligenciadas pelo mercado profissional a partir de 

uma abordagem totalmente horizontal, autogestionária e participativa, fugindo à estrutura 

hegemônica verticalizada – tanto do ensino acadêmico quanto do escritório tradicional. O EMAU 

questiona, além das formas de socialização do conhecimento adotadas pela universidade, o 

próprio conteúdo transmitido por estas, propondo a reflexão em torno de formas alternativas 

de atuação e do reconhecimento de distintas realidades sociais além daquelas abordadas 

tradicionalmente em sala de aula. Propõe ainda uma formação política e social do futuro 

profissional, capaz de enfrentar as questões que se apresentam atualmente de forma consciente 

e crítica. Diante disto, buscamos compreender de que forma o EMAU se insere na formação do 

Arquiteto e Urbanista observando quais as principais dificuldades enfrentadas por estes, além 

dos impactos do EMAU na formação de seus participantes. Por se tratar de uma pesquisa 

exploratória, não pretendemos chegar a conclusões definitivas, mas sim contribuir para o 

debate em torno das estratégias contemporâneas de formação do Arquiteto Urbanista no 

contexto de sua atuação profissional, principalmente no que diz respeito ao Movimento EMAU 

e ao impacto na formação profissional, política, social e cidadã de seus participantes. Desta 

forma, com o intuito de suscitar um debate crítico em relação a formação do Arquiteto Urbanista 

do século XXI, buscamos questionar o produto através da compreensão do processo, 

reconhecendo na educação, além de uma prática social, um ato político. 

Palavras-chave: EMAU; Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo; Formação 

sociopolítica; Extensão Universitária; Responsabilidade social;  

  



 

   
 

ABSTRACT 

THE ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING MODEL OFFICES (EMAU) AND THE ARCHITECT AND 

URBAN PLANNER EDUCATION 

This research is based on concerns regarding the field of education and the 

consequences of contemporary strategies for the formation of the architect urban planner in 

the context of his professional practice. We understand that the current gaps are products of a 

historical, political and social process that has been taking place since the beginning of the 

schooling of the architectural profession in Brazil. In this sense, the principles of University 

Outreach are presented as grounding strategies for outreach experiences in the field of 

architecture and urbanism, among which we highlight the Architecture and Urbanism Model 

Office (EMAU), which, in addition to embracing the outreach principles, proposes to act in areas 

neglected by the professional market from a totally horizontal, self-management and 

participatory approach, escaping from the hegemonic vertical structure - both in academic 

teaching and in the traditional office. Besides the forms of socialization of knowledge adopted 

by the university, the EMAU questions the very content transmitted by those, proposing 

reflection around alternative forms of action and the recognition of different social realities 

beyond those traditionally addressed in the classroom. It also proposes a political and social 

formation of the future professional, capable of facing the issues that currently present 

themselves in a conscious and critical way. Therefore, we seek to understand how the EMAU is 

inserted in the formation of architects and urban planners, observing the main difficulties faced 

by them, as well as the impacts of EMAU in the formation of its participants. Since this is an 

exploratory research, we do not intend to reach definitive conclusions, but to contribute to the 

debate on contemporary strategies for the formation of the architect and urban planner in the 

context of his or her professional practice, especially with regard to the EMAU Movement and 

its impact on the professional, political, social and citizen formation of its participants. Thus, in 

order to raise a critical debate about the formation of the architect and urban planner in the 

twenty-first century, we seek to question the product by understanding the process, recognizing 

in education, besides being a social practice, a political act. 

Keywords: EMAU; Model Office of Architecture and Urbanism; Socio-political formation; 

University Outreach; Social responsibility; 
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{INTRODUÇÃO} 

Inquietações iniciais 

Esta pesquisa parte de inquietações frente ao campo da educação e às consequências 

das estratégias contemporâneas de formação do Arquiteto Urbanista no contexto de sua 

atuação profissional. Entendemos que existem hoje descompassos produzidos a partir de um 

processo histórico, político e social que vem se desenrolando desde os primórdios do ensino 

escolarizado da profissão arquitetônica em terras brasileiras. A organização do ensino através 

das escolas e a definição de seu conteúdo sempre estiveram intimamente ligados à socialização 

do indivíduo para o trabalho seguindo o viés político e econômico vigentes e um debate em 

torno da qualidade social deste ensino implica reconhecer sua inscrição nas demandas da 

sociedade, as quais naturalmente variam através dos tempos. Desta forma, com o intuito de 

suscitar um debate crítico em relação a formação do Arquiteto Urbanista do século XXI, 

buscamos questionar o produto através da compreensão do processo, reconhecendo na 

educação, além de uma prática social, um ato político (SANTOS, 2003; TEDESCO, 2015). 

Diversas crises acompanharam as transformações do modelo educacional e profissional 

da arquitetura brasileira (SANTOS, 2003). Primeiro, uma crise de instalação ainda no início do 

século XIX devido ao descompasso entre o ambiente cultural francês e aquele encontrado no 

Brasil, levando à uma reprodução incompleta deste modelo no qual as escolas passam a se 

dedicar “mais ao treinamento do que à educação, valorizando mais o diploma do que a formação 

(...)” e forjando “um caráter meramente reprodutivo e um viés profissionalizante ao ensino” 

(SANTOS, 2003, p.4). O modelo francês também trouxe consigo as vertentes da Belas Artes e da 

Politécnica, instaurando desde o início a distinção entre o arquiteto e o engenheiro e, portanto, 

entre as disciplinas artísticas e técnicas, sendo estas últimas reconhecidas como fator de 

legitimação de atuação profissional. A regulamentação profissional, já nos anos 1930, iria forçar 

uma justaposição destas vertentes dando início a uma lógica fragmentária tanto no campo 

profissional – através da distinção de atribuições – quanto no educacional – consolidada pela 

grade curricular das escolas.  

Entre 1930 e 1940 são definidas leis e normas do sistema educativo que criam bases 

institucionais para a massificação do ensino superior, além de instrumentalizar o currículo 

mínimo nacional, caracterizando a centralização e o controle estatal além de uma uniformização 

pedagógica – no caso da arquitetura, o modelo da antiga Escola Nacional de Belas Artes – 

levando a uma crise de homogeneização burocrática. A partir da 2ª Guerra Mundial as 

necessidades do mercado exigem cada vez mais mão de obra qualificada gerando uma pressão 



 

 

pelo aumento das vagas nas universidades, o que ocorre, porém, sem um aumento no 

investimento público, o que significa a mesma estrutura – física, pedagógica e docente – para 

um número dilatado de estudantes além da incorporação de novos conteúdos a partir de novas 

demandas conjunturais, desencadeando uma crise pedagógica do ensino de massa. Nos anos 

1960 o modelo americano – pautado por departamentos – é introduzido no sistema educacional 

através da reforma universitária de 1968 e torna definitiva a implantação do ensino massificado 

levando a um aumento significativo no número de escolas e de arquitetos causando a crise da 

diversificação de atuação profissional que por sua vez causa uma fragmentação nas 

representações de classe dentro da arquitetura e do urbanismo, apesar de o ensino se manter 

voltado para a formação do profissional liberal. Por fim, após a redemocratização e ascensão de 

um Estado com tendências neoliberais, ensino e profissão irão passar por uma crise de 

flexibilização visto que as redefinições propostas pelo governo permitem, por um lado 

desnaturalizar algumas das contradições geradas pelas crises anteriores, mas por outro abre 

espaço para algumas desregulamentações que podem se tornar prejudiciais em ambas as 

esferas (SANTOS, 2003).  

Ainda durante os anos 1980, os avanços das políticas neoliberais colaboraram com a 

criação de um conceito de qualidade educacional sintonizado com a lógica de competitividade 

econômica indo contra as ideias democratizantes da educação. O debate, antes voltado às ideias 

de universalização do acesso à educação, agora se voltam para questões acerca da qualidade, 

porém, uma qualidade quantificável, mantendo a retórica conservadora. Nesta mesma época, 

parcelas da sociedade também se mobilizavam em prol da democratização, reivindicando 

melhoras na qualidade social do ensino. Formaram-se, desta forma, duas frentes: de um lado a 

qualidade voltada aos interesses do mercado e, de outro, a qualidade social defendida pelos 

movimentos de educadores. 

Ainda neste contexto, de diversas transformações balizadas pelo viés político e 

econômico de cada período, será durante a redemocratização do país que se estabelecerão 

constitucionalmente os princípios da Extensão Universitária. Desde o final dos anos 1970, 

acompanhando o processo de questionamento da ditadura e o fortalecimento dos movimentos 

sociais, as proposições de abertura política e acadêmica atribuíram um papel fundamental à 

educação além de colocar em foco as funções sociais e políticas das Universidades, envolvendo 

necessariamente a Extensão Universitária (GONÇALVES, 2015). Com a criação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Ensino Superior Públicas Brasileiras – 

FORPROEX, em 1987, a Extensão assume um protagonismo inédito no campo político, se 

tornando instrumento efetivo de mudança da própria Universidade e da sociedade em que esta 
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se insere, buscando atuar em direção à justiça social e ao aprofundamento da democracia 

(FORPROEX, 2012). Importante ressaltar que, apesar de sua institucionalização ser dar apenas 

ao final da década de 80, a extensão universitária já vinha sendo amplamente debatida e 

utilizada como instrumento de transformação social em diversas áreas acadêmicas - inclusive na 

Arquitetura - passando por diferentes conceituações até alcançar a atual, de influências 

freirianas. 

Apesar dos avanços sociais das décadas anteriores, nos anos 1990 a globalização e 

competitividade do mercado apenas se aprofundou, levando o discurso relativo à qualidade 

eficiente e produtiva do campo empresarial ao campo educativo “(...)com uma retórica 

conservadora, funcional e coerente com o feroz ataque que, hoje, sofrem os espaços públicos 

(...)” (GENTILI, 1995 apud TEDESCO, 2015). Tedesco afirma ainda que “essa perspectiva de 

qualidade, baseada no discurso da eficiência, da mensuração, dos resultados, prioriza a questão 

técnica, gerencial, desprovida da questão política” (TEDESCO, 2015, p.181). 

              Essa lacuna na formação do futuro profissional leva a uma atuação incompleta, pois falta 

ao indivíduo sua dimensão social. Ao compreender a educação como prática social, 

compreende-se que a escola, ao cumprir seu papel de mediadora entre educando e sociedade, 

compromete-se com a formação integral do ser humano, a partir de suas dimensões individuais 

e sociais (TEDESCO, 2015). Neste sentido, princípios da Extensão Universitária, como a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, interação dialógica, interdisciplinaridade e 

transformação social se apresentam como estratégias para suprimir estas lacunas, embasando 

experiências extensionistas no campo da Arquitetura e do Urbanismo que buscam reconhecer 

a responsabilidade social da profissão e responder de forma crítica, democrática e produtiva aos 

desafios reais apresentados pela conjuntura habitacional (FORPROEX, 2012). 

É neste contexto de experiências extensionistas no campo arquitetônico que se insere 

o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – EMAU, o qual, além de englobar os princípios 

extensionistas supracitados, se propõe a atuar em áreas negligenciadas pelo mercado 

profissional a partir de uma abordagem totalmente horizontal, autogestionária e participativa, 

fugindo à estrutura hegemônica verticalizada – tanto do ensino acadêmico quanto do escritório 

tradicional. O EMAU questiona, além das formas de socialização do conhecimento adotadas pela 

universidade, o próprio conteúdo transmitido por estas, propondo a reflexão em torno de 

formas alternativas de atuação e do reconhecimento de distintas realidades sociais além 

daquelas abordadas tradicionalmente em sala de aula. Propõe ainda uma formação política e 

social do futuro profissional, capaz de enfrentar as questões que se apresentam atualmente, de 



 

 

forma consciente e crítica. Diante disto, buscamos aqui compreender de que forma o EMAU se 

insere na formação do Arquiteto e Urbanista observando quais as principais dificuldades 

enfrentadas por estes, além dos impactos do EMAU na formação de seus participantes. Com 

isto, buscamos contribuir para o debate em torno de uma formação consciente e crítica do 

Arquiteto e Urbanista enquanto agente político da produção e transformação espacial urbana e 

rural. 

Metodologia 

A metodologia adotada no desenvolvimento desta investigação se trata da pesquisa 

exploratória. Este método é usualmente utilizado para três finalidades: compreender melhor 

um fenômeno ainda pouco explorado pela ciência; verificar a viabilidade de uma pesquisa mais 

extensa sobre determinado assunto; ou desenvolver métodos bem embasados para um estudo 

mais meticuloso (BABBIE, 1986). Na presente pesquisa utilizaremos este método de acordo com 

a primeira finalidade: aprofundar os conhecimentos em torno de nosso objeto de estudo – o 

Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Para tanto, levantamos inicialmente alguns 

questionamentos que pudessem direcionar de maneira geral a estrutura desta dissertação. 

Como se configurou o contexto de formação em que se insere o EMAU? Para começar a 

compreender o EMAU consideramos necessário realizar um resgate histórico de contexto em 

que este foi criado, nos permitindo perceber suas principais influências e intenções enquanto 

proposta formativa.  

Quem são os participantes e qual sua percepção sobre o EMAU? Num segundo momento 

buscamos compreender quem são os agentes que interagem entre si e as pessoas que fazem 

parte deste processo, e como estes percebem a existência e sua própria participação dentro do 

EMAU. 

Quais as principais questões enfrentadas pelo EMAU? Em seguida buscamos levantar as 

principais questões enfrentadas pelos EMAUs a fim de melhor compreender as dificuldades e 

fragilidades de sua inserção tanto no meio acadêmico quanto na sociedade em que atua. 

Quais os impactos do EMAU na formação do participante? Por fim, pretendemos levantar os 

principais impactos observados pelos próprios participantes em sua formação acadêmica e 

pessoal, assim como a influência do EMAU em suas escolhas profissionais. 

A partir destes questionamentos pudemos definir quais seriam, portanto, os objetivos  

geral e específicos desta pesquisa: 
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Objetivo geral: Investigar a inserção do EMAU enquanto projeto extensionista na formação do 

Arquiteto e Urbanista.  

Objetivos Específicos: 

• Traçar uma genealogia do projeto de extensão dos EMAUs; 

• Coletar e sintetizar dados referentes aos EMAUs; 

• Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos EMAUs; 

• Identificar os impactos do EMAU na formação do Arquiteto Urbanista. 

Uma das principais características da pesquisa exploratória é o refinamento de 

perguntas bem direcionadas que permitam uma compreensão mais profunda do fenômeno a 

ser estudado. Desta forma, “para se obter ‘boas’ respostas é preciso fazer-se ‘boas’ perguntas. 

Mas para fazer ‘boas perguntas’, ou perguntas pertinentes e de interesse, é preciso conhecer 

com antecipação as possíveis respostas” (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p.321). Para sair desta 

circularidade é necessário, portanto, que seja desenvolvido um conhecimento mais aproximado 

das questões que permeiam o fenômeno estudado, o que pode ser feito a partir de algumas 

etapas investigativas. A primeira etapa consiste na realização de entrevistas informais e 

semiestruturadas baseadas em tópicos, mas que evitem direcionar as respostas, mantendo um 

ambiente de diálogo livre em que o objetivo é obter o máximo de informações que os indivíduos 

possam oferecer. Estas podem ser realizadas individualmente ou em grupos, visto que ambas 

oferecem vantagens e desvantagens que acabam se complementando, o que torna interessante 

associá-las. Realizamos esta primeira etapa a partir da participação no Seminário Nacional dos 

Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – SeNEMAU, em 2017, quando foram realizadas 

conversas informais individuais e em grupos, além de entrevistas semiestruturadas com alguns 

dos grupos presentes. Conforme as entrevistas vão sendo realizadas, o foco das perguntas vai 

se ajustando até que o assunto seja saturado e podemos, após a sistematização dos dados 

coletados, partir para a segunda etapa. 

Para solucionar o problema do grande acervo de dados, o que torna esta fase 

de difícil equacionamento, disforme, irregular, dispersa, recomenda-se 

classificar o material disponível tomando como fio condutor o objeto de 

pesquisa. Assim, não só os dados passam a ser ordenados, como também 

escoimados dos assuntos irrelevantes. O que sobra é um material ainda 

bruto, mas já com contornos inteligíveis (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, 

p.323). 

 Na segunda etapa são realizadas perguntas cada vez mais específicas, em busca de 

apurar ainda mais os resultados. Neste momento elaboramos o primeiro questionário 



 

 

semiestruturado, o qual possui perguntas com respostas pré-definidas e perguntas com 

respostas abertas, permitindo um equilíbrio entre questões analisadas de forma qualitativa e 

quantitativa ampliando a compreensão do objeto e da realidade explorada. A partir do 

refinamento do primeiro questionário alcançamos a última etapa desta coleta na qual 

selecionamos uma amostra ainda mais específica e aplicamos perguntas focais embasadas e 

direcionadas pelas etapas anteriores. 

Os materiais utilizados durante esta investigação se aplicam tanto à contextualização – 

antes, durante e após a criação dos EMAUs – quanto ao levantamento de novos dados – 

conforme apontado nas etapas anteriores – e são descritos a seguir: 

• Bibliografia: a ser estudada inicialmente e complementarmente durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa; 

• Documentos: tabelas, mapas, listas, cartas, manifestos e demais levantamentos e 

documentos históricos que pudessem nos trazer maiores informações relativas ao 

estado da arte. 

• Entrevistas: informais e semiestruturadas, podendo ser realizadas com informantes-

chave e agentes coadjuvantes.  

• Observação: direta ou participativa, envolvendo eventos, debates, conversas. 

• Questionários: estruturado ou semiestruturado, a ser desenvolvido e aplicado em 

parcelas pré-definidas da amostra global. 

 

Figura 1: Diagrama de delineamento de pesquisa. Fonte: autora. 
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No diagrama acima (Figura 1) apresentamos uma síntese do delineamento desta 

pesquisa, apontando os questionamentos levantados diante do problema central desta 

pesquisa, o objetivo geral que é compreender este problema, os objetivos específicos, o método 

a ser utilizado nas investigações e seus respectivos materiais. 

A análise dos dados consistirá em examinar, organizar – em quadros, tabelas ou gráficos 

– e, quando possível, recombinar as evidências tendo em vista as proposições iniciais desta 

investigação. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, não pretendemos chegar a conclusões 

definitivas, mas sim contribuir para o debate em torno das estratégias contemporâneas de 

formação do Arquiteto Urbanista no contexto de sua atuação profissional, principalmente no 

que diz respeito ao Movimento EMAU e seu impacto na formação profissional, política, social e 

cidadã de seus participantes. 

Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta dissertação está dividida em três grandes seções as quais 

acompanham basicamente três momentos dos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

diante da formação profissional do arquiteto e urbanista: a evolução do contexto educacional, 

político e profissional que precedeu sua criação; o surgimento do projeto de extensão e seus 

primeiros anos de atuação; e, por fim, sua configuração e articulação ao contexto social, 

educacional e político atualmente, mais de vinte anos após suas primeiras atividades. 

PARTE 1: Nesta primeira etapa da pesquisa realizamos uma ampla contextualização 

histórica da formação acadêmica e profissional do Arquiteto e Urbanista no Brasil a partir de um 

primeiro recorte temporal, o qual se inicia ao final do século XVIII – nos primórdios do ensino de 

arquitetura em terras brasileiras e suas influências europeias – e se estende até o final do século 

XX – marcado por intensa expansão do ensino superior privado e mercantilização do ensino 

superior – quando as primeiras experiências de Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

são registradas. Através do uso da linha temporal como ferramenta central, baseada em um 

levantamento bibliográfico diversificado, são criadas três camadas estruturadoras: Política e 

Marcos Legais; Profissão; e Ensino, sendo esta última o eixo condutor deste primeiro 

levantamento. Com isto buscamos elaborar uma genealogia do projeto de extensão dos 

Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo partindo, não de indivíduos pontuais, mas sim 

de iniciativas e experiências que precederam e influenciaram a conjuntura em que se deu a 

criação e atuação inicial dos EMAUs. 



 

 

O EMAU: Após um primeiro levantamento contextual, na segunda parte desta pesquisa 

passamos a abordar o EMAU de forma mais aprofundada. Buscamos, inicialmente, compreender 

sua configuração enquanto projeto de extensão em âmbito nacional, seus princípios de atuação 

e suas propostas de articulação diante da formação do Arquiteto e Urbanista, das instituições 

de ensino e das comunidades. Para tanto, nos baseamos primeiramente no Projeto de 

Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – POEMA, documento histórico 

dos EMAUs que nos permitiu situar os princípios abordados ali ao contexto genealógico 

levantado anteriormente.  

Após este levantamento inicial voltado aos primórdios do EMAU, apresentamos um 

segundo recorte temporal – também amparado pela linha do tempo multidimensional – o qual 

se estende do início dos anos 2000 – com as primeiras atividades mais estruturadas dos EMAUs 

– até o final da primeira década do novo milênio – quando o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU/BR é criado após longo período de reivindicações, o Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” ganha forças e o segundo mandato do presidente Lula se encerra. Desta forma, 

buscamos situar a atuação e os debates realizados pelos EMAUs em seus primeiros anos de 

existência e também apontar algumas das principais discussões ocorridas no campo político e 

profissional da categoria.  

Ainda nesta etapa da dissertação iniciamos um levantamento documental 

contemporâneo em busca de dados relativos aos EMAUs que pudessem nos providenciar 

informações mais recentes e pontuais deste projeto de extensão a fim de embasar e direcionar 

a coleta de novos dados a ser realizado na última etapa desta pesquisa. Desta forma, buscamos 

inicialmente nos situar em relação à configuração atual dos EMAUs como sua localização, sua 

quantidade e forma de organização. Para tanto, buscamos informações junto às entidades 

representativas dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e dos próprios EMAUs o que nos 

providenciou fontes e diretórios que permitiram a coleta de documentos, mapas e planilhas os 

quais foram sistematizados e discutidos no decorrer deste texto. 

PARTE 2: Na última etapa desta dissertação utilizamos o levantamento de dados 

existentes e a pesquisa bibliográfica relativa ao contexto de atuação dos Escritórios Modelo 

realizados na etapa anterior para embasar o levantamento de novos dados referentes aos 

EMAUs. Este levantamento foi realizado em três etapas: a primeira a partir da participação no 

principal evento dos EMAUs – o SeNEMAU – durante o qual pudemos realizar um primeiro 

contato com os participantes atuais do Escritórios Modelos e realizar algumas entrevistas semi 

estruturadas que nos auxiliaram nas próximas etapas deste levantamento. A segunda etapa foi 
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realizada a partir da aplicação de um primeiro questionário a ser respondido por todos os 

participantes – atuais ou não – dos EMAUs no qual buscamos coletar informações que, ao serem 

sistematizadas pudessem nos dar uma ideia geral do perfil dos participantes, das dificuldades 

enfrentadas pelo projeto e dos impactos do EMAU na formação profissional de seus 

participantes. A terceira etapa da coleta de novos dados foi realizada a partir de um segundo 

questionário direcionado a figuras-chave que, na maioria dos casos, participaram da criação dos 

EMAUs em que atuaram e permaneceram por diversos anos. O ponto de vista singular destes 

participantes nos permitiram obter relatos mais profundos e informações mais completas em 

relação à criação, às dificuldades e aos impactos do EMAU na formação dos alunos. A partir 

deste levantamento de novas informações pretendemos, além de criar uma base de dados para 

pesquisas futuras, realizar uma análise crítica das principais dificuldades enfrentadas pelos 

Escritórios Modelo como projeto de extensão inserido na formação acadêmica do Arquiteto e 

Urbanista do século XXI. 
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{PARTE 1} 

Como apontado na seção introdutória, o principal objetivo desta pesquisa é 

compreender de que forma os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAUs) se 

inserem na formação do Arquiteto e Urbanista o que nos leva, portanto, a dois elementos a 

serem observados: a evolução da formação do Arquiteto e Urbanista enquanto contexto 

catalizador e o projeto extensionista dos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

(EMAUs) enquanto fruto deste primeiro. Consideramos necessário, portanto, apresentar – ainda 

que de forma sintética – como se deu a evolução desta formação do profissional no Brasil e 

como diversos acontecimentos e experimentos, também frutos desta evolução e seus atores, 

influenciaram a criação dos Escritórios Modelo na década de 1990 alcançando os dias atuais.  

Como será demonstrado, a formação do Arquiteto Urbanista nunca ocorreu apenas através do 

ensino formal - pelo contrário, por muito tempo a formação deste profissional se deu 

principalmente nos canteiros de obras. Além disso, esta ocupação sempre esteve fortemente 

vinculada ao contexto político, social e econômico em que se insere, sendo importante apontar 

alguns dos principais acontecimentos e desdobramentos que constituíram esse contexto no 

decorrer de sua evolução. Desta forma, é necessário que sejam relacionados tanto o ensino, 

quanto a atuação profissional, quanto o contexto político-social em que estes se inserem. 

A Linha do Tempo 

Com o intuito de facilitar a visualização e sistematização dos diversos eventos que 

corroboraram para a conformação do cenário em que ocorreram as atividades do projeto 

extensionista que aqui iremos analisar, optamos pelo uso de uma ferramenta amplamente 

utilizada na exposição de contextos históricos: a linha do tempo. Portanto, recomendamos a 

utilização desta ferramenta1 durante a leitura da primeira parte desta pesquisa. Entretanto, 

ressaltamos que não se trata de uma linha uniforme e contínua, uma vez que: 

Além dos aspectos estritamente econômicos, (...) a instituição da Arquitetura 

no Brasil, como campo profissional e como campo de conhecimento, foi um 

processo que resultou da composição de diferentes circunstâncias, 

relativamente à sua época e ao contexto e à forma como os arquitetos vêm 

se posicionando a cada etapa. (SALVATORI, 2008, p.72) 

 
1 A 1ª linha do tempo apresentada por esta contextualização se encontra ao final desta seção (entre as p. 
94 e 95), pois nosso intuito é que o leitor, ao desdobrar as páginas que a contém, possa acompanhar seu 
desenvolvimento no desenrolar da leitura da Parte 1. 



 

 

Portanto, consideramos pertinente elaborar uma linha do tempo com múltiplas 

camadas, as quais buscam compor este processo de configuração contextual. Como apontado 

anteriormente, consideramos necessário para a análise desta pesquisa relacionar ensino, 

profissão e contexto sócio-político – sendo este último pautado em diversos momentos por 

marcos legais que por vezes simbolizaram vitórias ou derrotas que perpassaram décadas de 

lutas e debates. Para facilitar a situação dos eventos dentro dos períodos históricos pelos quais 

passou o país também optamos por criar uma subcamada com os principais marcos históricos 

(Proclamação da Independência, Proclamação da República, etc.) e grandes períodos políticos 

brasileiros (Colônia, Império, República, etc.). Entretanto, é importante ressaltar que o propósito 

inicial deste levantamento é o de compreender a evolução da formação do Arquiteto e 

Urbanista, portanto, não iremos levantar – e nem seria possível no escopo desta pesquisa – 

todos os acontecimentos considerados importantes no campo profissional e sócio-político da 

arquitetura brasileira, mas sim aqueles que geraram desdobramentos pertinentes à esta 

pesquisa no campo do ensino. Desta forma, a linha do tempo será dividida em três camadas2: 

Ensino; Profissão; e Marcos Legais e Políticos, sendo a primeira camada tomada como eixo 

articulador para as demais. Distintas, porém, constantemente interagindo entre si em 

momentos variados, estas camadas irão configurar os diversos contextos que serão pontuados 

no decorrer desta dissertação. 

Para a elaboração das linhas do tempo foram utilizadas – dentre sites oficiais, teses, 

dissertações, livros e artigos – mais de vinte fontes de informações distintas e complementares. 

Destas, foram extraídas inicialmente mais de 900 entradas de datas vinculadas a fatos, 

acontecimentos, leis, etc. Após serem sistematizadas e agrupadas este número foi reduzido a 

um valor em torno de 300 entradas. Finalmente, após seleção dos eventos mais interessantes 

para a compreensão da contextualização proposta, chegamos às 120 entradas constantes na 

representação final das linhas temporais. 

Início do primeiro recorte temporal 

Para melhor compreensão do contexto de criação e atuação dos Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo, propusemos dois grandes recortes temporais: um tratará da 

genealogia dos EMAUs, o outro tratará dos primeiros anos de atuação deste projeto de 

 
2 Um dos autores utilizados como referência para esta pesquisa, José Carlos Garcia Durand, ao realizar o 
levantamento da evolução da ocupação do Arquiteto Urbanista em São Paulo, dividiu sua análise em três 
grandes áreas: o sistema de ensino; a situação legal e o IAB; e as mudanças socioeconômicas e alterações 
das condições de trabalho (DURAND, 1972), as quais tomamos como base para esta contextualização 
histórica e social. 
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extensão. O primeiro grande recorte temporal a ser estudado tem início, portanto, ainda no final 

do século XVIII – pincelando os primórdios do ensino de arquitetura em terras brasileiras e suas 

influências europeias – indo até o final do século XX – marcado por intensa expansão do ensino 

superior privado e mercantilização do ensino superior – quando as primeiras experiências de 

Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo são registradas. Esta primeira linha temporal 

será dividida em alguns períodos históricos a fim de sintetizar sua cronologia: Final do século 

XVIII e início do XIX; Brasil Império (1822 – 1889); Final do século XIX e início do XX – República 

Velha (1889 – 1930); Era Vargas (1930 – 1945); Luta pela autonomia do ensino de Arquitetura 

(1947 – 1960); O primeiro Currículo Mínimo (1962); Ditadura Militar (1964 – 1985); e 

Redemocratização (1985). 

A criação dos EMAUs, como será demonstrado, não se deu ao acaso e muito menos de 

forma isolada. Diversas experiências didáticas foram desenvolvidas no decorrer das décadas que 

antecedem a criação deste projeto de extensão e estas, por sua vez, também foram 

influenciadas por experiências anteriores moldadas pelo contexto em que se inseriam. Portanto, 

buscamos retomar as principais influências – muitas das quais se mantém até hoje no ensino de 

Arquitetura e Urbanismo – e mudanças no campo do ensino, conquistadas por diferentes 

gerações em partes por ilustrarem a “forma com que os arquitetos se posicionaram”3 diante de 

suas distintas realidades. Espera-se com isso compreender a configuração do contexto em que 

os Escritórios Modelo surgiram na década de 1990, permitindo um maior embasamento para as 

análises pretendidas após o segundo recorte temporal a ser estudado nesta pesquisa: as 

primeiras décadas de atuação dos EMAUs após sua criação. 

  

 
3 Em referência à citação de Salvatori (2008), p. 27 deste texto. 



 

 

 

FINAL DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO XIX 

O exercício de atividade do arquiteto estava aberto, independente de 

qualificações, normas e legislação específica. Cada um construía a seu modo, 

com os recursos e limitações do momento.  

Por isso, poder-se-ia dizer, a Arquitetura não era profissão. Ela se confundia, 

inclusive, com a atividade popular. E estava codificada pelos mestres 

construtores da mais sofisticada tradição desde o período colonial até o 

Império. Os poucos profissionais com instrução para as suas artes, formaram-

se em escolas europeias (ARTIGAS, 1977, p. 31). 

Como constatado por Vilanova Artigas, durante um longo período a Arquitetura no 

Brasil não foi considerada uma profissão. Não havia regulamentação para a ocupação, muito 

menos para seu ensino. O período conhecido como Brasil Colônia encontrou certa inércia no 

que diz respeito ao ensino e profissão do Arquiteto no Brasil, prevalecendo a importação de 

especialistas europeus, em sua maioria portugueses, praticando a arquitetura militar e 

administrativa - necessidades práticas da época. De fato, o ensino superior como um todo era 

praticamente inexistente se resumindo aos colégios jesuítas que ensinavam Filosofia e Teologia 

(SAVIANI, 2011) e, no campo da Arquitetura, às Aulas de Fortificações que passam a existir 

apenas no século XVII (ABEA, 1977). A saída desta inércia chegaria no início do século XIX com a 

vinda da família real portuguesa ao Brasil, acarretando inúmeros desdobramentos econômicos, 

culturais e educacionais que iriam impactar permanentemente a prática e o ensino de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Portanto, apesar desta contextualização ter como foco a 

evolução da ocupação e do ensino de Arquitetura e Urbanismo em território brasileiro, 

consideramos pertinente apresentar brevemente algumas das influências europeias que 

precederam e acompanharam o início dessa trajetória, em especial a portuguesa e a francesa. 

Portugal e França 

Comecemos pelas influências portuguesas, as quais têm origem na colonização 

brasileira e em seu caráter exploratório em detrimento do povoamento e tiveram um 

posicionamento, principalmente, operacional. Num primeiro momento, os interesses 

portugueses de ocupação das terras brasileiras se limitavam às suas possibilidades mercantis 

contando, portanto, apenas com a ocupação de agentes comerciais, funcionários e militares 

para defesa (SCHLEE, 2010). Desta forma, as necessidades construtivas da época – militar e 

administrativa – exigiram a importação e formação de arquitetos militares, o que acabou 

trazendo, entre 1500 e 1810, mais de uma centena de engenheiros portugueses ao Brasil (ABEA, 
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1977). Muitos destes vieram ao país na segunda metade do século XVII, quando Portugal 

desenvolveu um amplo programa de atividades que tinham por objetivo a formação de 

arquitetos locais, enviando ao Brasil inúmeros técnicos especializados na arte de construir com 

formação muitas vezes exemplar, principalmente no campo da arquitetura de fortificações 

(SCHLEE, 2010). O ensino regular de Arquitetura Militar foi oficialmente instituído em 1699, 

quando da criação das Aulas do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Luís e de Recife (1701). 

Nestas Aulas cada um dos mestres – professores militares – possuía três discípulos os quais 

aprenderiam “lendo e discutindo temas relacionados com a arquitetura e a construção; 

reproduzindo elementos de arquitetura ou desenhando fortificações, palácios, templos, 

aquedutos, pontes etc.” (SCHLEE, 2010, p.36). Tais procedimentos buscavam mais o 

treinamento no uso de técnicas recorrentes do que um pensamento crítico e autônomo da 

arquitetura colonial, não sendo possível considerá-los, portanto, de nível universitário (ABEA, 

1977). 

A documentação referente a esses acontecimentos permite compreender 

que o processo de colonização incluiu procedimentos relativamente 

elementares de formação profissional, nem sempre regulares ou contínuos, 

mas suficientemente organizados para possibilitarem o atendimento das 

necessidades imediatas da Colônia (MOTTA, 1977, p.43). 

Por outro lado, as influências francesas possuíram dimensões mais complexas e 

profundas trazendo ao país a primeira das duas principais vertentes que ditariam o ensino 

superior de Arquitetura no Brasil do século XIX e XX: as Beaux Arts4 (MOTTA, 1977). 

Em toda Europa e, particularmente na França, as transformações socioeconômicas 

decorrentes da Revolução Industrial no final do século XVIII e início do XIX aceleraram o processo 

de urbanização agravando a necessidade a curto prazo por infraestrutura urbana mais ampla e 

diversificada (edifícios públicos, fábricas, depósitos, etc.). Estas demandas, porém, iam de 

encontro ao ensino francês de Arquitetura na época, visto que este visava atender às demandas 

de projetos e obras públicas do absolutismo francês e buscava enfatizar mais o caráter estético 

e formal do que seus aspectos práticos e construtivos (FICHER, 1996 apud SCHLEE, 2010). Diante 

desta situação, a necessidade de formar técnicos capazes de assumir tais desafios foi suprida 

 
4 A segunda vertente, a Politécnica, se manifestou principalmente através da Escola Politécnica de São 
Paulo (1894) e sofreu maiores influências por parte da escola germânica (Polytechnikum de Karlsruhe de 
1832) e não da Politécnica francesa, como se poderia assumir. Esta vertente Politécnica germânica 
considerava a arquitetura como uma especialização da engenharia, e formava, após a conclusão do curso 
fundamental seguido por curso especial com duração de três anos, os engenheiros-arquitetos – dos quais 
falaremos mais adiante (INEP, 2010). 



 

 

através da criação da École des Pontes et Chaussées (1747), da École des Ingénieurs de Mézière 

(1748) e, finalmente, da École Polytechnique (1794): 

Se até então o ensino de Arquitetura ocorria na Academia [Real de 

Arquitetura], escola fortemente marcada por uma tradição humanista, 

naquele momento, era chegada a hora de formar profissionais com novos 

perfis. Em decorrência, a Academia foi extinta em 1793 e, dois anos depois, a 

arquitetura foi incorporada ao ensino de pintura e escultura na École des 

Beaux Arts (SCHLEE, 2010, p. 39). 

Desta forma, a Arquitetura passa a fazer parte do ensino de Belas Artes – sendo, 

portanto, afastada da construção – e assume a forma com que seria importada no que viria a 

ser o ensino brasileiro de Arquitetura no início do século XIX, quando da chegada da corte 

portuguesa em terras brasileiras. Em 1808, em decorrência das invasões napoleônicas na 

Península Ibérica, chega ao Brasil a família real portuguesa trazendo consigo influências 

francesas que seriam instauradas através das inúmeras mudanças que a instalação da realeza 

viria a exigir. Não apenas o ensino de Arquitetura sofreu mudanças com a chegada da corte, mas 

o ensino superior brasileiro como um todo começou a ser estruturado uma vez que os cursos 

superiores propriamente ditos passam a ser instalados no Brasil a partir da chegada de D. João 

VI – apesar de ainda se darem de forma isolada não conformando universidades (SAVIANI, 

2011). 

O estabelecimento da corte na colônia levou a diversos desdobramentos econômicos, 

culturais e educacionais (SCHLEE, 2010), dentre estes a necessidade de se criar um sistema 

simbólico adequado à sua presença no que viria a ser a capital do Reino: 

Esse sistema manifestou-se por meio da construção de edifícios 

monumentais, da modificação da arquitetura existente, do embelezamento 

urbano do Rio Colonial, do incentivo à atividade científica de conhecimento 

do país e do impulso a atividades culturais de grande alcance e ligadas à 

transferência de modelos europeus (...) (SCHLEE, 2010, p.44) 

Um dos meios de transferência destes modelos europeus ao Brasil se deu através da 

vinda da Missão Francesa, em 1816, a convite da corte Portuguesa. Composta por uma série de 

artistas e intelectuais5 vinculados ao Estado napoleônico e agora inesperadamente 

desempregados e descontentes com o novo governo francês, um dos objetivos da Missão foi 

criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios com a qual buscava promover e difundir a 

 
5 Dentre eles Joachim Lebreton, líder da missão, Jean Baptiste Debret, pintor histórico, Nicolas-Antoine 
Taunay, pintor de paisagens e Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny, arquiteto. 
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instrução e o conhecimento “necessários à subsistência, comodidade e civilização dos povos”6, 

o que incluía o estudo das belas-artes. A Escola foi criada oficialmente em 1816, porém, por 

inúmeros motivos não chegou a funcionar inicialmente, mudando de nome várias vezes7 até sua 

reorganização e inauguração, em 1826, sob o nome de Academia Imperial de Belas-Artes (AIBA). 

Como a própria mudança de nome indica – de Escola de Ciências, Artes e Ofícios para Escola de 

Belas Artes - o conteúdo técnico-profissional antes previsto fora subtraído, restando apenas o 

padrão Beaux-Arts fortemente marcado por uma tradição humanista e artística (SCHLEE, 2010). 

O curso da AIBA seria o único formando arquitetos em todo território nacional durante todo o 

Império o que nos ajuda a compreender a grande influência exercida pelas Belas Artes sobre a 

formação de arquitetos durante todo século XIX e início do século XX – quando começam a surgir 

os primeiros questionamentos tanto por parte dos positivistas quanto dos modernistas, como 

veremos mais adiante. 

BRASIL IMPÉRIO {1822 – 1889} 

 Como mencionado, no início do século XIX o ensino superior como um todo seria 

marcado pela implantação de diversos cursos criados por D. João VI logo após sua chegada. 

Ainda em 1808 foram criados os Cursos de Engenharia da Academia Real da Marinha, o Curso 

de Cirurgia da Bahia, o Curso de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro e o Curso de Economia, 

também no Rio. Antes da proclamação da independência ainda foram criados o Curso de 

Medicina do Rio de Janeiro (1809), a Academia Real Militar (1810), o Curso de Agricultura (1812), 

o Curso de Química (1817), o Curso de Desenho Técnico (1818) e a Real Academia de Desenho, 

Pintura, Escultura e Arquitetura Civil (1820) - a qual mudaria de nome em 1826 para se tornar a 

Academia Imperial de Belas Artes. Após a independência D. Pedro I criou por decreto, em 1827, 

os Cursos de Direito de São Paulo e de Olinda (transferido para Recife em 1854) que dariam 

origem, respectivamente, à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e à 

Faculdade de Direito do Recife (SAVIANI, 2011; ABEA 1977). Tais cursos e algumas poucas 

faculdades, somados à Academia Imperial de Belas Artes e à Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

resumem de forma geral o ensino superior no Brasil até o final do Império (1889), caracterizado 

por cursos públicos e isolados (SAVIANI, 2011). 

 
6 Como disposto no Despacho Real de 1816 (INEP, 2010, p.44) 
7 Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816); Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e 
Arquitetura Civil (1820); Academia de Belas-Artes (1820); Academia Imperial de Belas-Artes (1826). E 
ainda iria mudar de nome mais algumas vezes nas décadas seguintes: Escola Nacional de Belas-Artes 
(1890); Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro (1931); Escola Nacional de Belas-
Artes da Universidade do Brasil (1937); Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1965) (INEP, 2010). 



 

 

Quando da Proclamação da República, só existia um curso formando 

arquitetos no Brasil, o da Escola de Belas-Artes; e um curso formando 

engenheiros civis, o da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Estava então 

estabelecido um sistema educacional caracterizado pela existência de escolas 

fundamentais avulsas, de responsabilidade das províncias; e de escolas 

isoladas de nível superior, de responsabilidade do poder central (como as 

Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, Faculdades de Medicina do 

Rio de Janeiro e de Salvador, e a de Engenharia do Rio de Janeiro) (SCHLEE, 

2010, p.46). 

 Isto não significa que tais instituições não sofreram modificações no decorrer de quase 

um século, pelo contrário. No que tange ao ensino de arquitetura, se tomarmos a AIBA como 

exemplo veremos que a mesma passou por diversos períodos de flutuação e um exame mais 

aproximado dos mesmos nos permite obter um panorama geral das questões que rodeavam o 

ensino e a profissão do arquiteto durantes o período destas flutuações. 

A Academia Imperial de Belas Artes 

Como apontado anteriormente, no que diz respeito ao ensino de Arquitetura, a 

formação de arquitetos durante o século XIX esteve vinculada em grande parte à Academia 

Imperial de Belas Artes (AIBA). As diversas mudanças pelas quais passou a Academia no decorrer 

de sua existência permitem a identificação de cinco períodos distintos de sua história (SCHLEE, 

2010), os quais apresentaremos gradualmente nesta seção. O primeiro período corresponde aos 

anos iniciais logo após a chegada da Missão Francesa durante os quais, apesar da presença de 

importantes mestres franceses, a escola não chegou a funcionar efetivamente, o que reflete o 

período de transição pelo qual passava o ensino formal. O segundo e mais longo período se deu 

entre 1820 – início do funcionamento precário da Academia sob direção de Henrique José da 

Silva – e 1870. Neste período, a atuação profissional que a matriz educacional francesa buscava 

reproduzir mantinha uma orientação neoclássica, que idealizava o belo, os modos da proporção, 

da obediência aos modelos, relegando aos arquitetos mais a elaboração de fachadas e 

ornamentos e menos a construção propriamente dita. A própria Missão Francesa já tinha como 

pressuposto a distinção entre trabalho artístico e fabril quando de sua chegada, dada a ênfase 

ao quadro artístico (principal) e o caráter secundário das artes mecânicas (complementar) 

(MOTTA, 1977), o que corroborou com a manutenção da prática construtiva no Brasil a cargo 

dos mestres de obras.  

A situação do país como um todo, e em especial o setor da construção civil, começa a 

mudar a partir dos desdobramentos decorrentes da Independência, em 1822, acompanhada 

pelos avanços técnicos trazidos pela Revolução Industrial europeia que ganhava cada vez mais 
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força. Dentre as mudanças está a primeira Constituição Brasileira, que seria outorgada em 1824 

extinguindo as corporações de ofício – existentes no Brasil desde o século XVII – e garantindo o 

livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial (MARAGNO, 2013) o que 

reforça a fala de Artigas sobre a o exercício da arquitetura no início do século XIX8. Apesar do 

livre exercício da profissão garantido pela Constituição, em 1830 surgem as primeiras exigências 

construtivas e passa a ser exigido a apresentação de projeto da edificação aos empreiteiros, 

reforçando a superioridade do trabalho intelectual – no qual se encaixava a atuação do arquiteto 

segundo a matriz francesa – sobre o trabalho manual. Entretanto, em meados do século XIX as 

intensas alterações populacionais, a industrialização e as mudanças culturais demonstraram a 

crescente necessidade de reaproximar arte e técnica, o que não foi atendido pela formação da 

AIBA levando à criação dos primeiros9 Liceus de Artes e Ofícios, dos quais trataremos adiante 

(MOTTA, 1977). 

Se tornava também cada vez mais clara a demanda por um quadro nacional capaz de 

cumprir as missões técnicas que o país exigia (ARTIGAS, 1977) levando à criação das primeiras 

Escolas de Engenharia10, mais preocupadas com o desenvolvimento do transporte – em especial 

o setor ferroviário impulsionado pela industrialização da Era Mauá (1840 – 1860) – e demais 

infraestruturas necessárias ao desenvolvimento do país do que com a habitação (ABEA, 1977). 

Como outras instituições culturais do Império, também a Aiba passava por 

dificuldades em fins da década de 1840. Com uma trajetória pontuada por 

brigas entre professores e diretores e pela falta crônica de verbas (...). 

Chegou-se mesmo a cogitar, em plenário, a possibilidade de simplesmente 

fechar a Aiba e contratar artistas europeus para começar uma nova escola de 

artes na corte. De fato, a trajetória da Academia não havia sido muito 

brilhante até então (SQUEFF, 2000, p.106-107) 

Tal descolamento da Academia diante das reais necessidades profissionais e técnicas de 

uma sociedade em pleno desenvolvimento industrial fizeram com que a AIBA fizesse parte de 

uma grande reforma educacional – a Reforma Pedreira11 – aprovada em 1854 e iniciada em 1855 

e coordenada pelo então diretor da Academia, Manoel Araújo Porto Alegre. Até aquele 

 
8 “O exercício de atividade do arquiteto estava aberto, independente de qualificações, normas e legislação 
específica. Cada um construía a seu modo, com os recursos e limitações do momento” (ARTIGAS, 1977). 
9 Primeiros Liceus brasileiros: Rio de Janeiro (1856); Salvador (1872); Recife (1880); São Paulo (1882); 
Maceió (1884); Ouro Preto (1886). 
10 Em 1847 entra em funcionamento a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, então capital do Império. Em 
1855 a Província de São Paulo cria o “Gabinete Topográfico”, podendo ser considerado sua primeira Escola 
de Engenharia (ABEA, 1977). 
11 Conduzida por Luís Pedreira do Couto Ferraz, também conhecido como Visconde do Bom Retiro. Além 
da AIBA, a reforma também oficializava o ensino primário, reformava o ensino secundário, as escolas de 
medicina e o conservatório de música. 



 

 

momento, cada arte – ou área – era ensinada integralmente por um só professor. No caso da 

arquitetura o mestre Grandjean de Montigny foi o único professor da área de 1816 até seu 

falecimento, em 1850. Porto Alegre buscava com a reforma retomar os interesses pelo 

aprimoramento da indústria nacional, num movimento constante entre o belo e o útil, voltando 

às ideias iniciais da Academia, ou seja, o “estudo de disciplinas que contribuíssem para a 

formação de artífices, além do artista” (MOTTA, 1977, p.24). Entretanto, as preocupações de 

Porto Alegre relativas à indústria diziam mais respeito à questão das artes aplicadas e ao 

desenho industrial e menos à capacitação técnica para a edificação propriamente dita, 

privilegiando aspectos visuais e de representação (MARQUES, 1996).  

Com a reforma, o ensino foi descentralizado e disciplinas foram criadas. Destas, passou 

a ser exigida a elaboração de um programa em conformidade com a orientação acadêmica da 

escola, buscando desta forma “conformar pela primeira vez um método de ensino, fazendo da 

Academia uma instituição com currículo, disciplinas e método compartilhados por todos os 

docentes”. (SQUEFF, 2004, p. 178 apud SCHLEE, 2010, p.46). Os resultados da reforma 

perduraram por alguns anos, porém, com o tempo foram desaparecendo, principalmente a 

partir de 1870 com o enfraquecimento do Império – grande protetor das artes e apoiador da 

Academia (MARQUES, 1996). Com isto, a Academia de Belas Artes entraria em seu terceiro 

período compreendido entre 1871 (administração de Ernesto Gomes Moreira Maia) e 1893 

(início da administração de Rodolfo Bernardelli) abrangendo, portanto, a transição Império-

República. 

Liceus de Artes e Ofícios 

Na mesma época da Reforma Pedreira (1854), o crescimento da produção 

manufatureira no Brasil aumentava a demanda por mão de obra qualificada. Porém, as relações 

escravistas que aqui se instalaram desde o início da colonização levaram a inúmeros 

desdobramentos no que se refere à organização das forças de trabalho. Ocorreu uma espécie 

de contaminação das atividades que exigiam esforços físicos ou o uso das mãos, não por seu 

caráter manual, mas pelo significado social que carregava no período da escravidão – 

dificultando, inclusive, o desenvolvimento das corporações de ofício em território nacional. Esta 

contaminação se deu devido ao emprego de escravos em funções como carpintaria, ferraria, 

construção, tecelagem, etc., e tais profissões acabaram estigmatizadas, afastando trabalhadores 

livres destas atividades, principalmente os que se encontravam socialmente mais próximos aos 

escravos – miscigenados e brancos pobres (CUNHA, 2000). Porém: 
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Desde os tempos coloniais, quando um empreendimento manufatureiro de 

grande porte, como os arsenais de marinha, por exemplo, exigia um 

contingente de trabalhadores não disponíveis, o Estado coagia homens livres 

a se transformarem em artífices. Não fazia isso, decerto, com quaisquer 

homens livres, mas com aqueles que social e politicamente não estavam em 

condições de opor resistência (CUNHA, 2000, p.91). 

Desta forma, são criados pelo Estado estabelecimentos de ensino profissional como as 

Casas de Educandos Artífices12 que acolhiam menores – órfãos, abandonados, desvalidos – onde 

estes receberiam instrução primária seguida de disciplinas especiais e aprenderiam um dos 

ofícios oferecidos pela Casa com o objetivo de serem inseridos no mercado de trabalho. 

No período imperial, enquanto as instituições criadas, mantidas e 

administradas pelo Estado voltavam-se, predominantemente, para a 

formação compulsória da força de trabalho manufatureira a partir dos 

miseráveis, as iniciativas de particulares eram destinadas, principalmente, ao 

aperfeiçoamento dos trabalhadores livres, os que tinham disposição 

favorável para receber o ensino oferecido (CUNHA, 2000, p.91). 

Tais iniciativas privadas dariam origem aos Liceus de Artes e Ofícios, nascidos por 

iniciativa de entidades da sociedade civil – como Associações e Sociedades mantidas por 

recursos de seus sócios ou doadores – com o objetivo de treinar mão de obra especializada em 

determinadas áreas sendo de livre acesso, exceto a escravos (SCHLEE, 2010). Além desse 

objetivo geral havia a presença de uma espécie de ideologia, tanto nas iniciativas do Estado 

quanto das sociedades civis, a qual pretendia manter os trabalhadores motivados evitando o 

desenvolvimento de ideias contrárias à ordem política – tal como ocorria na Europa. Portanto, 

ao mesmo tempo em que favorecia os próprios trabalhadores, que passariam a receber 

melhores salários devido à qualificação, beneficiava as fábricas com mão de obra qualificada, 

motivada e ordeira (CUNHA, 2000). 

Apesar dos esforços, tanto os Liceus quanto a AIBA passavam por dificuldades nos anos 

finais do Império. No Liceu do Rio de Janeiro, o primeiro a ser criado, em 1856, “(...) a 

insuficiência de recursos retardou bastante a abertura de oficinas. Até o fim do Império, o liceu 

dispunha, além das salas de aula, apenas de um gabinete de física, um laboratório de química 

mineral e outro de química orgânica” (CUNHA, 2000, p.92). 

 
12 “Entre 1840 e 1856, foram criadas as Casas de Educandos Artífices por dez governos provinciais, que 
adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios vigente no âmbito militar, inclusive os padrões de 
hierarquia e disciplina” (CUNHA, 2000, p.91). 



 

 

Final do Império {1870 – 1889} 

A partir de 1870 o Império começa a perder forças em decorrência da crise do modelo 

agrário-comercial exportador no qual o Brasil se apoiava até então. A isto se somava a 

modernização da sociedade brasileira e o incentivo à industrialização, fazendo emergir novas 

classes dominantes e dando início a uma redefinição do significado da atuação dos arquitetos 

no conjunto das práticas sociais, uma vez que estes costumavam servir a antiga elite dominante 

(MARQUES, 1996). Além disso, desde meados do século XIX a profissão da engenharia vinha 

ganhando forças, se desenvolvendo e se especializando, tendo em vista a ampliação de suas 

funções e possibilidades de atuação. Com o tempo os engenheiros poderiam trabalhar tanto no 

âmbito empresarial – como dirigentes ou assalariados – quanto como produtores 

independentes. Enquanto isso, o arquiteto, considerado um artista e produtor de bens 

simbólicos, poderia ocupar apenas alguns cargos públicos ou manter-se como profissional 

independente.  Entretanto, a clientela voltada aos arquitetos ditos independentes se mostrava 

escassa visto que atendiam a uma reduzida classe dominante e as ascendentes classes médias 

urbanas não se constituíam ainda em consumidores de bens simbólicos (MARQUES, 1996).  

Diante das poucas mudanças efetivamente geradas pela reforma de Porto Alegre no que 

diz respeito à atuação profissional dos arquitetos, não é de se surpreender a criação de um curso 

de arquitetura dentro da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874. A criação do curso gerou 

uma espécie de concorrência entre a qualidade de formação nas duas Escolas (VIDOTTO, 2013) 

o que apenas foi acentuado pelo fato de, ao final do Império, as duas instituições serem as únicas 

formando arquitetos no Brasil. Entretanto, em ambas a formação dos profissionais se 

encontrava aquém do esperado, levando o Instituto Politécnico, entidade composta por 

notáveis da época, a emitir um ofício ao Governo Imperial em 1886. Neste ofício o Instituto 

apontava para a falta de precisão na instrução prática da Escola Politécnica e a ausência radical 

de certos conhecimentos científicos na Academia. E ainda fazia algumas demandas. Por um lado, 

exigia um maior desenvolvimento artístico do curso de Arquitetura da Escola Politécnica, 

sugerindo a criação de um título de Arquiteto independente do de Engenheiro Civil. Por outro, 

sugeria manter, na Academia de Belas Artes, um curso para artistas desenhistas em lugar do 

curso de Arquitetura (ABEA, 1977). Apesar dessas demandas, os cursos de Arquitetura 

permaneceriam tanto nas Escolas de Belas Artes quanto nas Escolas de Engenharia por boa parte 

da primeira metade do século XX. Importante ressaltar que: 

Esta crítica revela a valorização do conhecimento da linguagem formal 

desenvolvida pela Academia, através sobretudo do desenho (a instrução 

prática) e o desejo da categoria mais recente – os engenheiros – de apoderar-
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se de tal instrumento, legitimando o status que as oportunidade de trabalho 

e a sua própria formação (o conhecimento técnico) já lhe conferiam 

(MARQUES, 1996, p.43) 

Além destes conflitos externos, dentro das Belas Artes o cenário também era de 

turbulência e refletia, de certa forma, o ambiente político ao final do Império e início da 

República. Dentro da Academia vinha crescendo uma polarização entre positivistas e modernos 

na qual os primeiros defendiam a ampliação de oportunidade de ingresso na área das artes – 

mesmo que isto significasse acabar com a Academia, vista como corruptiva e limitante – e os 

últimos buscavam a renovação dos métodos, considerando que estes ainda estavam presos a 

um mero aperfeiçoamento formal (MOTTA, 1977). Basicamente, os positivistas não 

questionavam os princípios estéticos, mas sim a estrutura da academia, enquanto os modernos 

não questionavam a estrutura da academia, mas sim os seus métodos (MARQUES, 1996). Num 

contexto mais amplo, as reivindicações dos positivistas se alinhavam à expressão das camadas 

médias, em especial aos grupos que buscavam ascensão, enquanto que os modernos se 

aproximavam mais dos pensamentos da elite dominante (MARQUES, 1996). Após a proclamação 

da República, em 1889, e com o objetivo de alcançar um consenso entre as classes dominantes 

e em ascensão, surge a proposta para uma nova reforma educacional – a maior pela qual 

passaria o ensino de Belas Artes (ABEA, 1977) – conhecida como Reforma Benjamin Constant 

(1890).  

No plano nacional da educação a reforma trouxe uma “expansão do ensino primário, 

transferindo parte da responsabilidade do ensino para a esfera estatal e permitindo o 

estabelecimento do ensino superior particular” (MARQUES, 1996, p.47), respondendo desta 

forma às pressões das camadas médias por mais oportunidades de educação e dos setores 

liberais pela descentralização e distanciamento da influência religiosa. 

 No âmbito da Academia, visto que as posições entre positivistas e modernos não eram 

claramente antagônicas, foi possível uma solução que acalmasse os ânimos – com predomínio 

de influências modernas visto que será Bernardelli, um dos modernos, quem assumirá a 

diretoria da Academia em 1890. Apesar de tudo a reforma não pareceu ter atingido o conteúdo 

ministrado no curso de Arquitetura se limitando a questões mais organizacionais como a 

mudança de nome de Academia Imperial para Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) numa clara 

tentativa de romper com suas raízes imperiais (MARQUES, 1996).  

De forma geral, até então o ensino da arquitetura, seja na ENBA (antiga AIBA), nas 

Politécnicas ou nos Liceus, era direcionada à formação de fachadistas ou projetistas-estilistas 



 

 

com conhecimento técnico e visava atender ao Estado ou a uma pequena clientela urbana 

(MARQUES, 1996). Entretanto, o avanço da industrialização e da manufatura – em especial na 

província de São Paulo – levou a criação, em 1894, de uma Escola Politécnica na cidade paulista 

com características diferentes da carioca – de raízes francesas. Nesta nova Escola Politécnica a 

arquitetura viria a ser estudada como uma das especialidades da engenharia, formando, 

portanto, engenheiros-arquitetos – preparados tanto para projetar quanto para construir 

edificações – e que daria origem à segunda13 vertente que balizaria de forma geral o ensino 

institucionalizado de Arquitetura e Urbanismo no Brasil do século XX (SCHLEE, 2010). Nesse 

contexto de avanços industriais e manufatureiros os cursos de arquitetura dentro das Escolas 

de Engenharia, mais voltados aos aspectos técnicos, seguiam se ampliando – agora também em 

instituições particulares como a Escola de Engenharia do Instituto Mackenzie, criada em 1896 – 

enquanto a ENBA reduzia drasticamente sua influência formando apenas três alunos entre 1890 

e 1900 (MARQUES, 1996). 

FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX – REPÚBLICA VELHA {1889 – 1930} 

Como visto, ensino, profissão e política estiveram quase sempre interligados e reagindo 

uns aos outros. Durante o século XX tais camadas irão adquirir dimensões ainda mais complexas 

levando à intensa participação da classe dos Arquitetos e Urbanistas no campo social e político 

a começar pela busca por autonomia ainda nas primeiras décadas do século que se iniciava. O 

quarto período da, agora, Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), praticamente coincide com o 

período da história do Brasil denominado por República Velha, se estendendo de 1893 – final 

do primeiro mandato de Bernardelli na direção da Escola – a 1930, quando Lúcio Costa assume 

a direção da ENBA dando início ao quinto e último período analisado – o qual se encerraria já 

em 1931, com sua saída. De forma geral, o campo do ensino de arquitetura nas primeiras 

décadas do Brasil República será caracterizado pelo descontentamento entre professores e 

estudantes de Arquitetura tanto no interior das escolas de Belas Artes quanto de Engenharia, 

levando os profissionais a se organizarem em busca de autonomia em relação à engenharia e de 

uma regulamentação própria (SCHLEE, 2010). 

Durante o período da República Velha o ensino como um todo seria marcado por 

inúmeras reformas numa tentativa de melhorar sua qualidade visto que o aumento da oferta no 

ensino superior gerado pela Reforma Constant não havia refletido em aumento de qualidade. 

Diante disso o governo adota medidas tendo em vista o ganho de qualidade no ensino, como o 

 
13 A primeira, como apontado anteriormente, seriam as Belas Artes aos moldes franceses. 
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exame de admissão (vestibular) e a criação de leis que direcionassem a administração dos cursos 

(VIDOTTO, 2013; CUNHA, 1980). Além disso, o caráter experimental do sistema republicano 

traria ainda a primeira universidade do Brasil – Universidade do Rio de Janeiro – criada em 1920 

pela união da Escola Politécnica, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito – deixando, 

portanto, a ENBA de fora.  

Entretanto, apesar de não fazer parte da recém-criada universidade, a ENBA também 

seria, em maior ou menor grau, afetada pelas reformas do governo republicano. Logo após a 

proclamação da República, os novos governantes buscam romper de diversas formas com o 

antigo regime, o que incluiria mudanças no ensino e na atuação profissional do arquiteto visto 

sua proximidade às elites do antigo Brasil Imperial, agora quase inexistentes: 

O primeiro período, de 1890 a 1900 foi chamado de “Reforma Benjamin 

Constant”. Neste, uma das grandes modificações foi à alteração do nome da 

escola – de AIBA para ENBA. Na sequência, os anos de 1901 a 1910 foram 

chamados de “Reforma Epitácio Pessoa”. O terceiro período determinado foi 

entre os anos de 1911 a 1914 – “Reforma Rivadávia Correa”. Em 1915 iniciou-

se o período da “Reforma Maximiliano” que se estendeu até 1924. Por fim, o 

último período, entre os anos de 1925 e 1930, antecedeu a diretoria de Lucio 

Costa, chamado “Reforma João Luiz Alves” (VIDOTTO, 2013, p.6). 

Além da mudança de nome – de Academia Imperial para Escola Nacional – os alunos da 

ENBA passam a ter sua formação voltada ao atendimento de outras classes sociais – que não 

mais os membros da corte. Para tanto, a escola rompe com o estilo neoclássico, diretamente 

ligado à monarquia, em favor de um ecletismo que pudesse atender às demandas de uma 

mentalidade aristocrática e rural que vinha se estabelecendo nos últimos anos do século XIX 

(VIDOTTO, 2013). Diante de tantas transformações pelas quais vinha passando o ensino da 

arquitetura, se torna claro como “as mudanças políticas, invariavelmente acompanhadas por 

reformas institucionais, e as transformações culturais afetaram a vida acadêmica e alteraram os 

currículos escolares”, fenômeno este que continuaria a ser observado no decorrer das décadas 

seguintes (UZEDA, 2006 apud VIDOTTO, 2013). 

Além das questões educacionais, o próprio caráter da profissão vinha passando por 

mudanças no início do século. Como visto, as atribuições arquitetônicas vinham sendo 

atropeladas pela capacitação técnica da área da engenharia, além disso, surgiam novas 

demandas – novos materiais, novos programas, novas estéticas menos tradicionais – que 

levavam ao questionamento da capacidade da instituição em formar arquitetos preparados para 

lidar com essa ânsia por renovação (UZEDA, 2010). Entretanto, o prestígio do ensino acadêmico 

da ENBA ganharia novos ânimos – e um novo edifício sede – ao conquistar um quarto dos 



 

 

projetos vencedores no Concurso de Fachadas da Avenida Central (RJ), realizado em 1902, 

durante o qual “mais do que fachadas, o que se tentava estabelecer eram os papéis 

desempenhados pelos construtores, pelos arquitetos e pelos engenheiros” (VIDOTTO, 2013, 

p.8). Apesar disso, o ensino da ENBA não era considerado como nível superior, o que acarretava 

maiores dificuldades de reconhecimento pela sociedade e menos investimento por parte do 

Estado. Isso fez com que a Escola, já em meados 1920, passasse a emitir certificados de 

conclusão aos alunos de Arquitetura na tentativa de comprovar sua habilitação para exercer a 

profissão14. 

Nestes primeiros anos do século XX, o curso de arquitetura da ENBA passa a agregar 

cada vez mais disciplinas técnicas em busca de reconhecimento perante a engenharia e acaba 

se aproximando cada vez mais do curso de arquitetura da Escola Politécnica carioca – e, 

portanto, do perfil do engenheiro-arquiteto. Esta situação gerou movimentações no campo 

profissional em busca de diferenciar as atividades desempenhadas por cada profissão, além de 

reforçar as reivindicações pela exigência do diploma de formação tanto para arquitetos quanto 

para engenheiros (VIDOTTO, 2013). Toda essa movimentação levou ao princípio da organização 

da classe profissional, inicialmente como Instituto Brasileiro de Arquitetura (IBA) fundado em 

1919 e presidido por Gastão Bahiana. Simultaneamente surgia a Sociedade Central dos 

Arquitetos, presidida por Adolfo Morales de los Rios. Mais adiante, em 1924, as duas 

organizações se unem formando o Instituto Central de Arquitetos que, em 1934, por fim se 

tornaria o atual Institutos de Arquitetos do Brasil (IAB) (VIDOTTO, 2013). É interessante ressaltar 

que tanto Gastão Bahiana quanto Adolfo Morales de los Rios foram professores da ENBA, o que 

apenas reforça como: 

O interesse manifesto dos profissionais da Arquitetura e Urbanismo pelo 

acompanhamento das condições do ensino e formação profissional consistiu 

em importante indicador para a compreensão dos aspectos definidores da 

profissão no Brasil, forjados ao longo do século XX e que direcionaram a 

estratégia de afirmação e de expansão da Arquitetura e Urbanismo no meio 

social (SCHLEE, 2010, p.62). 

A aproximação entre ensino e profissão traria contribuições ao debate em torno da 

formação profissional já na década de 1920. Gastão Bahiana sugere, apesar de não obter 

sucesso, que seja incluída uma disciplina que trate das questões urbanas no currículo 

acadêmico, diretamente motivado pelas reformas urbanas pelas quais passava a cidade do Rio 

 
14 A Constituição de 1891 manteve a total liberdade do exercício profissional, não sendo, portanto, 
necessário certificado ou diploma para projetar ou construir (ABEA, 2013, INEP, 2010). 
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de Janeiro15 e das quais gostaria que os alunos formados pela ENBA pudessem participar 

(VIDOTTO, 2013). No estado paulista os avanços também começam a aparecer. Em 1926, entra 

em funcionamento a Academia de Belas Artes de São Paulo, contando com um curso de 

Arquitetura a partir de 1928 – o primeiro do Estado de São Paulo a formar arquitetos e não 

engenheiros-arquitetos, indicando um passo em direção a afirmação da autonomia da profissão 

(SCHLEE, 2010). Mas seria apenas em 1930, em Belo Horizonte, que a primeira Escola de 

Arquitetura – independente das Engenharias e das Belas Artes – seria fundada, acompanhada 

por inúmeras transformações no cenário sócio-político. 

ERA VARGAS {1930-1945} 

O ano de 1930 seria palco de inúmeros acontecimentos marcantes para o país 

inaugurando uma década igualmente atribulada, principalmente no que diz respeito às questões 

políticas. A Revolução de 30 viria encerrar a Primeira República – fundamentada nas oligarquias 

rurais cafeeiras que entram em colapso após a Crise de 29 – dando início ao período que ficou 

conhecido como Era Vargas. Caracterizada pela perspectiva modernizante e a busca pelo 

desenvolvimento nacional autônomo, a Era Vargas se estenderia até 1945 sendo marcada por 

uma administração centralizadora e intervencionista, além de discursos nacionalistas 

característicos do presidente Getúlio Vargas (SEGAWA, 2014; SALVATORI, 2008).  

Os primeiros anos do período já evidenciavam a retomada do protagonismo do Estado 

na educação. O ensino superior16 foi um ponto focal do governo Vargas sendo criado, já em 

1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Dentro de um projeto mais amplo – o 

da Reforma Universitária – Francisco Campos, ministro da educação em 1929, nomeia Lúcio 

Costa como diretor da ENBA que assume seu posto em 1930. Por ter sido nomeado – e não 

eleito pela congregação – e por se posicionar de forma contrária aos membros dirigentes, sua 

participação na diretoria foi atribulada e teve curta duração.  

Inicialmente adepto da arquitetura neocolonial, Lúcio Costa defendia junto 

aos outros acadêmicos o desenvolvimento de uma identidade nacional de 

nossa arquitetura. No entanto, ao simpatizar com os conceitos modernos, 

acabava sendo visto como inimigo do “nacionalismo” apregoado por diversos 

mestres da ENBA (VIDOTTO, 2013, p. 14). 

 
15 Reformas realizadas entre 1903 e 1906, durante o governo do prefeito do Rio de Janeiro (então 
capital do país) Francisco Pereira Passos e do presidente da República Rodrigues Alves. 
16 Ainda na década de 1930 se organizava o movimento estudantil com a criação da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) em 1938 (SAVIANI, 2011). 



 

 

Ao final da década de 1920 já havia grande insatisfação entre os estudantes da ENBA 

com a forma que a Escola vinha sendo dirigida. O relacionamento entre alunos e professores, e 

entre direção e métodos de ensino se deterioravam rapidamente o que levou a uma greve geral 

em 1930 (MARQUES, 1996). Desta forma, a nomeação de Lúcio Costa para a direção seria 

recebida pelos alunos com otimismo e expectativa por mudanças. 

Apesar de efêmera, a presença de Lúcio Costa na diretoria da ENBA trouxe importantes 

alterações para os rumos que seriam tomados pela arquitetura brasileira. “À frente da Escola, 

buscou reestruturar o ensino, tanto do ponto de vista de sua organização quanto de sua 

orientação” (SCHLEE, 2010, p.56). Sua principal crítica era quanto ao ensino de certa forma 

cenográfico, visto que os projetos eram concebidos de forma racional e, posteriormente, 

decorados. Diante disso, passou a introduzir conceitos como o da moradia mínima e outros 

temas práticos com o objetivo de “diminuir o distanciamento entre o pensamento do projeto 

de arquitetura e o da estrutura de modo que o arquiteto pudesse aproximar seu trabalho 

artístico da realidade construtiva” (VIDOTTO, 2013, p. 13). Conteúdos considerados 

academicista foram suprimidos dando espaço a uma orientação mais modernista, o que incluiu 

a criação da disciplina de Urbanismo e a contratação de professores jovens e atuantes nesta 

corrente – como Gregori Warchavchik e Affonso Eduardo Reidy. Lúcio Costa é destituído logo 

no ano seguinte e muito pouco de suas mudanças permanecem em vigor, porém, a semente do 

modernismo já havia sido plantada e influenciaria toda uma geração de futuros arquitetos 

(SEGAWA, 2014). 

Além da presença de Lúcio Costa na diretoria da ENBA, o governo Vargas trouxe também 

outras mudanças que repercutiram no ganho de autonomia e no fortalecimento do ensino e da 

profissão do Arquiteto e Urbanista. Em 1931, tem início a Reforma Educacional de Francisco 

Campos – o mesmo ministro que nomeou Lúcio Costa para a diretoria da ENBA – durante a qual 

é criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) – através do Decreto 19.851/31 – e se 

estabelece o Estatuto das Universidades Brasileiras – através do Decreto 19.852/3117. Desta 

forma tem início a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, uma vez que o ministro 

Francisco Campos considerava ser necessário complementar o escopo desta universidade com 

o elemento artístico que lhe faltava (SCHLEE, 2010). Com isso, a Escola de Belas Artes e o 

 
17 O Estatuto das Universidades fazia parte de um processo geral de normatização e regulamentação das 
instituições de ensino superior e criava uma estrutura institucional baseada em órgãos colegiados – como 
o Conselho Universitário (CO), e os Conselhos Técnico e Administrativos (CTAs)” (PINHEIRO, 2005) 
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Instituto Nacional de Música são incorporados à Universidade do Rio de Janeiro18 e o curso de 

Arquitetura da ENBA ganha certa autonomia, se tornando Escola de Arquitetura daquela 

Universidade. 

Em 1934, Gustavo Capanema assume o Ministério (MESP) com pretensões de integrar 

diferentes unidades de ensino acadêmico a partir de um projeto de Cidade Universitária. A 

primeira iniciativa neste sentido se dá pela criação da Universidade de São Paulo (1934) – 

mantida pelo governo estadual – seguida, por iniciativa de Anísio Teixeira19, pela criação da 

Universidade do Distrito Federal20, em 1935 (SCHLEE, 2010). Além disso, um dos propósitos da 

reforma de Capanema era o de criar uma Universidade que centralizasse as definições de ensino 

superior e se tornasse, desta forma, um referencial para o restante do país. Para tanto, em 1937, 

transformou a Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Brasil – através da Lei n° 

452/37 – levando a ENBA a mais uma reforma curricular. Nesta reforma duas mudanças foram 

fundamentais (VIDOTTO, 2013; MARQUES, 1996). A primeira foi a supressão de disciplinas com 

vínculos estéticos antigos – como Escultura e Ornatos – dando espaço para uma arquitetura 

mais utilitária e menos decorativa. A segunda foi a identificação de três grandes áreas que se 

manteriam no currículo de arquitetura por muitos anos: projeto; teoria e história; e estrutura.  

Apesar dos aparentes avanços, o conservadorismo em termos de linguagem 

arquitetônica prevalecia e a aceitação de padrões renovadores na arquitetura se encontrava 

prejudicada. A situação seria agravada pela instauração do Estado Novo através de um golpe de 

estado aplicado pelo próprio presidente Getúlio Vargas para impedir uma suposta revolução 

comunista – a qual se mostrou forjada posteriormente – dando início a um período ditatorial 

que vigoraria entre 1937 e 1945, durante o qual o debate cultural seria obscurecido - não apenas 

no âmbito escolar, mas no país como um todo (MARQUES, 1996). Apesar do caráter autoritário 

do novo regime, o movimento estudantil seguia se organizando, criando, em 1937, a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), a qual desempenharia papel fundamental em diversas 

manifestações políticas nas próximas décadas. 

Durante o período do Estado Novo – caracterizado pela centralização do poder estatal 

e da política econômica de substituição de importações – o avanço da industrialização nacional 

 
18 “Também foram incorporadas à Universidade a Faculdade de Educação, Ciências e Letras (que buscava 
resolver um outro problema: o da falta de professores ou dos professores autodidatas) e a Escola de Minas 
de Ouro Preto (para reforçar o ensino de Engenharia)” (INEP, 2010, p. 56). 
19 Defensor do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, foi figura central na história da educação 
brasileira. Defensor do movimento Escola Nova, a qual pressupõe o desenvolvimento intelectual e a 
capacidade de julgamento em detrimento da memorização. 
20 A universidade do Distrito Federal era mantida pelo governo da cidade do Rio de Janeiro, capital do país 
na época (SAVIANI, 2011). 



 

 

dá início a uma etapa muito favorável à expansão do campo profissional que duraria até os anos 

60. Esta etapa se devia ao aquecimento do setor construtivo “não só pelas obras efetivamente 

demandadas pelo Estado, mas pelo efetivo progresso econômico, industrial e urbano que foram 

incrementados, mais tarde, pelos excedentes das exportações obtidos durante a II Guerra” 

(SALVATORI, 2008, p. 4).  

Com o final da segunda guerra mundial chegaria também ao fim o período do Estado 

Novo, permitindo a reabertura do debate cultural e a retomada das discussões em torno do 

discurso moderno no âmbito acadêmico. Entretanto, mesmo durante o regime – apesar da 

relutância de uma parcela hegemônica conservadora – o ideário moderno continuava sendo 

difundido dentro das Escolas, tanto por sua repercussão no meio profissional – que pode ser 

constatada nas revistas profissionais da época – quanto por membros inconformados do corpo 

discente. Já em 1942 a situação começava a mudar a partir da publicação do livro Brazil Builds o 

qual impulsionaria o reconhecimento da arquitetura moderna brasileira em âmbito 

internacional (MARQUES, 1996). Para além do sucesso profissional, “o segundo pós-guerra 

encontrou os arquitetos suficientemente prestigiados para começarem a planejar a educação e 

formação de novos profissionais (ABEA, 1977, p.55)”. Todos estes fatores – o pleno emprego, o 

ideário moderno, o prestígio da classe e a vontade de pensar a formação dos futuros 

profissionais – culminaram no 1º Congresso Nacional de Arquitetura, realizado em 1944 na 

cidade de São Paulo, durante o qual o IAB seria reorganizado e entraria em uma nova fase de 

atuação21 na qual passa a se dedicar ao incentivo ao aperfeiçoamento do ensino de Arquitetura 

e à fundação de novas faculdades de Arquitetura separadas das escolas de Engenharia ou de 

Belas Artes (ARTIGAS, 1977).  

Impulsionados pelas deliberações do Congresso Nacional de Arquitetura, os arquitetos 

cariocas redigem um memorial sobre o ensino de arquitetura e o encaminham ao presidente 

Vargas em 1945. Ao final do documento solicitava-se a criação de uma Faculdade de Arquitetura 

do Brasil – a qual já vinha sendo reivindicada pelo movimento estudantil dentro da própria ENBA 

(MONTEIRO et al, 2013) – sendo atendida naquele mesmo ano com a criação da Faculdade 

Nacional de Arquitetura (FNA) a partir da separação do curso de Arquitetura da Escola Nacional 

de Belas Artes (ENBA) (VIDOTTO, 2013). A criação da FNA constituiu um marco simbólico para o 

início dos cursos autônomos de arquitetura devido às polêmicas inerentes à sua longa história 

dentro da ENBA – vide todas as mudanças de nome pelas quais passou a Escola – além de adotar 

 
21 Um fato que contribuiu para essa mudança de fase foi a chegada do fim do último mandato (de seis) 
de Nestor Egydio – último presidente dos 27 membros fundadores – permitindo que uma nova geração 
assumisse a presidência da entidade. 
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o modernismo no âmbito escolar dando início a uma nova etapa no ensino institucionalizado de 

Arquitetura e Urbanismo. Seu currículo foi adotado como base para os currículos de todas as 

Escolas e Cursos de Arquitetura até 196222, o qual se caracterizava pela busca da diferenciação 

da formação do arquiteto e do engenheiro pela ênfase dada ao caráter artístico. 

... 

O exercício profissional também encontrou grandes avanços durante a Era Vargas – 

principalmente no início da década de 1930 – no que diz respeito a sua regulamentação. Como 

visto, até o início da Era Vargas o exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial 

era livre23, o que incluía o exercício da construção civil. Além disso, não havia distinção entre 

arquitetos e engenheiros: “(...) é certo que por esta época [década de 30] o arquiteto não era, 

entre nós, socialmente visto como um profissional específico e diferenciado do engenheiro; nem 

mesmo legalmente se reconhecia a distinção” (DURAND, 1972, p. 25). Diante dessa situação, 

uma das estratégias adotadas pela categoria na luta por afirmação profissional foi o aumento 

do número de profissionais atuantes na área com o intuito de torná-la quantitativamente mais 

relevante. Esta ação foi impulsionada pelas oportunidades de trabalho que surgiam com a 

acelerada expansão dos centros urbanos, ampliando a categoria profissional e também a 

necessidade de expansão dos cursos de arquitetura uma vez que estes eram necessários para a 

formação de novos profissionais. Estes novos cursos iriam se alocar justamente nos novos 

centros urbanos visto que ali se concentrava a atuação profissional e um mercado em 

desenvolvimento (MARQUES, 1996). Diante do acelerado aquecimento da construção civil se 

tornava cada vez mais urgente a necessidade de uma regulamentação do exercício profissional. 

Apesar das primeiras leis estaduais datarem da década de 1920, é apenas em 1933 – 

com o Decreto n° 23.569 – que o exercício das profissões do engenheiro, arquiteto e agrimensor 

serão regulamentadas. Do ponto de vista governamental a criação dessa legislação significou o 

reconhecimento da “necessidade de uma competência específica para projetar determinadas 

edificações”, ou seja, “o reconhecimento da própria utilidade do arquiteto” (MARQUES, 1996, 

p. 84). A partir de então, o exercício profissional passa a exigir diplomas das escolas oficiais, além 

de registro de seus títulos junto ao MESP ou de licenças vinculadas ao recém-criado Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (CONFEA) e seus respectivos Conselhos 

Regionais (CREAs) (SCHLEE, 2010). Desta forma, a regulamentação de 1933 sinalizou um avanço 

no que diz respeito à associação entre ensino e profissão uma vez que vinculava o exercício 

 
22 Quando é aprovado o 1º Currículo Mínimo de Arquitetura e Urbanismo, como veremos mais adiante. 
23 Como decretado pela primeira Constituição Republicana de 1891 (BRASIL, 1891). 



 

 

profissional ao diploma reconhecido oficialmente. Essa integração se mostrou fundamental na 

luta pela constituição das primeiras escolas autônomas de Arquitetura e Urbanismo “(...) 

acabando por definir conjuntamente uma concepção de ensino e formação na área, cujos traços 

podem ser percebidos até hoje” (SCHLEE, 2010, p.61). A regulamentação uniu as duas áreas de 

tal forma que o movimento de autonomia do ensino se tornou um “reflexo da luta pela 

afirmação profissional que vinham travando os arquitetos brasileiros” (MARQUES, 1996, p.90). 

A despeito do avanço indicado pela convergência de interesses dentro da categoria, de 

forma geral os arquitetos e o ensino de Arquitetura saíram bastante prejudicados desta primeira 

regulamentação. Por se tratar de um conselho multiprofissional e devido à falta de paridade 

entre as profissões representadas a criação do CONFEA significou um revés na luta pelo 

desenvolvimento autônomo da profissão do arquiteto (SANTOS, 2013): 

Não se compreendeu o papel que os arquitetos teriam que desempenhar 

nesse momento histórico. Na verdade, prevaleceu o conceito que o tipo de 

formação da antiga Academia de Belas-Artes tinha criado para o arquiteto. 

Uma espécie de técnico menor, um desenhador, ignorante das exigências da 

lei da gravidade e do comportamento das estruturas. (ARTIGAS, 1977, p. 32) 

A sobreposição de funções entre arquitetos e engenheiros – tanto no que compete à 

construção quanto ao urbanismo – também contribuiu para a perpetuação da ideia de que a 

arquitetura era apenas uma especialização da engenharia, mesmo após a criação das escolas 

autônomas a partir dos anos 193024 e acentuada na década de 194025 (SCHLEE, 2010). 

A regulamentação de 1933 havia dado início, também, a um processo de 

institucionalização da profissão, o qual, acompanhado por uma renovação de princípios teóricos 

e de estilo através da adoção e difusão do movimento internacional de arquitetura moderna, 

levou a adoção do modernismo como matriz ideológica da ocupação (DURAND, 1972). A 

crescente adoção de um ideário moderno permitiu que, entre as décadas de 1930 e 1940, a 

arquitetura brasileira se desvencilhasse de um “ecletismo provinciano e bisonho para se colocar, 

em dois decênios, ao lado e ao nível do que se fazia de melhor no mundo em matéria de 

produção arquitetônica” (GRAEFF, 1995 apud VIDOTTO, 2013) apesar das reais mudanças na 

esfera do ensino virem a ocorrer, como visto, apenas após a criação da FNA, em 1945 (VIDOTTO, 

2013). Como afirmou Teixeira: “a educação formal sempre esteve retardada em relação à 

qualidade do saber existente na sociedade em todo o período moderno” (TEIXEIRA, 1969 apud 

MARQUES, 1996, p. 88). 

 
24 Com a Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, citada anteriormente. 
25 A partir da emblemática criação da FNA. 
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De forma geral, desde a 1ª Regulamentação, em 1933, até o início da década de 1950, 

“o ensino de Arquitetura e Urbanismo, bem como todo o sistema de organização e 

representação da profissão, passaram por um período de reorganização e expansão” (SCHLEE, 

2010, p. 62). Exemplo disto foi a criação, em 1943, dos primeiros departamentos26 estaduais do 

IAB, em Minas Gerais e São Paulo, tornando o Instituto uma estrutura federativa, o que 

impulsionou sua atuação e representatividade. 

LUTA PELA AUTONOMIA DO ENSINO DE ARQUITETURA {1947-1960} 

 Apesar da criação da Faculdade Nacional de Arquitetura após o 1º Congresso Nacional 

de Arquitetura recomendar a criação de novas escolas autônomas de Arquitetura – separadas 

da Engenharia ou das Belas Artes – alguns cursos de Arquitetura continuavam sendo criados 

dentro destas Escolas27. Entretanto, haveria ainda muitas oportunidades para a criação de 

cursos autônomos. Como apontado, desde o início do século XIX a construção civil vinha 

sofrendo alterações fortemente vinculadas às condições socioeconômicas do país, o que 

continuaria com o segundo pós-guerra num cenário de crescimento da demanda por 

profissionais e, consequentemente, de aumento da demanda por novas escolas de arquitetura 

(ABEA, 1977). 

Os antecedentes imediatos justificavam o otimismo: o mundo do II Pós-

Guerra experimentou a chamada "Idade de Ouro" do capitalismo e da social-

democracia, em que os objetivos foram o desenvolvimento, a igualdade e o 

pleno emprego; (...) surgiram as condições para a ampliação e criação de 

segmentos populacionais bem remunerados, que ampliaram as classes 

sociais médias e modificaram a estrutura de consumo, processo que se 

intensificou nas décadas de 1960 e 1970 (SALVATORI, 2008, p.54). 

A situação dos cursos autônomos começa a mudar em 1947 quando o governo federal 

reconhece a Faculdade de Arquitetura Mackenzie – primeira Faculdade de Arquitetura do 

estado de São Paulo – que havia se separado da Escola de Engenharia daquele Instituto dando 

início ao que ficou conhecido como o período de maior intensidade na luta pela autonomia do 

ensino de Arquitetura. No ano seguinte seria a vez da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU/USP), oriunda do curso de engenheiro-arquiteto da Escola 

Politécnica da USP. Em 1952 passa a funcionar a Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Rio Grande do Sul – oriunda do Instituto de Belas Artes – e, em 1959, são criadas a Faculdade 

 
26 Em 1948, seria criado o departamento do Rio Grande do Sul, já promovendo o Congresso Brasileiro de 
Arquitetos daquele ano. 
27 “(...) ainda em 45, foi aprovado o Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia de Porto Alegre; e, no 
Nordeste, foi instituído o Curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Pernambuco, juntamente com 
a Universidade do Recife (1946, atual UFPE)” (INEP, 2010, p.62) 



 

 

de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – originada na Escola de Belas Artes da Bahia 

– e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco (SCHLEE, 2010). 

Foi nesse período [1947-1960] que amadureceram as diretrizes básicas de 

ensino que, até hoje, vêem sendo aplicadas. Os primeiros modelos de ensino 

evoluíram de uma posição acadêmica (tradição Belas Artes) e tecnocrática 

(tradição Politécnica) para uma posição modernista, no sentido estético, 

influenciada pela Bauhaus e por Le Corbusier e, ao mesmo tempo, voltada 

para uma compreensão mais ampla dos problemas da construção no País 

(ABEA, 1977, p. 53). 

Ao final da década de 1950, os cursos de Arquitetura se encontravam de certa forma 

consolidados e a construção de Brasília – de 1956 a 1960 – vinha reafirmar o ideário moderno 

agora também nas grandes planificações do território nacional. A arquitetura brasileira possuía, 

naquele momento, estrutura e prestígio suficientes para retomar as reivindicações relativas à 

Regulamentação de 1933 por uma melhor distinção entre Engenharia e Arquitetura, além de 

assumir o debate em torno de um currículo atualizado – diferente daquele definido pela FNA 

(ABEA, 1977). Desta forma, em 1958, dois acontecimentos marcam o início de um novo período 

de atuação política dos arquitetos brasileiros. O primeiro foi a reivindicação por uma nova 

regulamentação profissional, apresentada formalmente como projeto de lei ao então 

presidente Juscelino Kubitscheck - falaremos sobre os frutos desta reivindicação mais adiante. 

O segundo foi a realização do 1º Encontro Nacional de Estudantes e Arquitetos28 durante o qual 

“foram examinadas, pela primeira vez em escala nacional, as relações entre o ensino e a 

profissão” (MILAN, 1962, apud SCHLEE, 2010, p. 63). Estes encontros foram fundamentais para 

a elaboração da proposta de Currículo Mínimo que seria enviada ao Conselho Federal de 

Educação (CFE) em 1962. 

O PRIMEIRO CURRÍCULO MÍNIMO {1962} 

Como visto anteriormente, a partir da criação da FNA em 1945 as demais escolas 

adotaram seu currículo como modelo. Este currículo se caracterizava por uma grande 

quantidade de disciplinas oferecendo, por um lado, uma ampla variedade de conhecimento ao 

estudante, mas por outro, carecia de uma unidade e doutrina: “O currículo assim composto era, 

inevitavelmente, uma somatória de disciplinas. O modelo de arquiteto que pretendiam os 

profissionais de então, que lutavam pela reorganização dos cursos, não fora compreendido” 

 
28 “A categoria profissional encontrava-se fortalecida e promoveu discussões em todo o território 
nacional, mediante a realização de três Encontros Nacionais de Arquitetos, Estudantes e Professores de 
Arquitetura, em 1958, 1959 e 1962. O objetivo desses encontros foi definir uma identidade profissional 
inconfundível com o campo das Artes e das Engenharias, que deveria ser forjada por intermédio de uma 
formação específica” (SALVATORI, 2008, p. 72) 
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(ABEA, 1977, p.55). Consequentemente, no decorrer da década de 1950 são realizados inúmeros 

debates sobre os rumos do ensino de Arquitetura e Urbanismo tornando clara a necessidade de 

formulação de um novo currículo, o qual deveria providenciar uma formação unificada em 

âmbito nacional. 

Não era apenas no campo da arquitetura que os rumos do ensino vinham sendo 

discutidos. O início dos anos 60 seria marcado por diversas reivindicações pela reforma do 

sistema universitário brasileiro como um todo: o movimento estudantil criticava o caráter 

elitista da universidade e lutava pela atualização dos currículos e a ampliação da participação 

dos estudantes, enquanto os docentes – principalmente aqueles que obtiveram parte da 

formação no exterior – aderiam às reivindicações de reforma tendo em vista a modernização 

científica das instituições nacionais. (MARTINS, 2009). 

De fato, desde a Constituição de 1934 era prevista a elaboração de uma Lei de Diretrizes 

e Bases para a Educação Nacional (LDB), entretanto, esta Lei seria sancionada apenas em 1961, 

após treze anos de debates. De acordo com a LDB (Lei n°4.024/61) a função do ensino superior 

– além da pesquisa e do desenvolvimento das ciências, letras e artes – seria a formação de 

profissionais de nível universitário, portanto, era importante que fosse fixado um conjunto de 

conhecimentos que garantisse um certo padrão de profissional. Neste sentido, a LDB exigia que 

o CFE fixasse um currículo mínimo e uma duração mínima para os cursos que requisitassem 

diploma para exercício da profissão liberal – como era o caso da arquitetura – e deixava em 

aberto a possibilidade de vir a exigir exames de qualificação de tais profissionais (BRASIL, 1961). 

Desta forma, as exigências da LDB para que cada curso construísse um currículo mínimo 

nacional apenas reafirmavam as intenções dos debates que vinham ocorrendo na esfera da 

arquitetura no decorrer de quase uma década. Finalmente, no 3º Encontro de Diretores, 

Professores e Estudantes de Arquitetura realizado em 1962 em São Paulo, é apresentada uma 

proposta final para o Currículo Mínimo do Curso de Arquitetura. A proposta seria encaminhada 

e aprovada naquele mesmo ano pelo CFE dando origem ao primeiro currículo mínimo de 

arquitetura (SCHLEE, 2010). 

A proposta do novo currículo buscava superar a ideia anterior de um modelo curricular 

rígido indo ao encontro da ideia de autonomia tão defendida nos anos anteriores. Apontava 

para uma formação generalista e única em todo território nacional, porém, ao mesmo tempo 

abria espaço para atividades complementares que permitiriam a “incorporação de tradições 

culturais regionais, adequando os cursos às dimensões e ao desenvolvimento sociocultural do 

país” (SCHLEE, 2010, p.66). Posteriormente, já em 1965, foi definido o tempo mínimo de cinco 



 

 

anos de duração com uma carga horária mínima de 4.050 horas-aula, das quais metade deveria 

ser dedicada às atividades de projeto – considerado produto típico da atividade do arquiteto 

(SALVATORI, 2008). 

Nutrindo os debates da década de 1950 que levariam à elaboração do Currículo Mínimo 

de 62 estavam algumas experiências isoladas que viriam a influenciar os contornos que este 

tomou. Desde 1957 alguns professores da FAU/USP vinham trabalhando em uma grande 

reforma do ensino na Instituição, nela o ateliê passaria a constituir a espinha dorsal do curso 

com as demais disciplinas convergindo a ele. As questões que levaram à reforma da FAU/USP – 

consolidada apenas em 1962 – tinham como foco a pouca relevância dada ao projeto – ou 

Composição Arquitetônica – no quadro de ensino, o que contradizia a importância que este 

adquiria no campo profissional. Um trabalho semelhante foi realizado na Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAU/UFRGS), em Porto Alegre – 

universidade reconhecida na época por seus estudos referentes aos problemas de ensino de 

arquitetura no país (ABEA, 1977). 

Uma outra “experiência” seria a criação, em 196129, da Universidade de Brasília (UnB). 

Baseada na integração entre institutos centrais, faculdades e órgãos complementares, a UnB 

“(...) propunha uma estrutura nova, com cursos preparatórios para todos os alunos (4 

semestres), bacharelado (+ 2 semestres), formação especializada de graduação (+ 4 semestres) 

e estudos de pós-graduação (+ 4 semestres)” (BRASIL, 1961, apud SCHLEE, 2010). A Faculdade 

de Arquitetura da UnB (FAU/UnB) também traria diversos elementos que influenciariam o 

ensino da profissão em diversas escolas do país, neste momento ressaltaremos dois de ordem 

mais organizacional do que pedagógica30. O primeiro foi a dedicação em tempo integral do corpo 

docente – algo incomum para a época, uma vez que a carreira docente no ensino superior era 

ainda incipiente, vista como algo secundário sempre acompanhada da prática profissional do 

escritório (MARQUES, 1996). O segundo elemento foi a criação do Centro de Planejamento 

Regional (CEPLAN) que tornou possível o desenvolvimento e execução de projetos para a própria 

Universidade durante a formação dos alunos garantindo a total integração entre teoria e prática 

(SCHLEE, 2010). 

Estas experiências apenas refletiam os avanços que a arquitetura e o urbanismo 

modernos vinham alcançando no decorrer da década de 1950 impulsionados pelo afinamento 

 
29 O curso de Arquitetura e Urbanismo da UnB entra em funcionamento em 1962, tendo Oscar Niemeyer 
como seu primeiro coordenador (INEP, 2010). 
30 Outras atividades didáticas desenvolvidas dentro da FAU/UnB ainda serão abordadas no decorrer desta 
pesquisa. 
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junto aos interesses políticos e econômicos do segundo pós guerra e fortalecidos durante o 

governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek iniciado em 1956. 

A repercussão internacional e nacional da arquitetura e do urbanismo 

modernos brasileiros nos anos 50 inscreveu suas realizações entre as 

principais referências simbólicas do país, com a construção de Brasília 

coroando esse processo. As manifestações estéticas da arquitetura e do 

urbanismo confundiam-se, à época, com o sentido da inovação e 

participavam da vontade coletiva, alimentada pelos planos de 

desenvolvimento, de construção de um novo país. As realizações modernistas 

conferiram materialidade a um ideário que havia congregado intelectuais, 

pensadores e artistas comprometidos com a busca de novos valores e de 

identidades culturais e com a transformação do país (ABEA. 2013, p.73). 

O desenvolvimento de experiências que visavam aproximar a formação escolar e a 

realidade brasileira trouxeram um visível progresso para o campo do ensino, valorizando a 

função social do Arquiteto Urbanista e consolidando o perfil do profissional como projetista. 

Entretanto, apesar dos avanços econômicos e sociais das últimas décadas a situação política 

brasileira vinha sofrendo com instabilidades e polarizações políticas que culminariam em um 

golpe civil-militar – que viria interromper tais experiências – instaurando um regime ditatorial 

sob o qual o país seria governado pelos próximos 21 anos. (MONTEIRO ET AL, 2013). 

DITADURA MILITAR {1964-1985} 

O golpe de 1964 restringiu a liberdade em diversos campos, cassando, exilando e 

expulsando dos cursos inúmeros professores, profissionais e estudantes, invertendo o processo 

de autonomia crescente até então (SCHLEE, 2010). “Entre 1964 e 1969, através dos decretos nº 

288, de 1967, e nº477, de 1969, conhecido como o Ato Institucional nº 5, e do Ato 

Complementar nº 75, de 1969, a universidade foi atingida por atos de repressão e arbítrio” 

(MONTEIRO ET AL, 2013, p. 22). Na área da Arquitetura e Urbanismo a repressão atingiu com 

mais força as escolas da UnB, da URGS, da USP e da UMG – justamente onde o processo de 

mudanças curriculares e metodológicas se encontrava mais desenvolvido reiterando os 

interesses do novo governo em subverter as tentativas de mudança (GRAEFF, 1983). 

Tanto no campo arquitetônico quanto na sociedade brasileira em geral, o período da 

ditadura militar foi marcado por inúmeras contradições. Algumas das figuras mais influentes da 

arquitetura – como Oscar Niemeyer, Edgar Graeff, Demétrio Ribeiro e Vilanova Artigas – apesar 

de patrocinadas pelos poderes vigentes são afastadas das escolas de Arquitetura e têm seus 

direitos políticos cassados pelas afinidades que mantinham com as esquerdas políticas no que 

diz respeito aos projetos de habitação social e edifícios institucionais. Paradoxalmente, 



 

 

“algumas das propostas geradas pelo Urbanismo Moderno foram apropriadas pelos governos 

militares brasileiros e implementadas com a plena colaboração da classe profissional dos 

arquitetos” (SALVATORI, 2008, p.55). 

Como apontado anteriormente, a categoria dos arquitetos e urbanistas vinha 

retomando as reivindicações por uma revisão da regulamentação profissional de 1933 da qual 

os profissionais da área não saíram satisfeitos. Em 1966, apesar de passar por alterações, 

novamente as expectativas da categoria por mudanças reais foram frustradas. A Lei 5.694/66 

traria algum avanço ao definir as atribuições do Arquiteto e Urbanista, entretanto, estas ainda 

se sobrepunham às atribuições do engenheiro civil. Além disso, ainda naquele ano a Lei 5.195, 

apesar de alterar alguns aspectos da regulamentação profissional, reafirmaria o CONFEA como 

conselho multiprofissional – o que divergia do anseio generalizado entre arquitetos e urbanistas 

quanto à criação de um conselho e regulamentação próprios, demandados desde 1933 

(MONTEIRO et al, 2013). Entretanto, apesar das dificuldades relativas à regulamentação, o 

campo profissional via as oportunidades de emprego se ampliarem de uma forma jamais vista. 

A criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, e do Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo (SERFHAU)31, em 1966, foram grandes responsáveis por tais oportunidades e serão 

abordados em maior profundidade mais adiante. Enquanto o primeiro ativou imediatamente a 

economia, retomou os investimentos no mercado da construção e criou milhares de empregos, 

o segundo assumiu uma posição mais estratégica, elaborando os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs)32, grande referência dos governos militares no Brasil (SALVATORI, 

2008). 

Desta forma, enquanto o campo profissional vivia um de seus melhores momentos a 

situação do campo educacional era estarrecedora. Havia censura dos meios de comunicação, 

informantes presentes em salas de aula e diversas revistas de Arquitetura foram fechadas. O 

ensino passava por um período sombrio acompanhado pela perseguição e pelo exílio. Antes do 

final da década de 1960 o governo ainda realizaria uma grande Reforma Universitária que traria 

mudanças profundas ao ensino superior causando prejuízos que até hoje não foram superados. 

 
31 Entidade elaboradora e coordenadora da política nacional no campo de planejamento local integrado. 
Uma de suas finalidades foi prestar ao Banco Nacional de Habitação (BNH) a assessoria técnica que se 
fazia necessária à efetiva implantação da mencionada política, de modo a contribuir para a coordenação 
e integração do desenvolvimento regional e nacional (BRASIL, 1966). 
32 “Os dois primeiros PNDs, de 1972-1974 e 1974-1979, respectivamente, inseriram os arquitetos de uma 
maneira inédita, não só nos diversos âmbitos e níveis administrativos, mas na efetiva implantação dos 
grandiosos projetos de infra-estrutura, responsáveis por novas oportunidades profissionais no campo 
urbanístico” (SALVATORI, 2008, p.55). 
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Reforma Universitária {1968-69} 

Para compreendermos melhor a Reforma Universitária de 1968 é necessário darmos um 

passo atrás em nossa linha do tempo, voltando para meados dos anos 1950.  A partir de 1956 

tem início o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e com ele os Planos de Metas que 

visavam o acelerado desenvolvimento industrial brasileiro. Uma das ações neste sentido seria a 

substituição das importações de bens de consumo duráveis e a implantação de indústrias de 

base – produtoras de ferro, aço, químicos, papel, vidro e petróleo. Porém, empreendimentos 

deste porte demandam grandes investimentos em infraestrutura – como serviços de energia e 

transporte – as quais, por sua vez, demandam recursos para serem realizadas e estes recursos 

viriam exatamente do setor educacional. Em contrapartida, tais empresas gerariam um 

aumento nas oportunidades ocupacionais que exigiam níveis mais elevados de escolarização 

dado sua complexidade burocrática e organizacional. O mesmo ocorria com o Estado que passou 

a empregar cada vez mais profissionais de nível médio e superior (ABEA, 1977). 

O aumento destas oportunidades viria acompanhado, portanto, do aumento da 

demanda por vagas no ensino superior. Porém, como visto, os recursos do setor educacional 

haviam sido remanejados para a implementação da infraestrutura necessária para as 

transformações econômicas e esta situação de desequilíbrio se tornaria crítica ao final da década 

de sessenta. Entre 1964 e 1968 o número de candidatos às vagas no ensino superior mais do 

que dobra, enquanto o número de vagas aumenta em apenas 50%, gerando um número de 

excedentes – inscritos que superam o número de vagas – quatro vezes maior em 1968 do que 

era em 1964 (ABEA, 1977). Este descompasso entre número de vagas e número de inscritos 

desencadeia grandes manifestações que culminam com a ocupação das principais universidades 

do país durante alguns meses em 1968 (SAVIANI, 2011), tornando cada vez mais clara a 

necessidade e urgência de uma ampla revisão do sistema de ensino universitário em âmbito 

nacional. 

Diante da situação, o Governo Federal – através de um acordo que ficou conhecido 

como MEC-USAID – apresenta um projeto de Reforma Universitária por meio da Lei n°5.540/68. 

O acordo tomava como base o Relatório Atcon33, elaborado em 1966, que tinha dentre seus 

objetivos privatizar as universidades estatais colocando o ensino superior em bases lucrativas e 

estruturado em moldes empresariais – o que significaria eliminar qualquer interferência 

 
33Em referência ao homem que o elaborou, o estadunidense Rudolph P. Atcon, assessor da UNESCO 
durante as décadas de 1950 a 1970. 



 

 

estudantil na administração da universidade, tanto através dos órgãos colegiados como dos 

gremiais (MONTEIRO et al, 2013). 

A proposta da Reforma buscava inicialmente atender duas demandas distintas por parte 

da população. De um lado, estudantes e professores reivindicavam “(...) a abolição da cátedra, 

a autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para desenvolver pesquisas e ampliar o 

raio de ação da universidade”, de outro lado, grupos ligados ao regime buscavam “(...) vincular 

mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e ao projeto político de 

modernização em consonância com os requerimentos do capitalismo internacional” (SAVIANI, 

2011, p.9). Para atender a primeira demanda, a proposta proclamava a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa, abolia a cátedra e definia as características e atribuições da universidade. 

Além disso, considerava a universidade como forma prioritária de organização do ensino 

superior em detrimento de estabelecimentos isolados, consagrando a autonomia universitária. 

A segunda demanda foi facilmente atendida uma vez que se alinhava aos interesses do próprio 

Estado de manter o custo de expansão das vagas o mais baixo possível. Desta forma, foram 

instituídos o regime de créditos, os cursos de curta duração, o vestibular por região, o ingresso 

por classificação e a racionalização da estrutura através da departamentalização e da criação do 

ciclo básico (ABEA, 1977). Tais medidas acelerariam a absorção e formação de novos alunos 

otimizando o uso de recursos materiais e humanos em diversas áreas. Apesar de aprovada pelo 

Congresso algumas disposições referentes às reivindicações do primeiro grupo não condiziam 

com os interesses do regime – principalmente os relativos à autonomia universitária – sendo, 

portanto, vetados pelo presidente (SAVIANI, 2011). 

A Reforma trouxe resultados paradoxais. Por um lado, buscou modernizar 

principalmente as universidades federais e determinadas universidades estaduais: 

Criaram-se condições propícias para que determinadas instituições 

passassem a articular as atividades de ensino e de pesquisa, que até então – 

salvo raras exceções – estavam relativamente desconectadas. Aboliram-se as 

cátedras vitalícias, introduziu-se o regime departamental, institucionalizou-se 

a carreira acadêmica, a legislação pertinente acoplou o ingresso e a 

progressão docente à titulação acadêmica. Para atender a esse dispositivo, 

criou-se uma política nacional de pós-graduação, expressa nos planos 

nacionais de pós-graduação e conduzida de forma eficiente pelas agências de 

fomento do governo federal. (MARTINS, 2009, p.16) 

Porém, a insuficiência por parte das universidades públicas em atender à demanda de 

acesso ao ensino superior deu abertura à proliferação de um ensino superior privado visando 

mais o lucro econômico e menos a qualidade do ensino. Além disso, na prática a expansão das 
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vagas não transcorreu como previsto na Lei. Ao invés de ocorrer um aumento de vagas nas 

universidades – decretada como forma prioritária de organização do ensino superior – a 

expansão se deu pela “abertura indiscriminada, via autorizações do Conselho Federal de 

Educação de escolas isoladas privadas, contrariando não só o teor das demandas estudantis, 

mas o próprio texto aprovado” (SAVIANI, 2011, p.10).  

Apesar de não ser caracterizada como uma nova LDB, a Reforma Universitária teve o 

efeito de uma. A Lei n°5.540/68 – que reformou o ensino superior – somada à Lei n°5.692/71 – 

que alterou os ensinos primário e médio – revogaram a LDB de 1961 – Lei n°4.024/61 – 

mantendo apenas seus primeiros títulos com as diretrizes gerais34. Foi necessário, portanto, a 

realização de uma readequação de todos os cursos à lei vigente, o que incluiria a revisão do 

Currículo Mínimo de Arquitetura de 1962. 

O segundo Currículo Mínimo {1969} 

Enquanto o Currículo Mínimo de 1962 havia sido elaborado pelo conjunto da categoria 

com o objetivo de adequar a formação escolar às especificidades do exercício profissional e da 

atuação do Arquiteto e Urbanista na sociedade em que este se inseria, o Currículo Mínimo de 

1969 foi praticamente imposto, visando apenas a adequação às exigências da Reforma 

Universitária (MONTEIRO et al, 2013). 

As disciplinas previstas no currículo anterior passam a ser estruturadas em 

dois ciclos de matérias, básico e profissional e foram fixados buscando atingir 

apenas um mínimo indispensável para a formação profissional. Com a 

implantação do regime de créditos os alunos não mais se matriculam em uma 

série de seu curso, mas sim em disciplinas isoladas de quase total livre escolha 

e oferecidas muitas vezes por diferentes departamentos, sendo então 

necessário elencar um conjunto mínimo necessário à sua formação 

específica. A carga horária cai para 3.600 horas e a duração mínima para 4 

anos (MONTEIRO et al, 2013, p.154). 

Efetivamente, este currículo acabou constituindo uma espécie de roteiro para a 

abertura e reconhecimento de – muitos – novos cursos, principalmente por iniciativa de 

empresas privadas. Para piorar a situação, o acelerado crescimento no número de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo foi acompanhado pela omissão dos órgãos governamentais no que diz 

respeito a manutenção de padrões de qualidade adequados. Além disso, as restrições ao debate 

a às atividades associativas impostas pelo regime militar permitiram que o entendimento do 

currículo como processo educativo integrado ao meio em que este se inseria passasse a ser visto 

 
34 Dos fins da educação; Do direito à educação; Da liberdade do ensino; Da administração do ensino; e 
Dos sistemas de ensino (SAVIANI, 2011). 



 

 

como a mera seriação de um mínimo possível de disciplinas e atividades formativas 

(FERNANDES, 1975). 

À desqualificação da universidade e à massificação do ensino, promovidas 

pela implantação da Reforma Universitária, correspondeu também o 

desmantelamento progressivo do ideário de uma Arquitetura e Urbanismo 

comprometidos socialmente com a transformação do país e com a busca de 

novas soluções estéticas e tecnológicas (SCHLEE, 2010, p.68). 

Estas novas universidades privadas reproduziram um antigo padrão brasileiro de escola 

superior caracterizado por estabelecimentos isolados, meros transmissores de conhecimento 

profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, portanto, pouco contribuindo para a 

formação crítica intelectual (FERNANDES, 1975). A combinação desses fatores acabou por 

transformar o ensino superior em um produto mercadológico controlado por empresas 

educacionais que visavam mais o lucro do que a qualidade social do profissional formado, como 

aponta Schlee (2010): 

A implantação da Reforma Universitária no auge repressivo da ditadura 

militar, aliada ao descaso e à omissão dos órgãos governamentais com a 

manutenção de padrões de qualidade adequados, acabou por transformar o 

ensino superior em produto mercadológico controlado por empresas 

educacionais. As condições políticas em que esse processo ocorreu, com a 

supressão das liberdades democráticas, contribuíram efetivamente para a 

ruptura da interlocução da universidade com a sociedade, comprometendo a 

formação acadêmica e profissional de gerações de estudantes (SCHLEE, 2010, 

p.70). 

Desta forma, não é de se admirar que a Reforma Universitária tenha sido caracterizada 

por seus estudiosos como um mecanismo de controle político das universidades públicas 

brasileiras ao mesmo tempo em que buscou formar mão de obra para suprir as demandas da 

economia na época, as quais, como vimos, eram grandes (MONTEIRO et al, 2013). 

Banco Nacional de Habitação – BNH {1964-1986} 

 Como apontado anteriormente, enquanto o ensino vivia seus piores momentos, o 

campo profissional – principalmente o setor da construção civil – era impulsionado pelo regime 

na busca por reverter o cenário econômico desfavorável em que o país se encontrava. 

Devido a estratégia adotada para o rápido desenvolvimento industrial durante o 

governo JK o regime militar, ao assumir o poder em 1964, encontra uma economia 

desestruturada e estagnada com a inflação anual próxima dos 100% e um progressivo 

descontrole das contas externas. Numa tentativa de melhorar a situação econômica do país, o 

governo inicia uma política deflacionária que, apesar de reduzir a inflação, levou o setor 
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construtivo ao seu ponto mais baixo das últimas décadas (DURAND, 1972). Desta forma, surgem 

duas questões a serem observadas: a primeira diz respeito à enorme capacidade do setor 

construtivo em absorver mão de obra não qualificada – configurando-se como um grande aliado 

no combate ao desemprego. A segunda questão se refere ao crescente déficit habitacional que 

vinha sendo agravado pela acelerada urbanização sem encontrar, até então, nenhuma tentativa 

de real enfrentamento. Somando estas duas questões o governo cria, em 1964, o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) com o intuito de estimular o setor da construção civil construindo 

habitação e amenizando o desemprego. Porém, o objetivo nunca foi assegurar boas condições 

de habitação prevalecendo a produção habitacional ao mínimo custo possível (SEGAWA, 2014). 

O Banco Nacional de Habitação, criado após o golpe em 1964, foi uma 

resposta do governo militar à forte crise de moradia presente num país que 

se urbanizava aceleradamente, buscando, por um lado, angariar apoio entre 

as massas populares urbanas, segmento que era uma das principais bases de 

sustentação do populismo afastado do poder e, por outro, criar uma política 

permanente de financiamento capaz de estruturar em moldes capitalistas o 

setor da construção civil habitacional, objetivo que acabou por prevalecer 

(BONDUKI, 2008, p.72). 

 Apesar de sua importância estratégica para a economia e significativa produção 

habitacional, a quantidade de habitações produzidas não foi suficiente para suprir as 

necessidades geradas pelo acelerado processo de urbanização da segunda metade do século XX. 

Outro fator negativo foi o fato de o produto concreto da iniciativa se caracterizar por dezenas 

de agrupamentos construtivos de baixa qualidade isolados dos contextos urbanos nos quais 

deveriam ser inseridos, levando a uma “periferização oficial e compulsória de largos segmentos 

da população” (SEGAWA, 2014, p.180). Os custos imediatos deste processo eram baixos, porém, 

a médio e longo prazo a consolidação dessas periferias demandaria altos investimentos em 

infraestrutura – negada no primeiro momento.  

Além do número insuficiente de unidades habitacionais, distorções da política 

habitacional levaram o BNH a contemplar, na maior parte dos casos, o financiamento de 

moradias de classe média e alta (SEGAWA, 2014). Como consequência o déficit habitacional 

apenas foi acentuado em um intenso processo de urbanização informal – sem qualquer apoio 

governamental – em assentamentos precários e, em geral, distantes das áreas urbanizadas e 

afastados de infraestrutura e equipamentos sociais (BONDUKI, 2008). Do ponto de vista 

arquitetônico, um dos grandes equívocos identificados foi a falta de apoio – técnico, financeiro, 

urbano e administrativo – à produção habitacional ou urbanística através de processos 

alternativos que incorporassem as comunidades e suas qualidades. Pelo contrário, eram 



 

 

adotadas soluções padronizadas sem preocupação quanto à qualidade projetual, quanto às 

peculiaridades regionais ou à aspectos culturais, ambientais e contextos urbanos (BONDUKI, 

2008). 

 Diante deste cenário, ainda durante a década de 1960 irão se destacar no campo 

arquitetônico dois tipos de resposta à “degradação habitacional, à ineficácia do programa 

governamental e aos resultados impositivos e pouco qualificados das realizações convencionais” 

(SEGAWA, 2014, p.181):  

De um lado, arquitetos politicamente opostos ao regime militar, mas 

interessados pela causa habitacional, ocupando trilhas institucionais do 

Estado a partir da proposição de espaços de formulação erudita. No outro 

extremo, a assimilação da cultura e da prática popular como recurso possível 

e desejável para a resolução do espaço da moradia pobre (SEGAWA, 2014, 

p.181) 

 No primeiro grupo temos como representante o conjunto habitacional Zezinho 

Magalhães Prado (1967), coordenado por expoentes da linha paulista como João Batista 

Vilanova Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha. O conjunto se propunha a 

comportar 55 mil habitantes em 130 hectares35, além de toda uma infraestrutura urbana – 

escolas, hospital, estádio, cinemas, hotel, teatro, comércio, clube, transporte, etc. 

Já no segundo grupo, uma tentativa pioneira foi realizada em Pernambuco – na 

Comunidade do Cajueiro Seco – ainda em 1963 pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi. A experiência 

propunha a construção de casas pré-fabricadas a partir de componentes baseados na taipa 

garantindo o baixo custo, a qualidade e a manutenção das características culturais da 

comunidade (SEGAWA, 2014). A experiência foi interrompida pelo golpe de 1964, porém, outras 

experiências36 da mesma época já manifestavam um aspecto importante a ser considerado 

neste tipo de posicionamento diante da produção habitacional: o cambalear dos pressupostos 

Modernos no que tange a “descrença na capacidade do arquiteto de dar resposta (...) a todos os 

aspectos que concorrem para o estabelecimento das demandas dos futuros utilizadores do 

objeto arquitetônico” (LOPES, 2011, p.16). Apesar de ganhar forças apenas ao final da década 

 
35 Se considerarmos que um quarteirão possui 1 hectare (100x100m), 130 hectares equivaleriam a 130 
quarteirões. Portanto, uma densidade demográfica de 424 hab/ha. Para comparação: a densidade 
demográfica média da região central da cidade de São Paulo varia entre 300 e 400 hab/ha. A densidade 
demográfica média nas áreas de favela do Rio de Janeiro varia entre 1000 e 1500 hab/ha. (GUNN, 1994) 
36 Pulhez (2007) aponta algumas: Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Anti-Higiênicas (SERFHA) 
em 1956; Movimento Universitário de Desfavelamento (MUD) de 1963; e o processo de urbanização de 
Brás de Pina, em 1964. 
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de 70, os questionamentos ao ideário Modernista já ecoavam em terras tupiniquins nas décadas 

anteriores: 

Os movimentos em solo europeu que vinham questionando as formulações 

positivas do Movimento Moderno já faziam água na afirmação categórica do 

Projeto como recurso determinado para o pleno domínio da produção do 

objeto arquitetônico e na supremacia progressista do Plano, como peça 

motriz que promoveria, submeteria e controlaria todo o espraiar das cidades 

modernas (LOPES, 2011, p.15) 

Desta forma, nos anos 50 e 60 começam a aparecer – ainda que de forma incipiente – 

os primeiros processos participativos de concepção projetual e produção do edifício, os quais 

buscavam uma abordagem profissional pautada na aproximação entre arquitetos e futuros 

usuários, trazendo-os para dentro do processo de concepção de sua futura moradia (LOPES, 

2011). 

Apesar das dificuldades impostas pelo novo regime, em 1969 jovens arquitetos37 do Rio 

de Janeiro trazem este debate de volta à tona durante o X Congresso Internacional da União 

Internacional de Arquitetos (UIA). Talvez já sob alguma influência das ideias extensionistas de 

Paulo Freire38, propunham que o arquiteto atuasse como um elo de ligação entre a cidade 

considerada clandestina e aquela considerada oficial, respeitando e incorporando o sistema de 

valores da comunidade ao conhecimento dito erudito ao invés de competir com as formas 

espontâneas de moradia. Buscavam o cruzamento entre seus conhecimentos acadêmicos e os 

conhecimentos espontâneos, nascidos das “possibilidades e disponibilidades diretas do 

indivíduo, objeto de ações de interesse social”, pois acreditavam que assim se permitiria que 

novos conceitos, premissas ou teorias sobre o urbanismo e a habitação de interesse social 

fossem criados (SERRAN, 1976, p.131 apud SEGAWA, 2014, p.183). 

De forma geral, os anos 1960 herdam a tradição moderna dos conjuntos habitacionais 

– reproduzindo tanto propostas boas quanto ruins – porém, incorporam uma atitude nova 

diante dos assentamentos marginais ao reconhecê-los como parte integrante do contexto 

urbano. Ganham espaço as ideias voltadas à urbanização de favelas, à regularização do ilegal, à 

fixação das populações de baixa renda em locais convenientes indo na contramão daquilo que 

era pregado pelas políticas federais na época. 

À medida que a política oficial marginalizava as populações de renda mais 

baixa – mais e mais excluídos do sistema econômico – e se acirravam os 

 
37 Adina Mera, Ana Maria Sobral, Carlos Nelson Ferreira dos Santos, João Vicente Amaral Mello, Marcos 
Meyerhofer Rissin e Silvia Lavanere Wanderley (SEGAWA, 2014). 
38 O livro “Extensão ou Comunicação” de Freire é publicado também em 1969. 



 

 

ânimos perante a situação política de exceção na primeira metade dos anos 

de 1970, radicalizavam-se as posições. A questão habitacional assumia sua 

natural condição de bandeira política e ideológica, e, entre os arquitetos, o 

tema deixava de ser também um dado de desenho para situar-se sobretudo 

como uma problemática no âmbito político-ideológico (SEGAWA, 2014, p. 

184) 

Estas ideias se desenvolveriam ainda mais na década seguinte através de jovens 

arquitetos politizados que buscavam desafiar a repressão política e cultural do regime se 

engajando no enfrentamento da marginalização da população – impulsionada pelos programas 

habitacionais do governo. O embate entre o regular e o invadido, o oficial e o clandestino, 

tomam a política habitacional do BNH como balizadora – ou se está com ele ou se está contra 

ele – o que apenas colabora com a radicalização dos posicionamentos diante da situação política 

cada vez mais repressiva na década de setenta (SEGAWA, 2014). 

Falência do discurso Moderno 

Durante os anos do milagre econômico brasileiro (1968-1974) parte do legado 

arquitetônico – considerado inovador nos anos 50 e 60 – encontrou espaço e se acomodou: “Um 

certo pensamento e prática, de vitalidade e sensibilidade local, mas de universalidade suficiente 

para seduzir a crítica internacional, diluiu-se e institucionalizou-se como conhecimento 

definitivo e imutável” (SEGAWA, 2014, p.190). Desta forma, a reprodução exaustiva e 

desregrada de imitações esvaziadas de conteúdo modernista era acompanhada pela falta de 

crítica ou críticos, refletindo o momento de perseguição e desconfiança pelo qual o país passava. 

Entretanto, a falência do milagre econômico desencadeada pela crise petrolífera de 197439 

tornaria evidente aquilo que já vinha sendo reconhecido internacionalmente há algum tempo: 

a falácia do discurso planejador das décadas anteriores – 1960 e 1970 (SEGAWA, 2014). 

É provável que nunca se tenha planejado e projetado tanto no país em tão 

pouco tempo; nunca se construiu tanto, também. Mas o signo da quantidade 

não autoriza uma equivalência de qualidade. O excesso de trabalho 

embaraçava a autocrítica (SEGAWA, 2014, p.191). 

Apesar das experiências pontuais citadas anteriormente e das discussões em direção a 

uma aproximação entre arquitetos e futuros usuários do objeto projetual, de forma geral a 

arquitetura brasileira se blindava ao diálogo tanto com o meio internacional quanto em seu 

próprio interior. A situação foi agravada pelo fechamento de periódicos especializados e pela 

ausência de posicionamentos críticos naqueles que permaneceram abertos. Apesar do início da 

 
39 Os embargos que desencadearam a crise do petróleo ocorrem em outubro de 1973 e duram até janeiro 
de 1974, portanto, os danos à economia brasileira são sentidos principalmente a partir de 1974. 
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abertura política – de forma “lenta, gradual e segura”40 – anunciada ainda em 1974 pelo então 

presidente Ernesto Geisel (1974-1979), será apenas após a Lei da Anistia Política – em 1979 – 

com o reaparecimento das publicações especializadas de arquitetura e a retomada dos 

intercâmbios internacionais que terão início as primeiras revisões dos postulados modernos em 

território nacional e a retomada de manifestações mais críticas à situação política e social do 

país. 

Do milagre econômico à redemocratização {1968 – 1985} 

No intervalo compreendido entre o que se denominou o milagre econômico brasileiro – 

a partir do final da década de 1960 – e a redemocratização – em meados da década de 1980 – o 

país passou por um acelerado crescimento urbano o qual, ao mesmo tempo em que gerou 

inúmeras oportunidades no setor construtivo, agravou os problemas urbanos que já vinham se 

apresentando desde meados do século. Diante destas questões e do contexto que vem sendo 

apresentado, os arquitetos e urbanistas assumem um posicionamento mais crítico e politizado 

que iria reverberar em iniciativas pedagógicas – gestadas ou fortalecidas durante este período 

– as quais por sua vez iriam influenciar a criação e atuação dos Escritórios Modelo de Arquitetura 

e Urbanismo, como veremos adiante. 

 Durante a década de 1970 diversos fatores sociais e econômicos – os quais já vinham 

evoluindo desde meados do século XX – contribuíram para as grandes mudanças que ocorreriam 

no âmbito da arquitetura e do urbanismo tanto no campo profissional quanto no ensino. Para 

citar alguns, temos: o final da Segunda Guerra Mundial e as convulsões políticas dos anos 1950, 

seguidas pelo acelerado desenvolvimento – e endividamento – do país no início dos anos 1960; 

o golpe de 1964 e seus primeiros anos de crise econômica; as reformas do governo militar 

iniciadas ao final dos anos 1960 chegando ao milagre econômico da primeira metade da década 

de 1970; a crise do petróleo em 1974 que levaria novamente ao resfriamento da economia 

nacional; ao final da década de 1970 veremos o enfraquecimento do regime, a grande greve dos 

metalúrgicos e a Lei da Anistia; o início dos anos 1980 marcado por inúmeras manifestações 

populares e, por fim, a redemocratização, em 1985. 

O perfil nacional no início dos anos 1970 se mostrava já muito diferente daquele do 

segundo pós-guerra. Enquanto em 1950 63,9% dos quase 52 milhões de habitantes brasileiros 

viviam no campo, em 1970 56% dos mais de 93 milhões de habitantes viviam nas cidades. O 

processo de substituição de importações – iniciado nos anos 1950 – dá lugar ao chamado 

milagre econômico brasileiro – entre 1968 e 1974 – durante o qual a economia crescia, em 

 
40 Nas palavras do general Ernesto Geisel. 



 

 

média, 10% ao ano. Como visto, essa evolução se iniciou após a Segunda Guerra Mundial quando 

os excedentes das exportações permitiram o estímulo do desenvolvimento industrial do país, o 

qual continuou no decorrer da década de 1960 e início da década de 1970 – primeiro com o 

Plano de Metas de JK, depois com as reformas pós-1964 do regime militar. 

Todo este desenvolvimento do milagre econômico levaria a arquitetura para novas 

áreas – tanto de atuação quanto geográficas. Alguns setores considerados estratégicos – 

energia, transporte, grande comércio, etc. – ganham forças e aumentam a demanda por uma 

infraestrutura de integração em escala nacional levando arquitetos a atuar nessas áreas. Seriam 

projetadas hidrelétricas, aeroportos, estações rodoviárias e metroviárias, além de inúmeros 

projetos industriais, sejam vilas operárias ou edifícios complementares (administrativos, 

refeitórios, centros sociais, etc.). No quesito geográfico os arquitetos e urbanistas seriam 

deslocados a terras ainda pouco exploradas pela indústria nacional o que se tornaria uma 

oportunidade para o desenvolvimento de planificações para novas cidades. O campo 

construtivo da década de 1970 foi marcado por uma espécie de “síndrome planejadora” 

(SEGAWA, 2014) que, aliada a uma economia em franca ascensão, patrocinou a criação de 

diversas vilas e cidades nas quais “colonização, mineração e hidrelétricas serviram de álibi para 

deslocar dinheiro e gente pelo Brasil” (SEGAWA, 2014, p.184). As cidades já existentes também 

cresciam rapidamente devido a tendência da população em se aglomerar nos grandes centros 

urbanos: enquanto em 1960 o país contava com apenas duas metrópoles com mais de um 

milhão de habitantes (São Paulo e Rio de Janeiro), em 1970 este número passa para cinco e em 

1980 já seriam nove – as quais absorviam 29% da população total do país e 42% da população 

urbana (REIS FILHO, 1996). 

Essa acelerada concentração populacional nos centros urbanos gera uma pressão 

demográfica que eleva a demanda por planejamento urbano. Por um lado, se fazia necessário 

um aprofundamento teórico do ensino nessa área o que incentivaria a criação de cursos de pós-

graduação como o Programa de Pós-Graduação da FAU/USP – criado em 1976 – e permitiria 

uma melhor compreensão dos problemas urbanos que se apresentavam (MONTEIRO et al, 

2013). 

Certo é que, nesse momento, o problema urbano cada vez mais se 

configurava como a dedução de uma conjuntura econômica e política, 

caracterizando uma postura evidenciadora das figuras do economista e do 

sociólogo, sobretudo. Falava-se o “economês”, o “sociologuês” e outras 

“línguas” derivadas de jargões técnicos, buscando-se fusões de disciplinas 

distintas em produtos distantes e à revelia do cotidiano dos cidadãos. (...) A 

discussão sobre a arquitetura e o urbanismo nas escolas privilegiavam as 
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análises políticas e sociológicas, em detrimento do projeto (SEGAWA, 2014, 

p.184). 

Com isso, apesar do incentivo aos estudos da questão urbana através da pós-graduação, 

ocorre um distanciamento entre o meio acadêmico e a realidade urbana propriamente dita. Este 

afastamento colabora com o enfraquecimento da conexão entre o ensino e as ações e reflexões 

que direcionaram e posicionaram a Arquitetura e o Urbanismo no cenário nacional nas décadas 

anteriores – o que acaba resultando em poucas contribuições das escolas às questões sociais 

durante um período crítico (SEGAWA, 2014). 

Uma outra resposta a esta crescente demanda por planejamento urbano foi a 

multiplicação de organismos de assessoria técnica aos municípios com o intuito de promover 

planos diretores ou planos locais integrados. Apesar de Segawa considerar que estes planos 

“apenas alimentaram os devaneios da tecno-burocracia que monopolizaram os gabinetes 

políticos dos anos 1970” (SEGAWA, 2014, p.184), o desenvolvimento dos mesmos contribuíram 

para a inserção de arquitetos e urbanistas em diversos âmbitos e níveis administrativos 

permitindo que as iniciativas de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social ganhassem 

força e espaço. 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS41 

Apesar dos esboços já apontados, as experiências mais estruturadas de assessoria 

técnica teriam início apenas na segunda metade da década de 1970 por iniciativa dos sindicatos. 

Em 1976, o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (SAERGS), patrocinado pelo CREA/RS, 

propõe a criação de um Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME), 

coordenado pelos arquitetos Clovis Ilgenfritz da Silva, Newton Burmeister, Carlos Maximiliano 

Fayet e Claudio Casaccia e os Advogados Manuel André da Rocha e Madalena Borges, se 

tornando posteriormente – apenas em 2002 – o Projeto de Lei que daria origem à Lei da 

Assistência Técnica – aprovada apenas em 2008 (IAB, 2010) – a qual inclui em seu escopo os 

“escritórios-modelo”42. Falaremos de forma mais aprofundada sobre esta lei na segunda parte 

desta pesquisa. 

Além do ATME, uma outra iniciativa sindical criada pouco tempo depois – em 1978 – e 

que viria exercer grande influência nas experiências pedagógicas desenvolvidas no estado de 

São Paulo foi a Cooperativa do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo (SASP) que teria realizado 

uma primeira experiência de prestação de serviços de arquitetura para população de baixa 

 
41 Conforme terminologia estabelecida pela Lei Federal 11.888. 
42 Conforme consta na Lei ATHIS (BRASIL, 2008). 



 

 

renda reunindo arquitetos como Alfredo Paesani, Jorge Caron, Joan Villá, Rodrigo Lefevre e Lúcio 

Gomes Machado. Apesar de efêmera – foi extinta em 1979 – a Cooperativa serviu de experiência 

para os arquitetos participantes os quais levariam a ideia da assessoria técnica adiante em suas 

atividades de docência nos anos seguintes. 

É importante ressaltar que naquele momento – virada da década de 1970 para 1980 – 

eclodiam reivindicações populares e sindicais que, apesar de não aparentar, já vinham tomando 

forma desde o início dos anos 70, o que contribuiu para o fortalecimento das iniciativas de 

assessoria junto às comunidades. 

Depois do golpe militar de 1964 e até pouco mais de meados dos anos 1970, 

sindicalismo e movimentos populares mantiveram-se proscritos do cenário 

político brasileiro e – pelo menos aparentemente – nada ou quase nada 

deixava pistas quanto a alguma possibilidade do (re)surgimento de 

organizações populares e sindicais autônomas (LOPES, 2011, p.33). 

Uma grande greve trabalhista no ABC Paulista, em 1978, se tornou expoente das 

movimentações sociais que vinham se organizando silenciosamente e reestabeleceu a posição 

central dos trabalhadores na luta política fortalecendo os movimentos de reivindicações 

populares. As novas configurações sociais assumidas pelos trabalhadores (SADER, 1988 apud 

LOPES, 2011) trouxeram novas identidades e parâmetros de ação e articulação aos movimentos 

sociais possibilitando o surgimento de movimentos de moradia, de ocupação de terras e de luta 

por serviços de infraestrutura básica o que acabaria impulsionando o movimento das assessorias 

técnicas junto a comunidades que já se encontravam mais organizadas. 

 No início da década de 1980 a organização estruturada no combate à ditadura e o 

suporte da igreja às lutas sociais permitiram que os movimentos por moradia se articulassem e 

ganhassem forças (POMPÉIA, 2006). Exemplo disso poderia ser visto na cidade de São Paulo 

durante os anos 80, quando algumas iniciativas43 “lideradas por movimentos sociais 

assessorados por equipes técnicas desenvolveram experiências de assistência técnica coletiva, 

executando projetos e obras de conjuntos habitacionais em regime de autogestão” (IAB, 2010, 

p.11). Além disso, no período denominado “pós-BNH” alguns programas habitacionais 

alternativos foram desenvolvidos – por municípios, estados, e mesmo a União – dotados de uma 

perspectiva mais social, buscando utilizar práticas tradicionais da população mais pobre como o 

mutirão (BONDUKI, 2008).  

 
43 Lopes (2011) apresenta algumas destas iniciativas como a Vila Nova Cachoeirinha (assessorada pelo 
engenheiro Guilherme Coelho) e a Vila Comunitária (assessorada pelo Setor de Habitação da Associação 
Comunitária). 



   
 

67 
 

No campo habitacional desde o final dos anos setenta a autoconstrução passa a ser 

defendida como prática de adaptação da população latino-americana e busca-se o apoio do 

Estado à essa prática chegando a ser proposto o abandono da produção “industrial” de agentes 

públicos ou privados (JARAMILLO, 2008). Este posicionamento teve grande apoio das 

organizações populares e ONGs engajadas com a questão da habitação, porém, também 

encontrou objeções principalmente referentes às limitações técnicas da autoconstrução e aos 

riscos decorrentes destas limitações. Por outro lado, a autoconstrução organizada – em 

detrimento da individual e espontânea – permitia que houvesse uma assessoria técnica e 

projetual atuando junto à comunidade propiciando grandes melhorias no resultado final – 

verticalização, inovações projetuais, novos materiais, etc. A transferência dessa técnica do 

universo acadêmico à comunidade assistida fazia parte de um posicionamento político-

ideológico das assessorias a partir do qual se pretendia democratizar a técnica escolarizada ao 

mesmo tempo em que se racionalizava a técnica popular através do arquiteto, promovendo um 

diálogo emancipador entre profissionais e moradores (FERRO, 2006; FREIRE, 1974).  

Estes “experimentos localistas” fizeram escola – literalmente – e organizaram 

uma extensa rede de profissionais que se engajaram no planejamento e na 

produção habitacional no país. Criaram a cultura da “assessoria técnica” aos 

movimentos de moradia, consolidaram uma postura mais “diluída”, digamos 

assim, da ação profissional do arquiteto, formaram professores, resgataram 

o problema da moradia como uma questão da – e para a – arquitetura etc. 

(LOPES, 2011, p.6). 

Este fortalecimento das assessorias técnicas também iria reverberar nas instituições de 

ensino, porém, de forma mais pontual. Apesar do distanciamento entre o meio acadêmico e as 

demandas sociais alguma permeabilidade à estas questões começa a surgir no campo do ensino 

– seja por iniciativa de alunos que buscavam um maior contato com a realidade social, seja por 

influência de professores articulados de alguma forma aos movimentos de assessoria técnica.  

Algumas experiências didáticas {1962-1986} 

Pronsato (2008) aponta para a abundância do período compreendido entre 1962 e 1986 

no que se refere a “experiências de ensino com teor crítico e intenção transformadora” 

(PRONSATO, 2008, p.23) e algumas destas, como as realizadas pela FAU/UNC, pela FAU/UnB, 

pela FAU/USP e pela FEBASP serão apontadas aqui. Estas experiências de ensino não ocorreram 

de forma isolada, pelo contrário, eram referências umas das outras – o que as tornava mais 

dinâmicas ao contexto em que se inseriam – e seriam referência também a iniciativas futuras, 

como os EMAUs. 



 

 

O conjunto delas constituiu, na minha visão, um movimento onde se verificou 

uma acumulação – embora estivessem inseridas em momentos diversos, 

pertenciam a um tempo político com continuidade e abrangência estratégica 

dentro do processo de globalização do Brasil. E tentaram, com visão crítica, 

dar respostas no plano específico às situações político-sociais, no contexto da 

privatização do ensino, no período que foi dos anos anteriores ao golpe 

militar até a década de 1980, já na fase da democratização do país 

(PRONSATO, 2008, p.23). 

Numa escala global, os anos 1960 foram marcados pelo fortalecimento de ideias 

contrárias à exploração, à desigualdade e à repressão política, contribuindo para a criação de 

uma força criativa, combativa e cheia de esperanças. A juventude dominava as economias de 

mercado e também se internacionalizava – através das mídias, das universidades e do próprio 

turismo. A mobilidade social de grandes setores da classe média possibilitava o acesso à 

universidade no mundo todo. Contudo, a América Latina sofria com diversos golpes militares os 

quais visavam garantir a expansão do capital ao mesmo tempo em que adequava – de forma 

impositiva – as condições econômicas, culturais e sociais da época (PRONSATO, 2008). 

Já no início da década de 1960 os debates latino-americanos sobre o ensino de 

arquitetura no contexto do desenvolvimentismo traziam a necessidade de incorporar o 

conteúdo social e a realidade nacional dentro da sala de aula. As ideias de Paulo Freire eram 

estudadas não somente aqui mas também na Argentina – dentro da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Nacional de Córdoba (FAU/UNC) – na qual se desenvolveu durante 

os anos 1970 a ideia de uma pedagogia crítica que seria concretizada na primeira experiência a 

ser pontuada: o Taller Total (1970-1976). A Argentina passava por um momento político de certa 

forma similar ao brasileiro – sintoma do desenvolvimentismo que, como visto, marcou a América 

Latina na década de 1960: 

A gênese de uma transformação da magnitude proposta pelo Taller Total foi 

possível pela existência de um ambiente político-intelectual efervescente, de 

produção intelectual e participação universitária nos anos 1960, que os 

acontecimentos políticos de 1966 vividos na Universidade Nacional de 

Córdoba e a ditadura de Onganía não conseguiram silenciar (PRONSATO, 

2008, p.174). 

A experiência do Taller Total foi pautada pela temática social e buscou a articulação 

entre a prática pedagógica – dinâmica e interativa – e a prática participativa do Arquiteto 

Urbanista – tendo o usuário como seu destinatário, incorporando nesse processo todos os 

alunos e professores da faculdade. Se tratava de: 
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(...) um Ateliê Vertical44 completado com a proposta de conteúdos, que se 

desenvolvia em construção coletiva do conhecimento. (...)A 

interdisciplinaridade permitia que qualquer docente de qualquer nível 

pudesse falar sobre uma infinidade de aspectos, que em uma estrutura 

tradicional estaria em outro nível ou em outro ano. Incorporando toda a FAU-

UNC, ela superava amplamente as lacunas de conhecimento (PRONSATO, 

2008, p.177).  

Permeado pela interdisciplinaridade, o Taller Total se baseava em três premissas 

fundamentais: o caráter prioritariamente social da profissão do arquiteto; o ensino 

arquitetônico a partir da análise da sociedade e suas prioridades; e a gestão democrática e 

participativa deste ensino (PRONSATO, 2008). As ideias em torno da proposta do Taller Total se 

tornariam referência para experiências em toda américa latina – no Brasil, influenciaria as 

experiências do Ateliê Integrado e suas variações, como veremos a seguir. 

De volta ao Brasil de 1962, enquanto a FAU/USP e a FAU/UFRGS passavam por reformas 

de ensino - que influenciariam o ensino nos demais cursos brasileiros – em Brasília era criada a 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB) com o intuito de 

ser tão inovadora quanto a nova capital em que se inseria. Já em 1962 eram postas em prática 

– tanto na FAU/UnB quanto na FAU/USP e na FAU/UFRGS – propostas de Ateliê Integrado e 

Ateliê Central45 as quais vinham sendo debatido entre os arquitetos há quase uma década. Este 

tipo de Ateliê pretendia a integração de todas as disciplinas do curso em torno de um eixo: o 

ateliê. A atividade projetual era considerada o principal produto do curso – sendo também seu 

meio e seu fim – e tomava como tema a atividade exercida profissionalmente pelo professor-

arquiteto (PRONSATO, 2008). Esse modelo de ensino apresentava algumas fragilidades dentre 

elas a redução das atividades educacionais ao desenvolvimento de temas profissionais, 

tendendo a reproduzir soluções clássicas semelhantes entre si e limitando o sentido amplo da 

projetação. Além disso, era mantida uma postura academicista que perpetuava a relação 

mestre-aprendiz com a adoção de modelos de soluções inquestionáveis por parte dos alunos, o 

que impossibilitava o desenvolvimento da pesquisa junto ao ensino. 

Porém, é importante considerar que o Ateliê Central, posto em prática 

parcialmente a partir da década de 1960, refletia também a pressão exercida 

pelos arquitetos que desejavam adquirir maior força nas decisões no âmbito 

do ensino, já que a maioria dos cursos de arquitetura era dirigido por 

 
44 A proposta de Ateliê Vertical propõe a participação de alunos de todos os anos e professores de diversas 
áreas de conhecimento trabalhando juntos em torno de um mesmo objeto projetual. 
45 Pronsato (2008) aponta as diferenças entre os diferentes tipos de Ateliê, porém, consideramos que 
não caberia aqui esta discussão. 



 

 

engenheiros, que ministravam as disciplinas técnicas contando com maior 

carga horária (PRONSATO, 2008, p.265) 

Desta forma, a prática do Ateliê Integrado significou a introdução das relações de 

produção da arquitetura no interior das escolas e, portanto, uma tomada de espaço dentro do 

ensino pela profissão arquitetônica fazendo com que a categoria como um todo ganhasse 

visibilidade e respeito – principalmente entre os engenheiros (PRONSATO, 2008). Além disso, 

sinalizou uma aproximação entre ensino e profissão e entre o meio acadêmico e as demandas 

sociais. Tais experiência, entretanto, seriam interrompidas ou dificultadas pelo golpe militar em 

1964 – principalmente na FAU/UnB – e o ensino superior adentraria um longo período de 

silenciamento. 

Apesar da repressão se espalhar e se agravar na segunda metade dos anos sessenta, em 

diversos países centrais e periféricos as manifestações contrárias a este processo vinham 

ganhando força e volume. Em 1968 o Maio Francês institui a máxima “é proibido proibir” e passa 

a ser símbolo da luta contra todo tipo de autoritarismo, além de ser um marco das inúmeras 

tentativas de transformação da sociedade que vinham ocorrendo em diversos cantos do globo46. 

Houve nesses anos uma revolução cultural de magnitudes globais, permeada 

por um sentimento de reação ao imperialismo norte-americano que 

transcendia a esquerda, abrangendo intelectuais do mundo inteiro 

(PRONSATO, 2008, p.54). 

No Brasil, o golpe militar já se encontrava em seu quarto ano e, a despeito das 

promessas de abertura democrática pelo então presidente Costa e Silva, as diversas 

manifestações estudantis continuam sendo realizadas nas capitais tanto contra a política 

educacional quanto contra o próprio governo47. As promessas de abertura política se 

desmantelam quando, diante da crise econômica e social que ameaçava a manutenção do 

regime, o governo anuncia as medidas do Ato Institucional n°5 aumentando a perseguição e 

repressão principalmente no meio estudantil, artístico, sindical e intelectual (PRONSATO, 2008). 

Como resposta ao endurecimento do regime ditatorial a FAU/UnB – que havia sido fechada em 

1964 pelo regime – é reaberta em 1968 e retoma as atividades do Ateliê Integrado agora mais 

alinhado com as ideias do Taller Total. Também em resposta ao aumento da repressão, a 

FAU/USP realiza o Fórum de 1968 durante o qual seriam debatidas as conexões entre o campo 

 
46 Pronsato (2008) apresenta inúmeras destas movimentações em sua tese (Parte II, Capítulo I: As políticas 
públicas de ensino superior). 
47 Uma das maiores foi a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. 
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político e o universo do ensino de Arquitetura e Urbanismo fortalecendo a busca por um ensino 

crítico e transformador. 

Complementando as atividades do Ateliê Integrado, alguns professores da FAU/USP 

experimentavam, desde 1975, a aproximação entre os estudantes e a realidade social periférica 

através de uma estratégia pedagógica interdisciplinar na qual os alunos eram levados logo no 

primeiro ano para a periferia de São Paulo. Dentre os professores estava Rodrigo Lefevre, que 

participou da experiência da Cooperativa do SASP citada anteriormente. Lefevre defendia a 

importância da ação projetual para além da simples aplicação de conhecimentos e conceitos 

pré-estabelecidos. Tomava a projetação como instrumento de desenvolvimento desse 

conhecimento o qual se basearia em um processo que envolveria inúmeros insucessos até que 

se alcançasse, na prática, os resultados previstos. O contato com a periferia fazia parte desse 

processo e pretendia apresentar um mundo novo aos estudantes, um campo de aprendizado 

privilegiado que permitisse aos professores mostrar a seus alunos - de forma nua e contundente 

– qual a população de fato carente de soluções arquitetônicas e urbanísticas (LEFEVRE, 1978 

apud LOPES, 2011). Desta forma, disciplina integrada promovia algumas aproximações – seja 

entre teoria e prática ou entre academia e realidade social – tendo em vista a construção de 

uma visão e uma ação mais crítica dos futuros profissionais. 

(...)Rodrigo propõe, numa peculiar composição entre construtivismo 

pedagógico e “fenomenologia do espírito” (provavelmente inspirado em 

André Gorz), que a “percepção” e a “capacidade de representação” do aluno, 

reelaboradas ao final de todo o processo, redefinam as formas como o aluno 

diferencia e identifica aquilo que “percebe” do mundo em relação ao que dele 

formula como representação (LOPES, 2011, p.54) 

Mesmo diante de todos estes avanços, iniciativas como esta – que propunham um maior 

engajamento entre o universo acadêmico e os movimentos sociais – sofriam uma certa 

desarticulação marcada pelo voluntarismo e pela militância que de algumas formas fragilizavam 

a continuidade destas propostas. Era necessário um comprometimento maior por parte dos 

alunos e da própria estrutura pedagógica o que viria a ocorrer poucos anos depois, ainda na 

primeira metade da década de 80, a partir da criação do Laboratório de Habitação da Faculdade 

de Belas Artes de São Paulo (FEBASP). Esta experiência propunha um modo de atuação do 

profissional arquiteto junto aos Movimento de Moradia que “apenas se vislumbrava 

anteriormente”48 (LOPES, 2011, p.62) e iria exercer grande influência nas demais experiências 

 
48 Lopes (2011) se refere aqui às ideias de Sérgio Ferro, Rodrigo Lefevre e ainda a experiência de Carlos 
Nelson Ferreira dos Santos na urbanização de Brás da Pina. 



 

 

da época o que inclui a criação dos Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo já na década 

seguinte. 

O Laboratório de Habitação da FEBASP funcionou brevemente entre 1983 e 1986 e foi 

um dos vários Laboratórios extracurriculares propostos por Jorge Caron – um dos envolvidos na 

Cooperativa do SASP e diretor da Escola de Arquitetura da FEBASP no início dos anos 1980. O 

Laboratório propunha a formação de profissionais capazes de intervir na realidade brasileira 

através da arquitetura e do urbanismo e, para tanto, buscava redirecionar a formação para que 

o futuro profissional se aproximasse mais de um arquiteto construtor com compromisso social 

e visão realista do país em que se inseria. Ao desenvolver a experimentação do ensino e da 

pesquisa aplicada em busca do atendimento das necessidades da maioria da população, se 

caracterizava como uma proposta pedagógica que “além de ultrapassar os muros da 

universidade, rompia com os limites da prancheta” (POMPÉIA, 2006, p.14).  

Mais uma vez, o momento histórico por que passava o país – de abertura política, de 

reconstrução da democracia, de avanços sociais e de busca pela reorganização do movimento 

popular – colaborou com o fortalecimento das ideias presentes nos experimentos didáticos, 

nesse caso do Laboratório Habitação. Além disso, a proposta do Laboratório se alinhava com as 

necessidades comerciais da FEBASP que buscava formas de gerar maior visibilidade ao recém 

criado curso de Arquitetura (POMPÉIA, 2006). Até então eram poucas as iniciativas universitárias 

voltadas aos problemas habitacionais e urbanos fazendo com que a prestação de serviços à 

comunidade, defendida por Caron, fortalecesse a ideia do Laboratório de Habitação como algo 

interessante para a Escola – didática e economicamente. A experiência foi tão impactante na 

formação daqueles que participaram de suas atividades que, quase vinte anos depois, muitos 

ainda continuavam envolvidos de alguma forma com esse tipo de trabalho, seja no campo 

profissional em grupos de assessoria técnica seja na área acadêmica como docentes 

(SANT’ANNA in POMPÉIA, 2006). 

A existência do Laboratório de Habitação foi vital para que alguns dos movimentos de 

moradia concretizassem suas demandas. Os participantes – professores e alunos, chamados de 

“técnicos da comunidade” – funcionavam como uma interface entre as comunidades e o poder 

público acompanhando e possibilitando negociações por vezes dificultadas por este último. Essa 

intensa e respeitosa participação junto aos movimentos sociais se tornou uma característica 

marcante do Laboratório desempenhando papel crucial na formação social dos futuros 

profissionais que por ali passaram (POMPÉIA, 2006). Um outro aspecto importante foi a 

retomada do protagonismo da questão da formação profissional nos eventos da categoria e a 
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participação do Laboratório de Habitação nestes eventos49 a qual se mostrou marcante para a 

categoria profissional e indicou uma reaproximação entre ensino e profissão que há anos 

vinham se afastando. Se tornava cada vez mais claro que: 

(...) se os profissionais envolvidos com as questões das grandes cidades 

brasileiras não adotassem uma postura decisiva, no sentido de propor 

diretrizes para o avanço desordenado das periferias e, para além de projetos, 

se voltassem para a formação do profissional do futuro, todos os esforços 

cairiam por terra (POMPÉIA, 2006, p.15). 

As atividades do Laboratório de Habitação, apesar de sua curta duração, acabaram 

obtendo grande repercussão em âmbito nacional e influenciaram a criação de outros 

Laboratórios de Habitação – como o da PUC-Santos, o da PUC-Campinas, o da UNICAMP e os da 

USP – além de incentivar a criação de outras atividades de extensão – como os Escritórios 

Modelo de Arquitetura e Urbanismo – que buscavam o enriquecimento de uma formação 

profissional e social crítica e consciente através da aproximação entre o universo acadêmico e a 

prática social do Arquiteto Urbanista.  

As experiências do Taller Total da FAU/UNC, do Ateliê Integrado da FAU/UnB, da 

disciplina integrada da FAU/USP, e do Laboratório de Habitação da FEBASP apontavam para uma 

nova maneira de atuação das escolas de arquitetura. Uma atuação interdisciplinar que 

permeava os muros da universidade indo ao encontro das comunidades e dos movimentos 

sociais com participação ativa dos alunos durante todo este processo. Esta atuação pretendia, 

mais do que a união entre teoria e prática e a aproximação entre universo acadêmico e 

profissional, a construção de uma percepção crítica e consciente do aluno a qual seria adquirida 

através de sua imersão num processo participativo e dialógico do fazer arquitetônico gerando, 

portanto, uma nova forma de atuação deste profissional diante da realidade social.  

Este pensamento foi sendo amadurecido no decorrer das décadas ao mesmo tempo em 

que ganhavam forças as críticas à arquitetura e ao urbanismo modernos. A questão da formação 

profissional e as experiências didáticas apontadas anteriormente chegam à meados dos anos 

oitenta já bem estabelecidos dentro dos debates do campo da arquitetura e do urbanismo. 

Havia nesse período um: 

(...) grande interesse pela formação e atuação do profissional que pensava as 

cidades contemporâneas: um profissional que deveria ter uma ótica mais 

concreta – ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas décadas – mais 

vinculado às questões da cidade real, mais próximo à questão social e mais 

 
49 O Laboratório participou do XI Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1982, em Salvador e do Congresso 
de Belo Horizonte, em 1985 (POMPÉIA, 2006). 



 

 

crítico em relação à produção da arquitetura e do urbanismo moderno 

(POMPÉIA, 2006). 

Como visto anteriormente, tais críticas vinham ganhando forças em âmbito nacional 

desde meados da década de 1970 e desempenharam um importante papel na busca pela 

superação dos limites do alcance da profissão e nas reivindicações por uma participação mais 

ativa e coletiva da categoria – tanto acadêmica quanto profissionalmente – diante da realidade 

social que vinha se configurando nas cidades brasileiras. As experiências didáticas apresentadas 

aqui apontam para um movimento no campo educacional de união em resposta aos anos de 

repressão que a universidade vinha sofrendo durante o regime. O campo profissional, por outro 

lado, acaba se fragmentando diante da diversificação das possibilidades de atuação e mesmo 

dentro da própria categoria profissional dependendo da posição social em que se encontrava. 

Fragmentação do campo profissional 

Apesar do espírito de luta apresentado anteriormente pela categoria, os piores anos da 

ditadura trouxeram dificuldades ao livre debate e às atividades associativas contribuindo para 

diversas fragmentações no campo da arquitetura e do urbanismo. Além do “esgarçamento entre 

o universo profissional e acadêmico” (MONTEIRO et al, 2013, p.78) apontado anteriormente, o 

próprio campo profissional vinha encontrando problemas para se manter unido devido a 

ampliação dos campos de trabalho. O mercado se tornava mais complexo e a heterogeneidade 

social dos arquitetos se acentuava causando um tipo de estratificação social da profissão. Sobre 

esta estratificação Durand (1972) aponta para um processo de “proletarização” ou 

“assalariamento” pelo qual passaram as profissões liberais, dentre elas – apesar da resistência 

– a Arquitetura. 

(...) segundo Mills, nos Estados Unidos, em 1870, os profissionais 

independentes representavam 35% da população white-collar e, em 1940, 

apenas 16%; ora, se em 1950, quando esta proporção global deveria ser 

muito menor, 70% dos arquitetos conseguiam manter-se independentes, 

total ou parcialmente, nota-se o “atraso” do arquiteto no processo de 

proletarização (MILLS, 1951, p.132 apud DURAND, 1972, p.23). 

Durante este processo se acentua a existência de duas categorias dentro da comunidade 

profissional: o empregador e o empregado, ou ainda, o arquiteto empresário e o arquiteto 

assalariado. O primeiro grupo, devido a sua influência e capacidade de organização, tende a 

monopolizar os órgãos profissionais fazendo com que estes percam seu caráter representativo 

de interesses comuns a toda categoria (DURAND, 1972). No Brasil, estas contradições de 

interesse irão se manifestar dentro do IAB levando à fragmentação da representatividade 

profissional com a criação de outras entidades dentro da categoria em especial na década de 
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1970. Já em 1971 era criado o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. Em 1973, os arquitetos-

empresários decidem criar a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA) – 

mesmo que esta contasse com menos de vinte escritórios, em sua maioria do Rio de Janeiro e 

São Paulo. A partir de 1974, devido ao aumento no número de arquitetos empregados 

principalmente no segmento estatal, o IAB passa a fomentar a criação de sindicatos regionais. 

Em 1976, atendendo a pedidos da IFLA50, é criada a Associação Brasileira de Arquitetos 

Paisagistas (ABAP) (SALVATORI, 2008). 

O processo de fragmentação da categoria da primeira metade da década de 1970 se 

inverteria na segunda metade da década a partir do resfriamento da economia – diante da já 

citada crise do petróleo em 1974 e consequente fim do milagre econômico – estagnando o setor 

da construção civil que recorre às entidades profissionais. Além disso, os movimentos sociais e 

sindicais vinham se organizando em torno de reivindicações, afinal “sabe-se hoje que o chamado 

‘milagre brasileiro’ foi baseado em uma inflação retida e um desenvolvimento financiado por 

sucessivos empréstimos externos, com um custo social elevado, devido à crescente 

concentração de renda e à contenção salarial” (PRONSATO, 2008, p.274). Tais reivindicações 

comporiam inúmeras manifestações e greves na virada da década – 1970 para 1980 – sendo 

amplamente apoiadas pelo setor educacional que vinha se organizando em sua própria esfera. 

CEAU e ABEA {1973} 

Enquanto a categoria profissional se fragmentava em diversas associações o campo do 

ensino buscou o fortalecimento através da união. A implantação do currículo mínimo de 1969 

havia ocasionado um aumento exponencial no número de cursos ao que se seguiu uma visível 

queda na qualidade do ensino configurando o cenário desfavorável que se buscou superar desde 

então (MONTEIRO et al, 2013). Para compreender melhor a situação basta lembrarmos que, até 

1930, havia apenas um curso de arquitetura no país51 - o da Escola Nacional de Belas Artes no 

Rio de Janeiro (ver Quadro 1). Entre 1945 e 1965 a federalização de instituições estaduais e 

privadas eleva a quantidade de universidades públicas, de forma que ao início dos anos 1960 

passam a existir sete cursos. Até 1968 – ano da Reforma Universitária – o país contava com doze 

cursos, dos quais dez eram públicos e dois privados52; em 1974 – apenas seis anos após a 

 
50 International Federation of Landscape Architects – IFLA. 
51 Não estão sendo considerados os cursos de engenheiro-arquiteto. 
52 Públicos: Escola de Arquitetura de Minas Gerais (1930); Faculdade Nacional de Arquitetura (1945); 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1948); Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (1952); Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (1959); 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco (1959); Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (1961); Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília (1962); Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (1964); Curso de 



 

 

implantação da Reforma – haviam sido criados quatorze novos cursos, sendo doze privados e 

dois públicos totalizando vinte e seis cursos de Arquitetura e Urbanismo; em 1979 o número de 

cursos públicos e privados se iguala pela última vez totalizando trinta e dois cursos (dezesseis 

públicos e dezesseis privados). Desde então os cursos privados são a grande maioria no país. 

Quadro 1:Número de cursos de arquitetura (total, públicos e privados). Elaborado com base em 
SCHLEE, 2010; SAVIANI, 2011 e MONTEIRO et al, 2013. 

Período N° total de cursos N° de cursos públicos N° de cursos privados 

1930 01 01 - 

1960 07 07 - 

1968 12 10 02 

1974 26 12 14 

1979 32 16 16 

 

Esta acelerada expansão do ensino superior levou ao aumento no número de vagas 

especialmente na rede privada, entretanto, não foi acompanhada por nenhum preparo quanto 

às instalações, aos equipamentos e à qualificação dos professores das instituições de ensino, 

levando a uma perceptiva queda na qualidade da educação (MONTEIRO et al, 2013). Na 

tentativa de melhorar a qualidade, o Ministério da Educação cria as Comissões de Especialistas 

de Ensino (CEE), compostas por profissionais envolvidos diretamente com o ensino e com a 

atuação profissional em suas respectivas áreas de conhecimento. A principal função destas 

Comissões seria a de ampliar a capacidade técnico-executiva do Ministério realizando estudos, 

supervisionando e dando assistência às Instituições de Ensino Superior (IES) através de visitas 

periódicas nas quais seriam observadas qualificações tanto do espaço físico quanto do corpo 

docente e administrativo (MEIRA, 1995). 

No caso da Arquitetura e Urbanismo, a primeira Comissão de Especialistas de Ensino em 

Arquitetura e Urbanismo (fac) foi instituída em 1973 e seus membros foram indicados pelo IAB 

– única entidade representativa em âmbito nacional na época. No mesmo ano, o MEC solicita a 

criação de uma entidade voltada exclusivamente às questões do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo, a qual pudesse “canalizar para as instâncias governamentais as questões específicas 

da área de educação de futuros arquitetos e urbanistas” (SCHLEE, 2010, p.72), o que levou à 

criação da Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura (ABEA). O principal objetivo da ABEA 

 
Arquitetura da Universidade Federal do Pará (1964) (GUTIERREZ, 2013). Privados: Faculdade de 
Arquitetura Mackenzie (1947) e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Goiás. 
(GUTIERREZ, 2013). 
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era congregar as instituições de ensino da área, visando o aprimoramento do ensino, dos 

métodos educacionais e do corpo docente, além do incentivo à pesquisa em Arquitetura e 

Urbanismo. Para tanto, a Associação buscou, em parceria com a CEAU, retomar o contato entre 

os cursos e recompor o vínculo entre as instituições e os órgãos governamentais responsáveis. 

A primeira reunião da CEAU ocorreu entre os dias 7 e 8 de janeiro, em Brasília, 

quando elaboraram e definiram Plano de Trabalho, Cronograma para 1974 e 

um conjunto de recomendações. O Plano tinha cinco pontos: elaboração de 

um diagnóstico da situação atual do ensino de arquitetura e urbanização; 

estudo dos currículos; atribuições e modelos de ensino; definição de um 

sistema permanente de informação para renovação de orientação no campo 

educacional; estudo do mercado de trabalho e estabelecimento de planos de 

expansão para pós-graduação; especialização e pesquisa. A primeira 

recomendação era a de que fosse sustada criação de novos cursos ou escolas 

de arquitetura no país, até que a Comissão reexaminasse os requisitos 

mínimos para tanto (MONTEIRO et al, 2013, p.26). 

Durante a primeira vigência da CEAU, entre 1973 e 1978, a Comissão realizou visitas e 

reuniões de avaliação nas escolas elaborando relatórios e formulando recomendações que, 

enviadas ao MEC, visaram o acionamento de medidas corretivas em determinados casos. Já em 

1974 é realizado um diagnóstico – em parceria com a FAU/USP – sobre as condições do ensino 

e pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Brasil. A partir deste diagnóstico foram evidenciadas 

as dificuldades de organização do setor, a falta de infraestrutura relativa a bibliotecas e 

laboratórios e a constituição de um corpo docente – em sua vasta maioria – sem tradição 

acadêmica. Diante dos problemas apontados a CEAU decide por suspender a autorização de 

funcionamento de novos cursos – ao menos até a qualidade ser estabilizada (SCHLEE, 2010).  

Com o objetivo de melhorar a qualificação acadêmica do corpo docente, a partir de 1974 

são realizados inúmeros encontros divididos por área de ensino de Arquitetura e Urbanismo 

(Estrutura, Conforto Ambiental, História da Arquitetura e Teorização, e Projeto) acompanhados 

de cursos de férias e cursos de atualização de docentes. Em 1976 os Encontros passam a ser por 

região e não mais por área de ensino – configurando os Encontros Regionais de Escolas de 

Arquitetura – o que permitia o debate concomitante de todas as áreas de ensino. Com base nos 

diversos encontros de professores realizados entre 1974 e 1976 são elaborados os Subsídios 

para reformulação do ensino de arquitetura – documento que embasará as discussões sobre o 

Currículo Mínimo nos próximos cinco anos. Tais subsídios traziam um roteiro para discussão 

composto por nove itens53, os quais seriam debatidos no âmbito das escolas através de 

 
53 “Perfil do arquiteto brasileiro; relações entre a teoria e a prática; conceitos; vestibulares; formação e 
qualificação do corpo docente; participação dos estudantes; instalações, material didático e bibliotecas; 
histórico e balanço atual de cada escola e agrupamento das disciplinas por área” (ABEA, 2013, p.33). 



 

 

Comissões de Avaliação do Ensino (CAE) criadas dentro de cada instituição. Em 1977, os 

coordenadores das CAEs se reúnem para discutir as diretrizes finais para o currículo, gerando 

um documento síntese adotado como base para todas as discussões posteriores: a Carta de 

Ouro Preto. A Carta afirmava que, apesar de necessária e urgente, a simples reforma do 

Currículo Mínimo não garantia a melhoria do ensino e apontava a necessidade de uma rígida 

avaliação do ensino ministrado dentro das escolas54 como pode ser visto nos dez principais 

pontos trazidos pela Carta: 

1. – O Currículo Mínimo deveria preservar unidade na formação profissional, 

em “âmbito nacional e atender às amplas atribuições profissionais, evitando-

se especializações”; 

2. – O Currículo Mínimo deveria abranger matérias das áreas de Planejamento 

e Projeto, tecnologia e Instrumentação e Teoria e História, com o percentual 

mínimo da carga horária total do curso de 40%, 20% e 20%, respectivamente. 

Os demais 20% deveriam ser distribuídos a critério de cada escola; 

3. – Os cursos deveriam ter a duração mínima de 5 anos e o Currículo Mínimo 

deveria ocupar, no mínimo, 75% da carga do Currículo Pleno; 

4. - Recomendava-se a inclusão de Paisagismo como matéria do Currículo 

Mínimo; 

5. – O Currículo Mínimo deveria garantir a formação dos estudantes, “tendo 

em vista o exercício das atribuições legais da profissão” e não incluir matérias 

dos cursos secundários que porventura devessem ser de conhecimento dos 

candidatos aos cursos universitários; 

6. – O Currículo Mínimo assinalava a obrigatoriedade do “estágio profissional 

supervisionado, promovido pelas escolas, durante os cursos de graduação”; 

7. – Era também indispensável que se destacasse a importância da área 

tecnológica na formação do arquiteto; 

8. – Os vestibulares deveriam dar ênfase “à prova de aptidão, que visem 

determinar as habilidades específicas essenciais para a boa formação do 

arquiteto”; 

9. – Que fosse definida uma “estrutura física básica para os cursos de 

arquitetura visando a dar a importância adequada à atividade de projetar, 

entendida em seu sentido mais amplo”; 

 
54 Ação que será efetivada a partir de iniciativa da própria ABEA anos na década de 1990 através do 
Inventário dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, primeira grande iniciativa de avaliação global dos 
cursos na área (MARAGNO, 2013, p.155). 
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10. – Visando a formação de docentes, deveria ser dada maior relevância à 

criação de cursos de Pós-graduação em Arquitetura em todo o Brasil (CARTA 

DE OURO PRETO, 1977 apud MONTEIRO, 2007). 

Ao final de 1978 é elaborada uma versão preliminar do novo currículo a qual ainda seria 

discutida no decorrer de 1979 em encontros regionais coordenados pela ABEA – e mais adiante 

em um encontro nacional. Para estes debates foram levantados alguns pontos para 

aprofundamento reafirmando os princípios apontados pela Carta de Ouro Preto55 e, ao final de 

1979, a partir do encontro nacional que reuniu a ABEA, o IAB, a Federação Nacional de 

Arquitetos (FNA) e representantes discentes e docentes da maioria dos cursos do país, foram 

definidas as diretrizes básicas para a elaboração da proposta do novo currículo mínimo – 

encaminhado ao MEC apenas em 1981.  

Começo do fim {1979} 

Como visto, a década de 1970 passou por grandes oscilações – tanto econômicas quanto 

sociais – e terminaria num cenário muito diferente daquele em que se iniciou. Como apontado, 

o campo da arquitetura e do urbanismo assistiu à perda de hegemonia da Arquitetura Moderna 

e ao desenrolar de um progressivo distanciamento entre as instituições acadêmicas e as 

entidades de representação profissional, além da fragmentação destas últimas (SALVATORI, 

2008). No campo da economia um novo choque nos preços do petróleo em 1979 estagnaria de 

vez o crescimento do país trazendo de volta o crescimento da inflação e da dívida externa, 

desencadeando reações em todas as esferas – políticas, econômicas e sociais. O governo militar 

temia que uma crise econômica de tamanha profundidade impossibilitasse a continuidade do 

regime buscando de todas as formas recuperar a economia – o que acabou apenas piorando a 

situação. O país voltaria a crescer na década seguinte – em 1984, após três anos de recessão – 

porém, os desequilíbrios econômicos criados pelos excessos dos anos anteriores geraram 

dívidas internacionais enormes e uma inflação estratosférica – na casa dos 200% ao ano – 

situação que levaria mais de uma década para ser controlada (TUDO...,2014). 

No âmbito governamental, o prelúdio da abertura política anunciada em 1974 ganha 

formas mais definidas em 1979 com a posse de João Figueiredo. O general assume a presidência 

com a promessa de “fazer do Brasil uma democracia” sancionando a Lei da Anistia Política e a 

 
55 Desenho Industrial x Desenho do Objeto; Programação Visual; diluição entre as fronteiras interpostas 
entre o projeto do edifício e o desenho urbano; carga horária do currículo mínimo; estágio supervisionado 
obrigatório; metodologia de ensino e avaliação; Reforma Universitária e acordo MEC/USAID; discussão do 
papel social do arquiteto dentro da realidade brasileira (ABEA, 2013). 



 

 

volta do sistema pluripartidário o que permitiu a reestruturação dos partidos políticos56. Num 

cenário de crise econômica – desfavorável ao governo – ao permitir a retomada dos debates e 

críticas ao regime – abafados nos anos anteriores – a Lei da Anistia viria impulsionar a 

reorganização e criação de novas entidades e associações que desempenhariam papéis 

fundamentais na luta pela redemocratização do início dos anos 1980.  

Ainda em 1979, é criada a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanista (FNA), 

entidade sindical que congregou os sindicatos estaduais de Arquitetura com o objetivo de 

coordenar e proteger a categoria profissional, desempenhando um importante papel ao se 

tornar uma das fundadoras da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983. 

Também em 79, a União Nacional dos Estudantes (UNE) realiza o Congresso de 

Reconstrução com o intuito de se reerguer após anos de dura repressão direcionada ao 

Movimento Estudantil. A entidade participou – e ainda participa – ativamente dos diversos 

movimentos por lutas sociais colaborando com a Campanha “Diretas Já!” em 1984, a qual 

reivindicava as eleições diretas para a presidência da república. 

Como visto, no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo os esforços em torno de um novo 

Currículo Mínimo alcançavam – após longos debates envolvendo toda a categoria – as diretrizes 

básicas para o novo currículo. Entretanto, em 1981 todos esses esforços caem por terra quando 

o relator da área no Conselho Federal de Educação (CFE) apresenta ao conselho uma outra 

proposta de currículo – distante daquela submetida pela categoria. O parecer é rejeitado pelo 

CFE em 1982, porém, diante da situação o que se segue é “um esmorecimento no empenho pela 

reformulação do currículo mínimo com certa dispersão da atuação conjunta da categoria 

profissional e do meio acadêmico” (MARAGNO, 2013, p.156). A Associação retomaria suas 

atividades apenas em 1985 quando, após inúmeros conflitos internos e críticas à 

representatividade dos associados, passaria por uma reestruturação que ampliaria os 

participantes envolvidos57. Como resultado da reestruturação a ABEA é refundada como 

Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo e – como veremos mais adiante – é dado início 

a nova etapa de sua atuação a qual trará resultados expressivos para a área (SCHLEE, 2010). 

 
56 O partido dos militares (ARENA) se tornou o Partido Democrático Social (PDS), o partido de oposição 
(MDB) se tornou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), além dos novos partidos: 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores 
(PT) e Partido Popular (PP). 
57 “O que se questionava era a ausência ou pouca participação de docentes e discentes nas discussões e 
decisões da ABEA. Como eram representantes das escolas, em geral dirigentes, os docentes e discentes 
não participavam ou não representavam a instituição. Muitas vezes um contradizia o outro nas plenárias 
decisórias, sendo que o dirigente é quem representava oficialmente a instituição e era quem votava e 
decidia” (INEP, 2010, p.79). 
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Ainda no campo arquitetônico, os estudantes realizavam a quarta edição do Encontro 

Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (ENEA) – iniciados em 1972 no auge da 

repressão militar – os encontros passariam a ser realizados anualmente a partir de 1979, 

promovendo a troca de experiências e debates importantes para a articulação entre estudantes 

de todo o país. Será dentro dos ENEAs e EREAs (Encontros Regionais de Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo) do início dos anos 1980 que serão retomados os debates sobre os 

tipos de estágio profissional e as diferentes práticas extensionista que ocorriam naquela década 

levando às primeiras ideias de Escritórios Modelo dentro da Arquitetura e Urbanismo.  

REDEMOCRATIZAÇÃO {1985} 

O início dos anos oitenta também seriam marcados pela retomada dos debates e 

fortalecimento das críticas ao governo militar – o que não significa que tais movimentações não 

vinham se organizando no decorrer das décadas anteriores. A Lei da Anistia permitiu que as 

inúmeras entidades e figuras engajadas nas lutas sociais em torno da derrubada do regime 

militar se articulassem em nível nacional fortalecendo a oposição, a qual já vinha ganhando 

espaço através da eleição de membros no congresso e em governos estaduais. Apesar da 

derrota da emenda que pleiteava as eleições diretas para presidente – apoiada pela população 

através do movimento Diretas Já que tomou as ruas entre 83 e 84 – o candidato civil Tancredo 

Neves é eleito pelo Colégio Eleitoral marcando o fim do governo militar. A morte precoce do 

novo presidente, antes mesmo de tomar posse, não impediu os avanços em direção à 

democracia e em 1987 é instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte que um ano depois 

promulgaria a Nova Constituição Brasileira (MONTEIRO, 2007). A década de 1980 será 

inicialmente marcada pelas lutas em torno da redemocratização e, após sua conquista, pelos 

debates em torno da reestruturação do país e a elaboração da nova Constituição movimentando 

todos os setores da sociedade. 

Na segunda metade da década de 1980 o contexto de redemocratização contribuiu para 

que a questão urbana ganhasse espaço na cena política. Os movimentos sociais – organizados 

em bairros periféricos e em torno de diferentes segmentos profissionais – foram trazidos para 

o debate em escala nacional através da elaboração da proposta de Emenda Popular da Reforma 

Urbana durante a Assembleia Nacional Constituinte (TONELLA, 2013). Ao incorporar a proposta 

de Reforma Urbana à nova Constituição tem início um processo de reformas institucionais 

especialmente no plano local e passa-se a buscar um novo modelo de política e gestão da cidade: 

“democrática em relação às condições e atores de processo decisório governamental, 



 

 

universalista no que diz respeito aos direitos sociais na cidade e redistributiva dos ônus e custos 

da urbanização”58 (RIBEIRO e SANTOS, 1994 apud TONELLA, 2013, p.31). 

Apesar dos avanços na questão urbana as políticas habitacionais em escala nacional não 

tiveram a continuidade que se almejava. Com o fim do regime militar esperava-se que o Sistema 

de Financiamento Habitacional – o que incluía o BNH, seus agentes e as Cohabs – passassem por 

uma profunda reestruturação, entretanto, o que ocorre é a extinção do BNH em 1986: 

Com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter nacional que, mal ou 

bem, tinha acumulado enorme experiência na área, formado técnicos e 

financiado a maior produção habitacional da história do país. A política 

habitacional do regime militar podia ser equivocada, como já ressaltamos, 

mas era articulada e coerente. Na redemocratização, ao invés de uma 

transformação, ocorreu um esvaziamento e pode-se dizer que deixou 

propriamente de existir uma política nacional de habitação (BONDUKI, 2008, 

p.75) 

Até a criação do Ministério das Cidades – que ocorreria apenas em 2003 – a gestão de 

políticas habitacionais seria caracterizada pela descontinuidade e ausência de estratégias para 

enfrentamento do problema habitacional criando uma grande lacuna a ser preenchida. 

Um outro setor que vinha se mobilizando durante toda a década de oitenta e ganhava 

forças com a redemocratização e os debates em torno da Constituinte era o educacional. Como 

visto anteriormente, a LDB de 1961 foi praticamente invalidada após a Reforma Universitária ao 

final da década de 1960 necessitando, portanto, de uma revisão urgente. Em 1988, através do 

Fórum Nacional pela Educação seria elaborado o Projeto de Lei para uma nova LDB a qual – 

apesar de entrar em vigor apenas em meados da década seguinte – influenciaria os debates 

educacionais dentro das diversas áreas de ensino. Como veremos a seguir, uma das mudanças 

apresentadas pela LDB seria a exigência de Diretrizes Curriculares para cada área de ensino e 

não mais de um Currículo Mínimo, visando uma maior flexibilidade do conteúdo a ser 

transmitido aos futuros profissionais. 

Diretrizes Curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo {1994} 

Devido ao engajamento nas discussões em torno da Constituinte de 1988, as ações 

conjuntas entre as principais entidades nacionais da área de Arquitetura e Urbanismo são 

retomadas – agora voltadas mais às questões gerais da profissão e não tanto ao Currículo 

 
58 Tais diretrizes influenciariam futuramente as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios 
ao incumbi-los de promover programas de moradias e melhoria das condições habitacionais, além de 
exigir de cidades com mais de vinte mil habitantes o desenvolvimento de um plano diretor (TONELLA, 
2013) – “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988). 
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Mínimo. Após alcançar posicionamentos consensuais em relação a diversos tópicos 

fundamentais para a categoria – como a desregulamentação das profissões, a obrigatoriedade 

do diploma para exercer a profissão e a adoção de exame de egressos da área59 – são 

recuperados os debates em torno de uma antiga demanda: a saída da arquitetura e do 

urbanismo do sistema CONFEA/CREA e a construção de um novo organismo regulador do 

exercício profissional. Desta forma são retomadas as discussões sobre uma melhor distinção 

entre a profissão do Arquiteto e Urbanista e – principalmente – do Engenheiro Civil, tendo em 

vista a separação do conselho multiprofissional dominado por esta categoria (MONTEIRO et al, 

2013). 

Na área do ensino estas reivindicações se tornam ainda mais evidentes com o retorno 

da atuação da ABEA em 1985, a qual promove – já em 1987 – o 9º Encontro Nacional sobre 

Ensino de Arquitetura (ENSEA) reunindo representantes da maioria dos cursos existentes com o 

intuito de destacar a importância de realizar um inventário nacional que subsidiasse uma 

avaliação qualitativa dos cursos visando profundas mudanças curriculares que corroborassem 

com a diferenciação das profissões supracitadas. A expansão do ensino superior novamente se 

intensifica no início da década de noventa levando à retomada do caráter regulatório do Estado 

que recompõe as Comissões de Especialistas de Ensino e retoma o debate em torno da 

qualidade dos cursos. Desta forma, em 1992 a CEAU é reconstituída e passa a contribuir com o 

trabalho da ABEA na análise de estudos baseados – dentre outros dados governamentais – no 

“Inventário dos cursos, escolas e faculdades de Arquitetura e Urbanismo” proposto ao final da 

década anterior e realizado pela ABEA com apoio da CONFEA neste período (MONTEIRO et al, 

2013). Os resultados desse diagnóstico preliminar foram apresentados em um Relatório da 

CEAU em 1993, o qual embasaria os debates nos diversos seminários em âmbito regional e 

nacional previstos para o ano seguinte com o objetivo de: 

(...) promover uma discussão sobre aperfeiçoamento de uma política nacional 

de educação do Arquiteto e Urbanista, que pudesse ter seus reflexos na 

qualidade de ensino, na produção científica e tecnológica e no mercado de 

trabalho, buscando estimular a integração do sistema educacional com o 

desenvolvimento econômico e social (MONTEIRO et al, 2013, p.80). 

 
59 “Vale registrar, pelas decorrências posteriores na elaboração das novas diretrizes curriculares para a 
área, a intensa campanha realizada pela ABEA, IAB, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) 
e pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e compartilhada pelos 
demais Conselhos Federais – à exceção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela não inclusão [na 
Constituição de 1988] dos artigos relativos à desregulamentação e especialmente quanto ao Exame de 
Ordem” (ABEA, 2013, p.79) 



 

 

Em 1994 são realizados cinco seminário regionais e um seminário nacional nos quais se 

propunha discutir o aperfeiçoamento de uma política nacional de educação do Arquiteto e 

Urbanista que refletisse tanto na qualidade do ensino quanto no mercado de trabalho buscando, 

portanto, a integração do sistema educacional ao desenvolvimento econômico e social do país 

(SCHLEE, 2010). No seminário nacional seria elaborado um documento síntese a partir do qual 

se formaliza uma proposta de novo currículo apresentada ao MEC. Baseado na proposta 

apresentada são fixadas as Diretrizes Curriculares e o conteúdo mínimo do curso de graduação 

em Arquitetura e Urbanismo consolidadas pela Portaria n°1770 de 1994, a qual substitui, enfim, 

o Currículo Mínimo de 1969. A reestruturação do currículo envolveu alguns aspectos referentes 

ao contexto da época, como as discussões relativas à avaliação dos cursos, a nova LDB que já se 

encontrava em tramitação no Senado e o próprio Conselho Multiprofissional: 

1. A necessidade sentida socialmente pela comunidade profissional e 

acadêmica (professores e alunos) de atualizar a formação desenvolvida nas 

escolas, dada as novas dimensões apresentadas pela atuação profissional. 

2. A necessidade de reestruturação colocada como um elemento imperioso, 

do ponto de vista interno, atualizada pela retomada do processo de discussão 

e avaliação interinstitucionais propiciadas pelos eventos nacionais 

ENSEA/ABEA a partir do evento de Recife em 1987. 

3. O posicionamento das entidades representativas dos arquitetos e, em 

particular das escolas de Arquitetura e Urbanismo contrária à implantação do 

Exame de Ordem para a categoria profissional. 

4. A uniformização de conceitos e nomenclatura de disciplinas a nível nacional 

e os entraves encontrados para a definição da atribuição profissional a nível 

nacional. 

5. As discussões realizadas no interior da categoria profissional e do sistema 

CREA-CONFEA em torno das preocupações com os crescentes 

sombreamentos com a área de Engenharia. 

6. A introdução de novos campos de conhecimento, novas tecnologias e 

transformações na sociedade com reflexos para o ensino e formação 

profissional. 

7. A recriação da CEAU, recuperando uma existência ocorrida na década de 

70. 

8. A retomada da discussão de avaliação do ensino superior pelas entidades 

representativas do setor e o encaminhamento da nova LDB em discussão no 

Congresso Nacional (MONTEIRO et al, 2013, p.81-82). 

A consolidação dos debates e reivindicações da área da arquitetura e do urbanismo 

através da Portaria Ministerial 1.770 significou uma grande vitória coletiva uma vez que devolvia 
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à categoria, após duas décadas de repressão, a autonomia para buscar uma formação 

profissional mais adequada às reais demandas do país, além de demandar a construção de 

projetos pedagógicos integrados e dinâmicos que garantissem, em algum nível, uma qualidade 

educacional, tornando ainda mais evidente que: 

(...)a importância da dimensão curricular na evolução do ensino da 

Arquitetura e Urbanismo derivou, em grande parte, do fato de se constituir 

num instrumento político capaz de sintetizar documentalmente as demandas 

profissionais emergentes, e de criar renovadas expectativas de mudança, no 

bojo dos movimentos reivindicatórios (MONTEIRO et al, 2013, p.87). 

Diante disto, é importante ressaltar que desde o final da década de 1980 uma nova Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) vinha sendo elaborada e discutida e a 

mesma previa – como uma das suas principais normativas – a adoção de novas diretrizes 

curriculares para todos os cursos universitários do país. Os debates em torno de diretrizes 

curriculares no lugar de um currículo mínimo significaram um grande avanço na busca por uma 

estratégia que não fosse centralizada e rígida, mas que buscasse “resgatar e atualizar os 

fundamentos históricos da profissão” e integrar as “práticas do ofício com o saber escolarizado 

da universidade”, possibilitando a “homogeneização da qualificação profissional” (MONTEIRO 

et al, 2013, p.86). Estes debates trouxeram de volta muitas das ideias levantadas quando da 

implantação do primeiro currículo mínimo indicando uma permanência das questões a serem 

enfrentadas. Desta forma, o que são criadas são novas formas de enfrentar estas antigas 

questões suscitando movimentos de mudança no modo de ver a formação e a prática 

profissional o que, diante dos demais elementos contextuais que viemos apontando durante o 

texto, nos permite compreender o surgimento de projetos como os Laboratórios de Habitação 

e os próprios Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo. 

A Nova LDB {1996} 

Apesar de entrar em vigor apenas em 1996, o contexto que levou aos debates em torno 

da nova LDB – Lei n° 9.394/96 – se configura no decorrer da década anterior. A rápida e 

descontrolada expansão de cursos superiores privados que vinha ocorrendo desde o final dos 

anos 1960 por fim encontraria um mercado saturado na década de 1980 – em partes devido à 

crise econômica desencadeada pela crise do petróleo nos anos setenta. Entretanto, isso não 

significaria a paralisação desta expansão, apenas uma mudança de estratégia. Numa tentativa 

de atrair estudantes as escolas particulares aderem às críticas que já vinham sendo feitas em 

relação a qualidade do ensino oferecido pelas instituições de ensino superior: diante do 

desemprego gerado pela crise econômica a disputa por vagas de trabalho acabava acentuando 



 

 

o valor mercadológico do diploma e quanto melhor a instituição fosse avaliada, maior seria o 

valor do diploma e a busca por vagas naquela instituição. Desta forma, o discurso da avaliação 

da educação superior – principalmente das instituições privadas – ganhava forças para se 

desenvolver durante toda a década de 198060(PRONSATO, 2008). 

Apesar de também serem pautadas pela questão da qualidade do ensino superior, as 

discussões que ocorriam na Assembleia Constituinte e no Fórum Nacional pela Educação 

caminhavam mais no sentido de favorecer uma universidade pública e gratuita, indo de 

encontro aos interesses mercadológicos das universidades privadas: 

A Constituição de 1988 incorporou várias das reivindicações relativas ao 

ensino superior. Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade 

nos estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o 

regime jurídico único (SAVIANI, 2011, p.10). 

Entretanto, ao ser promulgada a nova Constituição “determinou-se como competência 

privativa da União, legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, abrindo com isto a 

possibilidade de reformulação da legislação educacional brasileira” (MONTEIRO, 2007, p.204) o 

que significou a abertura de uma brecha que permitiria a sobreposição da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional à própria Constituição Federal. Com isto tem início um longo 

processo de discussões, proposições e negociações acerca da nova LDB – o qual seria marcado 

por inúmeros reveses61 – prevalecendo os interesses das instituições particulares. Desta forma, 

a LDB pôs um fim ao modelo único de universidade – baseada na tríade ensino, pesquisa e 

extensão instituída pela Constituição – estimulando a diversidade institucional e, portanto, a 

especialização em torno de serviços que visavam apenas atender as variadas demandas de 

mercado. A institucionalização deste posicionamento perante à Universidade apenas “mantém 

e reforça sua condição de instituição de país com economia periférica, à medida que limita a 

formação de cientistas e privilegia o treinamento de mão de obra” (MENEGHEL, 2001 apud 

MONTEIRO, 2007, p.215). 

 A referida diversidade institucional tem suas origens na distinção fundamental entre 

universidades de pesquisa e universidades de ensino criada ainda em meados da década de 

oitenta. O Grupo Executivo para Reformulação da Educação Superior (GERES) criado em 1986 – 

 
60 E culminaria na década de 1990 em um sistema de avaliação em âmbito nacional: primeiro com o 
Exame Nacional de Cursos (“Provão”), em 1995, e depois com o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE), a partir de 2004. 
61 Ver Monteiro (2007) para maiores detalhes. 
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após algumas tentativas frustradas62 – elaboraria um anteprojeto de lei que propunha a 

reformulação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O anteprojeto não foi 

totalmente aceito sendo modificado e diluído até se tornar apenas um conjunto de orientações 

para formulação de políticas gerais, entretanto, apresentava esta distinção entre tipos de 

universidade, a qual, como veremos a seguir, afetaria a expansão e a qualidade do ensino 

superior de forma drástica (MONTEIRO, 2007). 

Em linhas gerais, o impacto mais visível da LDB – seja no campo da Arquitetura e 

Urbanismo seja no ensino superior como um todo – foi a privatização do ensino superior através 

da proliferação de instituições de ensino superior de qualidade duvidável. E ainda, esta expansão 

“fez-se com a complacência governamental diante da qualidade insuficiente do ensino 

ministrado nas instituições privadas e até mesmo com o benefício do credenciamento 

acadêmico e do crédito financeiro” (CUNHA apud MONTEIRO, 2007, p.219). Se multiplicam 

instituições de ensino que Chauí (1999) irá definir como universidades operacionais. Um tipo de 

instituição que: 

(...)não forma e cria pensamento, despoja a linguagem de sentido, densidade 

e mistério, destrói a curiosidade e admiração que levam à descoberta do 

novo, anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente 

dos seres humanos em condições materialmente determinadas (CHAUÍ, 1999 

apud MONTEIRO, 2007, p.215). 

Não se traçava mais uma linha de uma divisão interna entre o estatal e o privado, mas 

sim entre a excelência e a mediocridade (MONTEIRO, 2007). 

Universidades de pesquisa e universidades de ensino 

Em consonância com a nova LDB, em 1997 é aprovado o Decreto 2.306 que 

regulamentava o sistema federal de ensino oficializando a importante – e preocupante – 

distinção apresentada pelo GERES na década de 80. Apesar de ter seu anteprojeto de lei 

frustrado o GERES havia trazido ao debate um conceito que se manteria presente nos 

documentos sobre o ensino superior e ganharia destaque na política educacional nos anos 

seguintes: a distinção entre universidades de pesquisa e universidades de ensino (SAVIANI, 

2011).  

Esse decreto introduz, na classificação acadêmica das instituições de ensino 

superior, a distinção entre universidades e centros universitários. Em verdade, 

os centros universitários são um eufemismo das universidades de ensino, isto 

 
62 Algumas tentativas de comissões são compostas com o intuito de debater a situação da educação em 
busca de soluções. Por fim, em 1985 o ministro da educação Marco Maciel cria a Comissão Nacional para 
a Reformulação do Ensino Superior, entretanto, a mesma não renderá frutos e será destituída. 



 

 

é, uma universidade de segunda classe, que não necessita desenvolver 

pesquisa, enquanto alternativa para viabilizar a expansão, e, por 

consequência, a "democratização" da universidade a baixo custo, em 

contraposição a um pequeno número de centros de excelência, isto é, as 

universidades de pesquisa que concentrariam o grosso dos investimentos 

públicos, acentuando o seu caráter elitista (SAVIANI, 2011, p.11). 

 A adoção desta distinção no ensino superior brasileiro colabora para a mudança do 

modelo universitário adotado no Brasil desde a chegada da Família Real, em 1808. Pizzitola 

(1986) apresenta três modelos clássicos de universidade: napoleônico, anglo-saxônico e 

prussiano. Tais modelos se baseiam em três elementos básicos que constituem as universidades 

contemporâneas: o Estado, a sociedade civil e a autonomia da comunidade interna à instituição. 

Dependendo do elemento predominante obtém-se um dos modelos institucionais (Quadro 2): 

Quadro 2: Modelos universitários. Fonte: autora a partir de Pizzitola (1986). 

Elemento predominante Modelo de universidade 

Estado Napoleônico 

Sociedade Civil Anglo-saxônico 

Autonomia da comunidade interna Prussiano 

 O modelo que prevaleceu no Brasil até a Constituição de 1988 foi o modelo napoleônico 

caracterizado pela “forte presença do Estado na organização e regulação do ensino superior, em 

especial no caso das universidades” (SAVIANI, 2011, p.11). Entretanto, a situação começa a 

mudar a partir da distinção entre universidade de pesquisa e universidades de ensino – 

estabelecida pelo GERES na década de 1980 – ao introduzir elementos do modelo anglo-

saxônico ao modelo napoleônico adotado nas universidades brasileiras até então. A prevalência 

da sociedade civil no modelo anglo-saxônico promove um maior estreitamento de laços da 

universidade com as demandas do mercado, aprofundando a tendência a tratar a educação 

superior como mercadoria. Nesse contexto, a instalação de instituições privadas e isoladas 

iniciada pela Reforma Universitária de 1968 irá se consolidar em um conjunto cada vez mais 

amplo e diversificado de universidades privadas nos anos 1990 (SAVIANI, 2011). Este avanço de 

instituições privadas, que não realizam pesquisa científica e priorizam cursos de curta duração 

voltados a um ensino mercantilizado se torna preocupante diante da importância fundamental 

que a produção científica possui para o desenvolvimento do país e para a formação de 

profissionais bem qualificados63. 

 
63 Os resultados dessa política educacional se tornam claros quando observamos que as universidades 
públicas são responsáveis por cerca de 90% da ciência produzida no Brasil, porém, representam menos 
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 Além dessa articulação entre ensino e pesquisa é necessário apontar a importância das 

atividades de extensão universitária – completando o tripé da Universidade presente na 

Constituição de 88. Em linhas gerais a extensão propõe a criação de um espaço de articulação 

entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, evitando que o primeiro caia num 

academicismo isolado da realidade social em que se insere, e o segundo caia num estado de 

passividade intelectual, apenas recebendo de forma inativa o conhecimento universitário 

estendido à população atendida (SAVIANI, 2011). 

Inicialmente a extensão se propunha a um tipo de prestação de serviços por parte da 

universidade às camadas populares e zonas rurais, entretanto, a partir da década de 1950 os 

debates são amadurecidos com a introdução das ideias de Paulo Freire levando à intenções 

socialmente mais transformadoras a partir do movimento de aproximação entre o universo 

acadêmico e a sociedade. O período da ditadura militar, como visto, reprimiu muitos dos 

avanços do ensino superior o que incluiria as atividades de extensão que vinham se 

desenvolvendo, entretanto, o fortalecimento dos movimentos sociais na década de setenta e 

oitenta demandariam mais do que nunca a atuação da extensão universitária – seja como 

instrumento de transferência de tecnologia e prestação de serviços seja como ferramenta de 

transformação social. Após a redemocratização, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileira (FORPROEX) – realizado em 1987 – cria instrumentos e 

mecanismos em busca de efetivamente institucionalizar a extensão nas universidades o que 

levaria à inclusão do princípio de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão na 

Constituição promulgada no ano seguinte. Na década de 1990 a nova LDB levaria a um período 

de estagnação nas atividades extensionistas pois, como visto, suprimiu a obrigatoriedade da 

criação de universidades baseadas no tripé ensino-pesquisa-extensão previsto pela Constituição, 

desta forma a criação de um projeto de extensão como o EMAU ao final da década de noventa 

ganha uma perspectiva ainda mais irreverente. Devido à sua complexidade e importância na 

configuração dos Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo, abordaremos o tema da 

Extensão Universitária de forma mais aprofundada na próxima seção deste trabalho. 

Fim do primeiro recorte temporal 

Ao chegarmos ao fim deste grande arco temporal podemos perceber como a formação 

do Arquiteto e Urbanista ao final do século XX foi pautada por questões que – mesmo passando 

por inúmeras transformações – por vezes se originaram séculos antes. Alguns exemplos disso 

podem ser observados nas origens das vertentes de ensino de Arquitetura e Urbanismo que 

 
de 15% das instituições de ensino superior no país e menos de 30% dos alunos matriculados. Dados 
obtidos na plataforma InepData: https://inepdata.inep.gov.br. 

https://inepdata.inep.gov.br/


 

 

dominaram o ensino superior brasileiro – Beaux Arts e Politécnica – e perpetuaram algumas 

questões como: o embate entre trabalho intelectual e manual, ou ainda, entre teoria e prática; 

a adoção do modelo napoleônico de universidade no início do século XIX o qual, apesar de vir 

sofrendo ataques desde meados do século, se manteve, principalmente, nas instituições 

públicas; as questões relativas às atribuições profissionais do arquiteto e do engenheiro datadas 

do século XVIII – quando da criação deste segundo – e que até hoje compõe as reivindicações 

entre categorias. 

Uma outra constante a ser observada na evolução do ensino arquitetônico é a relação, 

por vezes distante, mas nunca inexistente, entre as esferas do ensino e da profissão, ambas 

inseridas e suscetíveis às convulsões sociais, políticas e econômicas de cada época como 

apontado por Salvatori: 

A história da profissão no Brasil está relacionada tanto com a evolução do 

pensamento arquitetônico e à mudança da visão filosófica do mundo, como 

com o crescimento das populações urbanas, o surgimento de novas classes 

sociais e à progressiva globalização da economia. Também se relaciona com 

a mudança do paradigma político que, no caso brasileiro, passou da República 

ao Estado Nacional Estadista nos anos 1930 e, deste, ao Estado Mínimo nos 

anos 1990, orientação que refletiu em todas as instituições sociais 

(SALVATORI, 2008, p. 53). 

O cenário político e, principalmente, econômico dos anos noventa herdaria os 

problemas e as tentativas de solução da década anterior – a década perdida – dando 

prosseguimento a diversos Planos Econômicos em busca de recuperar o país que, a essa altura, 

já sofria com a hiperinflação64. Em 1990 é lançado o primeiro Plano Collor – seguido pelo 

segundo já em 1991 – os quais abririam a economia brasileira ao mercado internacional 

provocando um choque de preços que levaria muitas empresas nacionais à falência. Apesar de 

estabilizar os preços e forçar a modernização do parque produtivo, os Planos geram uma forte 

recessão acompanhada pelo desemprego e por grande insatisfação por parte da população. No 

ano seguinte, sob denúncias de corrupção, o presidente Fernando Collor sofre um impeachment 

deixando o cargo para seu vice Itamar Franco. O então ministro da Fazenda e futuro presidente 

Fernando Henrique Cardoso propõe a implantação do Plano Real (1994) o qual daria início a um 

período de maior de estabilidade econômica permitindo o controle da inflação e o avanço das 

privatizações empresariais iniciadas no governo Collor.  

 
64 Ultrapassando a marca do 2.700% em 1993 (TUDO..., 2014). 
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Apesar das melhorias na esfera da economia, as mudanças estruturais ocorridas no 

decorrer da década agravaram o quadro de desemprego, em grande parte devido à eliminação 

de inúmeros postos de trabalho causada pela modernização produtiva. Como consequência, o 

número de empregos informais e terceirizados aumenta refletindo no aumento das 

desigualdades sociais e das periferias urbanas: “Durante aquele período, o cinturão de pobreza 

que abraçava as grandes cidades brasileiras alargou-se, incluindo cerca de 50% da população. A 

desigualdade da distribuição da renda piorou” (MONTEIRO, 2007). A isto se soma, por um lado, 

a lacuna no campo das políticas habitacionais em âmbito nacional deixada pela extinção do BNH 

na década anterior e agravada pela paralisação dos financiamentos com recurso do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na primeira metade da década de noventa devido às 

suspeitas de corrupção durante o governo Collor, e por outro, a pluralidade de experiências65 

participativas e programas inovadores no âmbito estadual e municipal as quais se tornariam 

referência para a futura formulação de um programa nacional (BONDUKI, 2008). 

Nesta fase, surgem, ao lado de intervenções tradicionais, programas que 

adotam pressupostos inovadores como desenvolvimento sustentável, 

diversidade de tipologias, estímulo a processos participativos e 

autogestionários, parceria com a sociedade organizada, reconhecimento da 

cidade real, projetos integrados e a articulação com a política urbana. (...) 

Emerge, assim, o embrião de uma nova postura de enfrentamento do 

problema habitacional adotada por gestões municipais de vanguarda, que se 

tornaram referencias nacionais para outros municípios e também para o 

próprio governo federal (BONDUKI, 2008, p.78) 

Um dos expoentes desta nova postura diante do problema habitacional se desenvolve 

na cidade de Porto Alegre a partir da aprovação da Lei Complementar Municipal n°428/99 que 

garantia assistência técnica à população de baixa renda e foi conquistada pelo arquiteto – e 

então vereador – Clóvis Ilgenfritz, um dos criadores do programa ATME, citado anteriormente. 

Apesar de os embates em torno da institucionalização da assistência técnica serem, como 

apontado, muito anteriores a isso e a legislação em âmbito nacional – Lei ATHIS66, da qual fará 

parte o escritório-modelo – ser aprovada apenas no final da década seguinte, “essa foi a primeira 

lei do Brasil a garantir esse serviço como direito do cidadão e dever do Estado, no caso, o 

município” (CUNHA; ARRUDA; MEDEIROS, 2007, p.25). 

 
65 “(...) elaboração de planos diretores, processos de orçamentos e gestão participativa; provisão de 
moradia por meio de mutirões autogeridos; urbanização e regularização fundiária de favelas; assistência 
técnica e jurídica gratuita em moradia social; e revitalização de áreas centrais para habitação de interesse 
social, vinculada à luta pelo direito à cidade” (BONDUKI, 2014) 
66 Abordaremos esta legislação de forma mais aprofundada no segundo recorte temporal. 



 

 

Paralelamente, a esfera do ensino superior passava por mais uma expansão do setor 

privado, acentuada pelas políticas federais implantadas durante o governo FHC (1995-2002) em 

especial a nova LDB, já abordada, e a Lei n°9.131/95 a qual se inseria no contexto de avaliação 

da qualidade do ensino superior instituindo o Exame Nacional de Cursos (ENC) – ou, como se 

tornou conhecido popularmente: o Provão. Como apontado anteriormente, a nova LDB permitia 

a abertura de instituições privadas de ensino que promoviam a mercantilização de um ensino 

especializado em suprir as demandas do mercado, abrindo mão do pensamento crítico científico 

e estancando as atividades de extensão uma vez que estas não eram vistas como rentáveis. Já o 

Provão tinha como objetivo aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos ao 

final dos cursos superiores com base nos conteúdos mínimo estabelecidos a fim de funcionar 

como uma das etapas de avaliação daquela IES. Entretanto, apesar de fazer parte de um 

conjunto de ferramentas avaliativas que previam várias etapas inclusive visitas in loco às IES, o 

Provão seria utilizado pelo MEC como o principal instrumento de avaliação do ensino superior 

entre 1996 e 2004. Desta forma, o processo avaliativo que determinaria se um curso seria 

autorizado, credenciado ou recredenciado se baseava, na prática, em apenas um exame que, 

por si só, recebeu inúmeras críticas relativas principalmente à sua universalidade e 

obrigatoriedade: 

Dentre as várias críticas sobressaíam‐se aquelas que diziam que os resultados 

não refletiam diretamente a qualidade do ensino e apenas indicavam que, na 

média, determinado curso de graduação tinha mais ou menos estudantes 

preparados que outro, dentro do mesmo campo de conhecimento. Por esta 

razão, não era possível comparações, conforme previsto, pois tanto os 

critérios não eram absolutos quanto os testes não eram equivalentes. O 

modelo era também criticado pela adoção de um exame único e comum para 

todos os cursos do país, considerando‐se aí as áreas de conhecimento, pois 

entendia‐se que isto, de algum modo, poderia impor um currículo unificado, 

destruindo os esforços para diversificação do ensino superior. (...) Além disso, 

o modelo ao qual o Provão pertencia não funcionava como um sistema 

integrado, pois a ênfase na classificação, grandemente alardeada pelos 

rankings organizados pela mídia, favorecia o marketing realizado pelas IES, 

especialmente as privadas, na busca por mais alunos. Enfim, o exame não 

capturava a natureza do processo de ensino‐aprendizagem, deixando de 

considerar elementos relativos a valor e mérito, ficando restrito a uma única 

dimensão do ensino, a avaliação final (MONTEIRO, 2013, p.107). 

A adoção destas políticas na segunda metade dos anos noventa levaria a um 

crescimento ainda mais acentuado do ensino superior privado, como pode ser observado no 

Gráfico 1. No mesmo gráfico também podem ser observados alguns dos marcos legais já 

apresentados no decorrer desta pesquisa: 1ª Regulamentação do Exercício Profissional (1933); 

2ª Regulamentação Profissional (1966); Criação da ABEA (1973) e Portaria 1.770 (1994). E alguns 
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que ainda serão discutidos: Resolução 06 Diretrizes (2006) e Início da atuação do CAU (2012). 

Como pode ser visto, algumas destas legislações coincidem com inflexões nas curvas de 

crescimento dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, principalmente no setor privado, 

demonstrando claramente o impacto destas leis no setor educacional e, por consequência, no 

profissional, apontando, portanto, para a indissociabilidade entre ensino e profissão. Isto 

apenas reforça a importância da aproximação destas esferas nos debates e reivindicações em 

prol de regulamentações que estimulem a integração do sistema educacional com o 

desenvolvimento econômico e social do país, beneficiando a categoria como um todo. 

 

Gráfico 1: Expansão do ensino e marcos legais – 1ª Regulamentação do Exercício Profissional (1933); 2ª 
Regulamentação Profissional (1966); Criação da ABEA (1973); Portaria 1770 (1994); Resolução 06 Diretrizes 

(2006); Início do CAU (2012). Fonte: Maragno, 2013. 

Diante do exposto, um de nossos objetivos específicos a partir deste exercício de 

reconstrução contextual foi o de traçar uma espécie de genealogia do projeto de extensão que 

deu origem aos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo partindo não de indivíduos 

pontuais, mas sim de iniciativas que precederam e influenciaram a conjuntura em que se deu 

sua criação e atuação inicial.  

De modo geral, apesar da proliferação dos cursos em IES privadas de qualidade incerta e 

da falta de incentivo às atividades de extensão por parte das políticas federais, os EMAUs se 

originam no início da década de 1990, em um contexto de formação do Arquiteto e Urbanista 

marcado por grandes avanços no discurso democrático, no reconhecimento da cidade real e do 

papel social do arquiteto, dos debates em torno das atividades de extensão freiriana, da 

institucionalização das ATHIS e da busca pela aproximação entre o universo acadêmico e as 

demandas da sociedade – herdando referências como a Cooperativa do SASP, o Programa 



 

 

ATME, as experiências de mutirão e autogestão, o Ateliê Integrado e o Laboratório de Habitação. 

Assim como as experiências didáticas das décadas de 1960 a 1980, os Escritórios Modelo são 

criados com o intuito de promover diferentes formas de enfrentar antigas questões 

promovendo para tanto – como buscaremos apontar na segunda parte desta dissertação – uma 

formação crítica e consciente que acarrete em novas formas de atuação deste profissional 

diante da realidade social do país.  
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{O EMAU} 

Na primeira parte desta dissertação buscamos reconstruir – de um ponto de vista 

majoritariamente educacional – o momento histórico em que os Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo – EMAUs foram criados a fim de compreender e demonstrar a 

complexidade do contexto em que esta e outras experiências pedagógicas relacionadas foram 

geradas. Nesta próxima seção pretendemos abordar o EMAU de forma mais aprofundada 

buscando, inicialmente, compreender sua configuração enquanto projeto de extensão em 

âmbito nacional, seus princípios de atuação e a forma como este vem se organizando e 

evoluindo junto à formação do Arquiteto e Urbanista. Para tanto, realizamos um levantamento 

bibliográfico e documental de informações já disponíveis como o Projeto de Orientação à 

Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (POEMA), a documentação e os dados reunidos 

pela Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA) e os materiais 

elaborados pelos próprios EMAUs.  

Após este levantamento inicial voltado aos primórdios do EMAU, apresentamos um 

segundo recorte temporal – também amparado pela linha do tempo multidimensional – o qual 

se estende do início dos anos 2000 – com as primeiras atividades mais estruturadas dos EMAUs 

– até o final da primeira década do novo milênio – quando o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU/BR é criado após longo período de reivindicações, o Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” ganha forças e o segundo mandato do presidente Lula se encerra. Desta forma, 

buscamos situar a atuação e os debates realizados pelos EMAUs em seus primeiros anos de 

existência e também apontar algumas das principais discussões ocorridas no campo político e 

profissional da categoria, contribuindo para a contextualização do levantamento de novos dados 

e a discussão realizada na última etapa desta pesquisa. 

Ainda nesta etapa da dissertação iniciamos um levantamento documental 

contemporâneo em busca de dados relativos aos EMAUs que pudessem nos providenciar 

informações mais recentes e pontuais deste projeto de extensão a fim embasar e direcionar a 

coleta de novos dados a ser realizado na última etapa desta pesquisa. Desta forma, buscamos 

inicialmente nos situar em relação à configuração atual dos EMAUs como sua localização, 

quantidade e organização. Para tanto, buscamos informações junto às entidades 

representativas dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e dos próprios EMAUs o que nos 

providenciou fontes e diretórios que nos permitiram coletar documentos, mapas e planilhas os 

quais foram sistematizados e discutidos. 



 

 

Por que Escritório e por que Modelo? 

Antes de adentrarmos o universo EMAU consideramos interessante abordar 

brevemente a peculiar nomenclatura adotada pelo objeto de estudo desta pesquisa: o Escritório 

Modelo de Arquitetura e Urbanismo. O uso do termo modelo tem relação direta com seu 

equivalente da língua inglesa – model – o qual, inserido no educacional se refere à imitação ou 

ainda simulação de situações problema diante das quais os alunos devem agir. Um dos principais 

expoentes deste tipo de atividade em âmbito internacional é o Model United Nations67 (também 

conhecido como Model UN ou MUN), existente desde os anos 1920, no qual estudantes 

organizados em delegações representam diferentes países em elaboradas simulações de 

conferências das Nações Unidas. No caso brasileiro a atividade foi associada diretamente ao 

meio profissional através do termo escritório e, diferente dos casos internacionais, propunha a 

atuação dos estudantes diretamente em casos reais tendo em vista a responsabilidade social 

daquele futuro profissional e se tornou comum, já na década de noventa, a criação de 

escritórios-modelo que funcionassem como unidades de prática pedagógica extensionista, 

principalmente nos cursos de Direito e Arquitetura.  

Como apontado na seção anterior, a área da Arquitetura e Urbanismo vinha debatendo 

questões relativas ao acesso da população marginalizada à Assistência Técnica gratuita e 

buscando a institucionalização das ATHIS através de legislação específica, além de buscar 

aproximações entre teoria e prática, universo acadêmico e realidade social e entre ensino e 

profissão. Algo similar vinha ocorrendo na área do Direito. Apenas para citar alguns pontos: a 

Assistência Judiciária gratuita já era debatida no início do século XIX e passou a ser prevista 

constitucionalmente no Brasil desde a Constituição Federal de 1934, apesar de revogada na 

Constituição de 1937, retornando aos debate em 1947 e sendo consolidada na Constituição de 

1988, portanto, o debate em torno da institucionalização do acesso à Assistência Jurídica é ainda 

anterior aos debates no âmbito arquitetônico no que tange a Assistência Técnica. No âmbito 

educacional, com o intuito de aproximar o universo acadêmico e profissional, a prática jurídica 

foi introduzida no Currículo Mínimo dos cursos de Direito em 1972 e reforçada pelas Diretrizes 

Curriculares em 1994. As questões relativas à esfera da extensão durante a Constituição de 1988 

levaram à criação dos Escritórios Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ) a partir do qual os alunos 

cumprem o estágio supervisionado obrigatório e exercitam a responsabilidade social (LIMA, 

2015). 

 
67 Mais informações disponíveis em: www.un.org/en/mun. 
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Apesar das semelhanças apontadas no que diz respeito aos posicionamentos tomados 

pela categoria legislativa, nas intenções de aproximação entre teoria e prática, na 

conscientização da responsabilidade social das respectivas profissões e na nomenclatura 

adotada, EMAJs e EMAUs atuam de formas bastante distintas – o que não diminui a importância 

da atuação de ambos. O primeiro busca mimetizar a atuação de um escritório de Defensoria 

Pública no qual os alunos participam como estagiários e prestam um serviço de atendimento à 

clientes individuais. Já o segundo propõe uma atuação totalmente horizontal e participativa, 

portanto, fugindo à lógica cliente-provedor de serviços de um escritório tradicional, além de 

atender comunidades organizadas em detrimento de questões individuais. 

Se a proposta de escritórios-modelo por si só já rompe algumas barreiras do ensino 

tradicional – ao levar o estudante para fora da sala de aula e aproximá-lo da realidade e da 

prática conscientes socialmente – o EMAU vai além ao romper também com a lógica do 

escritório tradicional baseado em uma hierarquia vertical e que vê o cliente como receptor 

inerte de seu serviço ou produto. Dificilmente o tipo de escritório vislumbrado pelos EMAUs 

poderia existir dentro da lógica capitalista de produção – um escritório que não cobra por seus 

serviços, trabalha com prazos que respeitam o tempo do processo participativo e muitas vezes 

não considera o objeto construído o produto principal de seu trabalho. Uma visão utópica talvez, 

porém, necessária quando se pretende alcançar transformações profundas e estruturais. 

O POEMA 

POEMA de um sonho coletivo. 
 

Sonho por fim realizado. 
 

Envolveu pessoas 
Envolveu anseios 

Envolveu magia 
 

Não fossem tantas mãos, a lírica não seria a mesma. 
 

Com o testemunho do tempo 
Pôde o trabalho tantas e tão bonitas gerações 

[de estudantes, de pessoas] 
 

Apreender os mais ricos estilos 
Ouvir os mais certeiros sonetos 

Transpirar como o mais simbólico 
 

Eterno romance 
Eterno fazer 

Eterno POEMA 



 

 

Nada mais justo do que começar o POEMA – Projeto de Orientação à Escritórios Modelo 

de Arquitetura e Urbanismo – com um poema68. O POEMA, como o próprio nome já diz, busca 

orientar os Escritórios Modelo, estejam estes já consolidados ou ainda em formação, 

caracterizando a atuação dos EMAUs e mantendo viva as bases que levaram à criação deste 

projeto. Não pretende “ser uma receita de como implantar ou manter um EMAU” (FeNEA, 2005, 

p. 6), mas apontar a direção baseando-se na experiência de EMAUs existentes. Também por isso 

– por ser baseado em experiências – o POEMA está constantemente em discussão69 passando 

por algumas reestruturações, principalmente nos anos iniciais de sua existência, e chegando à 

sua última versão em 2005. 

Como visto anteriormente, no início da década de oitenta são retomados os debates 

estudantis e os Encontros Regionais e Nacionais (EREAs e ENEAs) dentro dos quais os estudantes 

levantam questões relativas à prática profissional durante a formação acadêmica. Dentre as 

possibilidades apontadas duas se destacam: o estágio e a extensão. A busca pela 

complementação do ensino durante a formação através da prática profissional sempre esteve 

presente nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, portanto, as discussões não giravam em torno 

da presença dessas atividades na formação, mas sim da qualidade destas práticas – mais 

especificamente, dado o momento histórico, da qualidade social das mesmas. Diante destas 

questões surgem algumas propostas que de certa forma pretendiam unir o estágio – o escritório 

– às atividades de extensão, culminando no início da década de noventa nas primeiras atividades 

do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo como conhecemos hoje: fruto de iniciativa e 

gestão estudantil, em busca da multidisciplinaridade e da atuação através da extensão freiriana 

e de estratégias como o projeto participativo.  

Diante das possibilidades levantadas por estas primeiras experiências, os estudantes 

presentes no ENEA Brasília – realizado em 1994 – deliberam pela construção de um documento 

que pudesse fundamentar e orientar os demais EMAUs que viessem a ser criados, nascendo com 

isso o texto que viemos apresentando: POEMA. O texto desenvolvido pelo POEMA se divide 

basicamente em duas partes: a primeira trata da Extensão Universitária e a forma de atuação 

dos EMAUs junto à comunidade a partir de uma extensão comunicativa e participativa. A 

segunda parte traz aspectos históricos – como relatos de EMAUs existentes na época e uma 

breve evolução do projeto junto à Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 

 
68 Poema encontrado na capa da publicação “POEMA - Projeto de Orientação à Escritórios Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo”, elaborado pelos alunos. 
69 No momento em que esta pesquisa se encerra a FeNEA dá início a mais um processo de revisão do 
POEMA. 
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Urbanismo do Brasil – FeNEA – que nos ajudam a compreender a evolução do projeto até então. 

Desta forma, se tornou evidente que para compreendermos melhor o embasamento teórico e 

a forma de atuação do EMAU seria necessário primeiro algum aprofundamento no campo da 

extensão universitária. 

Extensão Universitária 

Hoje é comum falarmos na indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão e a 

importância deste tripé para a universidade, entretanto, o conceito e a prática extensionista 

possuem vertentes que variam em tempo e espaço e que não podem ser generalizadas. Deste 

tripé, a extensão foi a última a surgir e talvez seja a mais difícil de ser assimilada pela 

universidade dado seu caráter questionador, político-social, e sua constante exigência por 

interdisciplinaridade. Paula (2013) define a extensão universitária como aquilo que: 

(...) permanente e sistematicamente convoca a universidade para o 

aprofundamento de seu papel como instituição comprometida com a 

transformação social, que aproxima a produção e a transmissão de 

conhecimento de seus efetivos destinatários, cuidando de corrigir, nesse 

processo, as interdições e bloqueios, que fazem com que seja assimétrica e 

desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências, das tecnologias 

(PAULA, 2013, p.6). 

As primeiras manifestações da extensão universitária datam do século XIX, na Inglaterra, 

e já nasciam com abordagens diversas. De um lado, a Universidade de Cambridge passa a 

oferecer cursos de extensão em áreas como Literatura, Ciências Físicas e Economia Política a 

diversos segmentos da sociedade os quais eram levados por seus docentes a diferentes regiões 

do país. De outro lado, a Universidade de Oxford promovia atividades que se caracterizavam 

como uma espécie de movimento social sendo voltadas especificamente aos mais pobres e logo 

alcançou as concentrações operárias, levando cursos de História e Astronomia além de 

apresentações teatrais aos trabalhadores (MIRRA, 2009). Desta forma já era possível perceber 

uma vertente de cunho mais revolucionário. 

O surgimento da extensão nesse momento da história não foi por acaso. Desde a 

consolidação da Revolução Industrial – em meados do século XIX – a imposição do modo de 

produção capitalista exacerbou contradições que levaram segmentos sociais historicamente 

marginalizados a se manifestar70 invocando o socialismo. Diversas propostas e organizações 

apaziguadoras surgem em resposta às reivindicações sociais dos trabalhadores, porém, 

mantendo em mente a preservação dos interesses do capital. Estas ações acabam contribuindo 

 
70 Exemplos disto foram as manifestações de 1848-49 e a Comuna de Paris, de 1871 (PAULA, 2013). 



 

 

para que, no final daquele mesmo século, um conjunto de políticas ditas sociais embasassem a 

constituição do que viria a ser chamado de Estado de Bem-estar Social – o qual possibilitaria 

uma estabilização na dominação capitalista nos países centrais. Portanto, o que se tinha era a 

manutenção da ordem social através de políticas neutralizadoras das reivindicações operárias 

populares, e é neste contexto que as universidades se voltam para as questões sociais. Esta 

primeira vertente da extensão universitária, de origem inglesa, expressou o engajamento da 

universidade num movimento geral que envolveu instituições como o Estado, a Igreja e partidos 

políticos, cada um buscando de seu jeito amenizar as nefastas consequências do capitalismo 

(PAULA, 2013). 

Na virada do século XIX para o XX, após se espalhar pelo continente europeu, a extensão 

universitária alcançaria os Estados Unidos onde seria criada a American Society for the Extension 

of University Teaching71 que impulsionou as atividades de extensão nas Universidades de 

Chicago e, posteriormente, de Wisconsin. Nesta última os professores foram colocados na 

posição de especialistas técnicos a cargo do governo atuando na modernização da tecnologia 

agrícola americana. Os impactos foram tão reconhecidos e prestigiados – inclusive pelo 

presidente Roosevelt – que a extensão universitária se consolida como modelo de interação 

junto à comunidade, o que implicava a universidade na questão do desenvolvimento (MIRRA, 

2009). Esta segunda vertente da extensão universitária tinha como objetivo enfrentar questões 

mais econômicas do que sociais, aproximando universidades e empresas através da 

transferência de tecnologia. Portanto, enquanto a primeira vertente – europeia – esteve ligada 

mais à implantação do Estado de Bem-estar Social, a segunda se vinculou ao modelo norte-

americano liberal. Entretanto, é importante ressaltar que ambas se deram em países centrais 

desenvolvidos os quais, em certo grau, alcançaram a distribuição de renda e riquezas e 

possibilitaram a qualificação de indivíduos inseridos num processo produtivo em constante 

evolução tecnológica. O mesmo não ocorre no contexto latino-americano em que a prática 

extensionista será pautada por parâmetros e motivações diferentes. 

Contexto latino-americano 

Algumas reivindicações sociais marcaram o cenário social latino americano no século XX 

em especial duas grandes revoluções – a mexicana (1910) e a cubana (1959). Estas revoluções 

estabeleceram reivindicações e lutas sociais que partiram da luta pela terra e, posteriormente, 

incorporaram questões sociais mais amplas influenciando diversos setores da sociedade como 

a política, a cultura – incluindo o ensino. Um dos desdobramentos no campo educacional se deu 

 
71 Em tradução livre: Sociedade Americana para a Extensão do Ensino Universitário. 
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através da Reforma Universitária, iniciada em 1918 na Argentina, mas que se alastrou por todo 

o continente. Esta Reforma partia de dois pontos básicos: maior participação dos alunos na 

administração da universidade e reestruturação do sistema de cátedras72. Tais reivindicações 

podem parecer simples num primeiro momento, entretanto, se considerarmos que esta luta ia 

de encontro à instituições educacionais centenárias, quase sempre controladas por ordens 

religiosas – que por sua vez eram totalmente avessas à experimentação e à liberdade de ensino, 

além de segregadoras e elitistas – a Reforma Universitária ganha uma dimensão muito mais 

profunda.  

Se torna evidente a participação desta Reforma em uma luta ainda maior que se 

contrapunha à permanente dependência dos países latinos em relação aos países centrais e à 

“incompletude da construção nacional, expressa no absoluto distanciamento das universidades 

dos grandes problemas sociais, econômicos, políticos e culturais das nações latino-americanas” 

(PAULA, 2013, p.11). Portanto, o problema no campo da educação se mostra como parte 

integrante de um problema social maior não podendo ser resolvido de forma isolada. Desta 

forma, não é de se surpreender que o movimento da Reforma Universitária, nascido em âmbito 

estudantil, se articule com o movimento operário em busca de mudanças estruturais que, no 

contexto do primeiro pós-guerra, iam em direção ao socialismo. Apesar da eclosão de diversas 

revoluções menores, os avanços e conquistas da Revolução Mexicana foram sendo 

descontruídos com o passar dos anos e a realidade do subdesenvolvimento se manteve. 

Entretanto, todo esse contexto desencadeado pela Revolução Mexicana traria ainda alguns 

processos de transformação social ditos populistas – exemplos disso são o período Vargas, no 

Brasil e o período Peronista, na Argentina – os quais permitiram que segmentos populares 

tivessem acesso à bens e serviços modernos. 

O segundo pós-guerra, como vimos anteriormente, seria marcado por um forte 

desenvolvimentismo em toda a América Latina e diversos movimentos reformistas e 

progressistas começam a surgir: 

Com efeito, a partir dos anos 1950, manifestaram-se no Brasil diversos 

movimentos, instituições e correntes de opinião que expressaram tanto as 

mudanças econômicas, políticas e culturais do pós-guerra, quanto a 

 
72 “Uma prática que permanecia era a cátedra vitalícia. Se, por um lado, a cátedra era uma garantia para 
que a docência pudesse ser exercida sem pressões externas à questão acadêmica, por outro, ela 
significava a perpetuação de nomes ligados à oligarquia local, sem o debate intelectual e o mérito ao qual 
deveria estar relacionada. As cátedras eram quase “hereditárias” e preenchidas por “ilustres” que se 
enraizavam na estrutura universitária em busca de prestígio político na principal cidade do interior 
argentino” (FREITAS NETO, 2011, s/n). 



 

 

descoberta do caráter estrutural do subdesenvolvimento (PAULA, 2013, 

p.16). 

Os governos populistas conseguiriam manter um certo controle dos ânimos nas esferas 

sociais até que, em 1959, eclode a Revolução Cubana se tornando um símbolo da luta de classes 

latino-americana e fortalecendo as mobilizações em torno de reformas socioeconômicas. Tais 

reivindicações variavam entre dois polos: de um lado o reformismo nacional-popular – em torno 

da construção de uma nação – do outro o socialismo – a socialização dos meios de produção 

(PAULA, 2013). 

É como reação a essa ampla e heterogênea mobilização política de esquerda, 

que vai se colocar a série de golpes de estado que, a partir dos anos 1960, 

buscou deter a marcha da luta social no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na 

Bolívia, no Chile, mediante a implantação de regimes ditatoriais (PAULA, 

2013, p.13).  

Apesar dos focos de resistência, alguns regimes ditatoriais perduraram por décadas 

moldando e dificultando os avanços no campo das práticas extensionistas. Como dito 

anteriormente, o quadro latino-americano tomou formas contextuais distintas que devem ser 

levadas em consideração quando falamos em extensão universitária. Da mesma forma o cenário 

brasileiro possui suas particularidades conforme apresentamos na primeira parte desta 

pesquisa, porém, duas devem se enfatizadas: a implantação relativamente recente da 

instituição universitária no país e a forma como estas universidades se inserem num quadro 

sociopolítico nacional marcado pela desigualdade na distribuição de renda e riquezas. 

Extensão Universitária no Brasil 

Villela e Machado (2017) dividem a história da extensão universitária brasileira em três 

grandes conceitos. O primeiro, influenciado pelas vertentes europeias de caráter voluntário e 

assistencialista, se caracteriza principalmente pela educação continuada e pela prestação de 

serviços na área rural (NOGUEIRA, 2005), levando o conhecimento até a comunidade de forma 

vertical e unilateral. Este tipo de extensão vem sendo reproduzido em terras brasileiras desde 

1911 – primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro e Minas Gerais – embora a extensão 

tenha entrado na legislação apenas desde 1931 – a partir da já citada Lei Francisco Campos, 

também conhecida como Estatuto das Universidades Brasileiras.  

Apesar da instituição tardia das universidades no Brasil73, a extensão universitária 

ocuparia uma posição central nos debates em torno da Reforma Universitária Brasileira entre 

 
73 Em vários países da América do Sul as universidades surgiram ainda no século XVI. 
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1950 e 1964, durante os quais se buscou a conscientização das massas diante do 

subdesenvolvimento estrutural que assolava a América Latina. O 1° Seminário Nacional da 

Reforma Universitária, ocorrido em 1960 na cidade de Salvador, produziu um documento 

intitulado Declaração de Bahia no qual eram definidos três objetivos básicos: democratização 

do ensino em todos os graus; abertura da universidade ao povo com a criação de cursos 

acessíveis a todos; e a aproximação política de universitários, operários e camponeses. O 2° 

Seminário Nacional da Reforma Universitária, ocorrido em Curitiba, em 1962, aprofundou os 

debates iniciados em Salvador e produziu um documento síntese – Carta do Paraná – que incluía 

a Reforma Universitária entre as Reformas de Base propostas pelo governo Jango (João Gourlart) 

(POENER, 1968).  

Exemplos desta progressiva aproximação promovida entre estudantes e trabalhadores 

na luta por transformações puderam ser vistas tanto no campo – nas campanhas de 

alfabetização de adultos, baseadas no método Paulo Freire e nas campanhas sanitárias nas 

zonas rurais conduzidas pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) – quanto no 

meio urbano – através das campanhas culturais realizadas pelo Centro Popular de Cultura 

(CPC)74, criado pela UNE em 1961, e da Campanha de Defesa da Escola Pública que reafirmou a 

importância desta como instrumento para o desenvolvimento econômico e o progresso social 

aproximou diversas instituições75 em prol da conscientização e mobilização política e social 

(FERNANDES, 1966 apud PAULA, 2013). 

Ainda no início da década de 1960 o conceito de extensão toma novos rumos devido às 

influências de Paulo Freire. Paradoxalmente, foi justamente através da denúncia do conceito de 

extensão em vigor – unilateral e invasivo – que a extensão universitária constituiu suas mais 

significativas referências e práticas, de tal forma que o conceito da extensão passou a ser 

utilizado essencialmente sobre as bases freirianas. A proposta do educador introduzia à 

extensão o conceito da troca e da indissociabilidade entre conhecimento acadêmico e 

conhecimento popular – consolidando a relação entre universidade, extensão e as grandes 

necessidade nacionais o que fortaleceu a luta estudantil pela Reforma Universitária (VILLELA; 

MACHADO, 2017). Para tanto, Freire incentiva o desenvolvimento de instrumentos para que 

esta aproximação entre universo acadêmico e comunidades integre efetivamente o saber 

 
74 “(...) mediante a literatura, o teatro, a música e o cinema, sobretudo, buscou levar às favelas e às 
aglomerações populares o esclarecimento, a denúncia, o protesto, a propaganda de uma nova sociedade, 
que era possível ser construída” (PAULA, 2013, p.15). 
75 “(...) governos municipais e estaduais, o governo federal, por meio do MEC, a Igreja Católica, por meio 
da CNBB, a UNE, por meio do CPC e a Universidade” (PAULA, 2013, p.17). 



 

 

técnico-científico e as culturas populares. Freire estava convencido de que “(...) o diálogo com 

as massas populares é uma exigência radical de toda revolução autêntica” (FREIRE, 1974, p. 72), 

em outras palavras, é apenas através da comunicação efetiva – do diálogo educativo e da troca 

de conhecimentos – que se torna possível uma real transformação da realidade. 

Apesar dos avanços de cunho social e educacional alcançados na primeira metade da 

década de sessenta, muitos destes seriam freados ou regredidos com a instauração do golpe 

militar em 1964. A universidade se mostra como uma das principais resistências às imposições 

conservadoras e repressivas do novo governo, seja através dos movimentos estudantis ou da 

visão crítica transmitida pelos professores – ao menos até a implantação do AI-5 em 1968. Como 

resposta, a década de 1970 seria marcada pela emergência dos mais variados movimentos 

sociais – tanto no meio urbano quanto no rural – que trariam inúmeras reivindicações (água, 

luz, habitação, saneamento, etc).  

É dos anos 1970 a emergência dos movimentos sociais urbanos e rurais, que 

vão se agregar aos movimentos operário e sindical no novo quadro da luta 

social no Brasil, marcado pela afirmação de lutas e sujeitos heterogêneos e 

difusos, que, sem negar a centralidade da clivagem de classes, ampliaram o 

universo das lutas sociais para além das relações entre capital e trabalho 

assalariado, pela inclusão de reivindicações, sobretudo, ao poder público 

(PAULA, 2013, p.18) 

A pressão popular teve um alcance significativo, levando o Estado a criar políticas 

nacionais em busca de equacionar as principais reivindicações, e direcionando as ações 

extensionistas que, durante o regime militar, atuam majoritariamente em função das demandas 

emergenciais dos movimentos sociais urbanos (PAULA, 2013). Com o fim do regime e a abertura 

dos debates em torno da nova Constituição chegamos ao terceiro conceito de extensão 

(VILLELA; MACHADO, 2017) o qual sofrerá suas últimas alterações a partir da criação do Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) em 

1987 e que irá definir a Extensão como:  

(...) processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade.  

A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da 

práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes 

e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados/acadêmico e popular, terá como consequência: a produção 

de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 
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regional; e a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 

extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do 

social. (ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, 1987, p. 1) 

Este Fórum construiu instrumentos de avaliação e acompanhamento de ações 

extensionistas e efetivamente institucionalizou a extensão dentro da atuação universitária, 

garantindo políticas públicas de fomento à extensão. Foi desta forma, portanto, que a 

“indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”76 e a possibilidade de “receber apoio 

financeiro do poder público”77 para fins de pesquisa e extensão passaram a fazer parte da 

Constituição. Além disso, o Fórum estabeleceu os princípios que regem a extensão brasileira 

hoje: 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

Interação dialógica com a sociedade;  

Inter e transdisciplinaridade como princípios organizadores das ações de 

extensão; 

Busca do maior impacto e da maior eficácia social das ações; 

Afirmação dos compromissos éticos e sociais da universidade. 

Desta forma, vários princípios da extensão freiriana – como a indissociabilidade, o 

diálogo, a interdisciplinaridade e a transformação social – são mantidos por esta conceituação. 

Entretanto, apesar dos avanços e mesmo com o respaldo legal, a institucionalização da extensão 

universitária por vezes encontrará dificuldades permanecendo incompleta até os dias de hoje e, 

tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos, diversos mecanismos e ações sociais 

são mantidos sem reconhecimento acadêmico78. Exemplo destas dificuldades pode ser 

encontrado na implantação da – já citada – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

promulgada em 1996, quando a extensão universitária sofre uma estagnação e volta a cumprir 

a função de mera divulgadora de produções técnicas e acadêmicas à população, retomando o 

assistencialismo de mão única do início do século XX. Porém, nos anos seguintes algumas 

mudanças são apresentadas pelo Plano Nacional de Extensão (1998) e o Plano Nacional de 

 
76 BRASIL, 1988, art. 207. 
77 BRASIL, 1988, art. 213, § 2º. 
78 PAULA cita o documento de convocação do XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitária, 
ocorrido em 2011, na Argentina. Disponível em: < http://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/>. Acesso 
em: agosto 2018. 



 

 

Educação (2001) trazendo novas perspectivas para o quadro (VILLELA; MACHADO, 2017). O 

primeiro Plano avançou no sentido de promover a unidade nacional de programas já existentes, 

de garantir recursos financeiros à execução de Políticas Públicas correlatas, do reconhecimento 

pelo Poder Público da Extensão Universitária para além da atividade acadêmica e, por fim, pela 

viabilidade de intervir nos grandes problemas sociais do país. Enquanto que o segundo Plano 

instituiu que um mínimo de 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino 

superior brasileiro fosse reservado para a atuação de estudantes em ações extensionistas 

(Encontro Nacional FORPROEX, 2012), marcando um passo importante no enriquecimento da 

extensão universitária desde sua chegada em terras nacionais. 

Dentro deste panorama, a extensão universitária enquanto componente da 

universidade passa a carregar “a responsabilidade de dialogar com a sociedade, respondendo 

de forma crítica, democrática e produtiva” (VILLELA; MACHADO, 2017, p. 201), e será neste 

sentido que os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo irão atuar. 

A extensão dentro dos EMAUs 

Como apontado, o tipo de Extensão ao qual se propõe o EMAU é aquele voltado 

principalmente à comunicação dialógica, a qual busca promover um contínuo intercâmbio de 

conhecimento sem que haja imposições entre as partes. O trabalho coletivo e de caráter 

multidisciplinar que embasa as ações do Escritório Modelo visam proporcionar uma troca mais 

rica entre todos os que participam deste processo – seja entre estudantes e orientadores ou 

entre estes e os membros das comunidades atendidas. Neste sentido, a atuação do EMAU preza 

pela participação constante das comunidades, sempre de forma horizontal e comunicativa 

possibilitando desta forma a extensão dos conhecimentos populares e a criação de um vínculo 

mais forte entre as comunidades atendidas e o processo projetual desenvolvido. A partir deste 

posicionamento o EMAU busca também questionar a forma utilizada pela universidade de 

transmitir conhecimento e o reflexo destes ensinamentos na futura atuação profissional dos 

alunos (FeNEA, 2005). 

Além de se tratar de uma atividade de extensão baseada em conceitos freirianos, o 

EMAU conta com algumas particularidades, sendo uma delas a iniciativa e gestão estudantil. Se 

por um lado esta característica garanta aos alunos autonomia – inclusive no que diz respeito à 

relação entre estudantes e professores-orientadores, situação singular quando comparados a 

outros programas de extensão similares – por outro, a criação e manutenção de um EMAU 

dependerá em grande parte da participação ativa dos alunos. O professor orientador do 

Escritório Modelo EMA, da UFPE, Antenor Vieira, declarou em relação à sua experiência:  
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Sobretudo o Escritório Modelo de Arquitetura seria um espaço para o 

exercício concreto da autonomia. Onde todos, “ensinantes e aprendentes”, 

teriam a possibilidade de extrair um recorte de contribuição ao mundo local 

e universal em que vivemos (FeNEA, 2005, p.15). 

Um outro diferencial apresentado pela atuação do EMAU diz respeito ao público-alvo 

atendido. Os Escritórios sempre buscam trabalhar com comunidades minimamente organizadas 

– associações, conselhos, comissões de moradores, etc. – evitando desta forma que as 

atividades desenvolvidas atinjam um número reduzido de pessoas e corram o risco de cair no 

assistencialismo. Além disso, se propõe a atender comunidades ditas excluídas79 pretendendo 

uma ruptura com o padrão elitista que os serviços do arquiteto sempre apresentaram: 

Historicamente, a atuação do arquiteto está voltada à uma elite. Grande 

parte da população não visualiza a abrangência da ação dos arquitetos, assim 

como desconhece o próprio significado da profissão. Por essa falta de 

conhecimento, essa parcela da sociedade se encontra excluída da 

possibilidade de acesso ao trabalho de um arquiteto. A exclusão desta 

população, acima de financeira ou social, é cultural (FeNEA, 2005, p.18). 

 Como veremos adiante através de uma pesquisa realizada pelo CAU/BR em 2015, esta 

situação se mantém até os dias atuais. A “cidade informal” continua marginalizada apesar de 

constituir a maior parte do território urbano. A favela se configura, para arquitetos urbanistas, 

tanto como problema urbano – resolvido através da técnica – quanto como solo fértil para 

moradias espontâneas (PULHEZ, 2007). Ao reconhecermos a favela – autoconstrução 

espontânea em zonas ecologicamente marginalizadas – como um fato urbano e, portanto, como 

um problema técnico e político, observamos uma aproximação mais orgânica entre arquitetos 

e “sem-tetos” (LOPES,2011). Além disso, o desenvolvimento institucional da investigação 

urbana se faz importante ao reconhecer a questão como global e, mais do que isso, ao trazer o 

planejamento como solução dos problemas urbanos (CARRIÓN,1991). 

 É a partir do reconhecimento dessa necessidade de uma maior atuação do Arquiteto e 

Urbanista em áreas negligenciadas que o EMAU se coloca, propondo o envolvimento com as 

“dinâmicas sociais responsáveis pela construção do espaço” (FeNEA, 2005, p.18). Neste sentido 

o POEMA resgata o conceito de arquiteto-urbano apresentado por Jacques (2001) no qual o 

Arquiteto Urbanista assume o papel de interlocutor entre comunidade e poder público. Este tipo 

de arquiteto sabe ler a cidade, compreender suas nuances e trabalhar a partir delas. Trata-se de 

“(...) mudar o modo de atuar na cidade, o próprio papel do arquiteto. (...) Esse outro tipo de 

 
79 Termo empregado no sentido dado por Milton Santos: “Não existem comunidades excluídas, e sim 
comunidades perversamente incluídas” (SANTOS, 2000). 



 

 

arquiteto teria um outro papel, promoveria e possibilitaria a participação efetiva da população” 

(JACQUES, 2001 apud FeNEA, 2005, p.19). 

Seguindo esta perspectiva, para uma real mudança no modo de atuar na cidade se faz 

necessário um processo projetual diferente daquele normalmente praticado, um processo que 

seja baseado no diálogo entre as partes, na participação e integração de todos os envolvidos na 

produção de um bem coletivo. 

Projeto Participativo 

O projeto arquitetônico como o conhecemos hoje é uma criação relativamente recente. 

Até o século XV o autor de uma obra era responsável tanto pelo desenho quanto pela construção 

daquela construção – o que incluía transmitir as informações contidas no plano para os demais 

trabalhadores – portanto, era natural que arquiteto-construtor estivesse constantemente no 

canteiro de obras. Entretanto, durante o Renascimento surge uma divisão entre aqueles 

responsáveis pelo desenho e aqueles responsáveis por sua execução – separando forma e 

matéria e criando duas fases de trabalho: projeto e execução (SCHLEE, 2010). Desta forma os 

arquitetos acabam se tornando independentes das corporações medievais – ainda fortes na 

etapa construtiva – e sua tarefa principal passa a ser o conteúdo formal da obra, a ser 

desenvolvido previamente. Com as inovações técnicas e de desenho – como a geometria 

descritiva e o método perspectivo – os arquitetos se tornam especialistas na arte intelectual de 

projetar, completando a elevação de seu status profissional dentro da sociedade. 

O projeto passa a ser entendido como “a representação de um conjunto de 

especificações e símbolos que permitem construir o objeto representado” (SCHLEE, 2010, p.40), 

mais especificamente o conjunto de ideias de um autor individual inserido em um campo 

submerso em capital simbólico80 que pautaria o desenho projetual mais em normas, 

ornamentos e estilos do que em necessidades reais do usuário final. 

Stevens (2003) aponta como um dos aspectos inerentes ao discurso arquitetônico o fato 

de este evitar o social. Historicamente – ao menos desde a Grécia antiga – vem sendo 

considerado evidente que os princípios formais que levam a um bom projeto arquitetônico são 

de natureza matemática, seja esta numérica – gerando sistemas modulares e proporções – ou 

geométrica – levando à emulação de formas latentes na natureza. “A questão é que as teorias 

 
80 Como definido por Pierre Bordieu e “traduzido” por Garry Stevens: “Do mesmo modo que o poder 
econômico deriva da posse de capital econômico, igualmente o poder simbólico deriva da posse de capital 
cultural” (STEVENS, 2003, p.76). 
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sobre a forma arquitetônica nunca foram teorias sociais” (STEVENS, 2003, p.23) e mesmo 

quando os modernistas buscaram dar ênfase às necessidades do usuário, esqueceram-se de 

consultar o mesmo durante o processo de projeto: 

Os usuários não sabiam o que queriam ou, mais importante, o que deveriam 

ter. Suas necessidades coletivas, interpretadas pelo arquiteto e pelo órgão 

financiador, seriam decodificadas no “programa” – como se fazia no passado 

com os hospitais, as escolas e as prisões (KOSTOF, 1989 apud STEVENS, 2003, 

p.23) 

O arquiteto em sua condição de artista e o projeto em sua posição de obra de arte 

abraçam o princípio filosófico de uma arte autônoma negando a presença humana, seja em seu 

produto final seja em seu processo produtivo – Stevens cita como exemplo a falta de seres 

humanos em fotografias arquitetônicas, como se estes contaminassem o objeto artístico. Desta 

forma, a adoção de um método projetual realizado não apenas de forma coletiva, mas também 

que traga o usuário final – considerado muitas vezes intelectualmente inferior devido à sua 

condição social – para dentro do processo criativo se torna um ato político de projetação, 

principalmente quando se considera o impacto do produto construído no meio urbano e rural 

em que se insere a sociedade. 

Um dos expoentes deste tipo de atuação é o arquiteto americano Henry Sanoff que, a 

partir da teoria da democracia participativa, irá estabelecer alguns princípios metodológicos e 

tipos de estratégias participativas que podem ser adotadas em diferentes situações e 

configurações sociais. Os ideais da democracia participativa, desenvolvidos a partir dos anos 

1960, propunham a ampla participação dos cidadão em assuntos de interesse da coletividade, 

indo além da dimensão do voto – o qual acabou reduzindo a democracia a um mecanismo de 

escolha de representantes que alimenta uma concepção mercadológica81 da política 

(MACPHERSON, 1978 apud LÜCHMANN, 2002). Ao questionar esta redução da política a uma 

lógica individualista e competitiva e retomar a articulação entre o conceito de cidadania e de 

soberania popular, a democracia participativa acaba enfatizando a dimensão pedagógica da 

política: 

Para Pateman (1992), a participação é educativa e promove, através de um 

processo de capacitação e conscientização (individual e coletiva), o 

desenvolvimento da cidadania, cujo exercício configura-se como requisito 

 
81 “O modelo elitista, ao conceber a democracia como mecanismo de escolha de líderes políticos pautado 
na competição entre os partidos através do voto, equipara a dinâmica política ao jogo do mercado” 
(LÜCHMANN, 2002, p.19). 



 

 

central na ruptura com o ciclo de subordinação e de injustiças sociais 

(PATEMAN, 1992 apud LÜCHMANN, 2002, p.20). 

Neste sentido, o conceito de projeto participativo apresentado por Sanoff é pautado 

pelo esforço coletivo e pela participação dos futuros usuários nas tomadas de decisões 

projetuais uma vez que estas irão afetar a vida de tais pessoas. A partir disso, outros conceitos 

serão abordados como a noção de comunidade e de capital social, além de questões inerentes 

a este tipo de atuação, como a mediação de conflitos e decisões consensuais (SANOFF, 1999 

apud VENANCIO, 2011). O autor sintetiza a teoria e as práticas de participação em cinco 

princípios82: 

• There is no “best solution” to design problems: Não existe a “melhor solução” 

para um problema projetual. Decisões projetuais são tomadas de forma 

subjetiva, de acordo com os valores de quem as tomam. 

• “Expert” decisions are not necessarily better than “lay” decisions: Decisões dos 

“especialistas” não são necessariamente melhores do que as dos “leigos”. O 

profissional deve ser considerado como mais um participante, deve identificar 

as possíveis alternativas e expressar sua opinião. 

• A design or planning task can be made transparent: O processo projetual pode 

ser realizado de forma transparente. Quando os componentes das decisões são 

compreendidos e as alternativas exploradas, os usuários podem desenvolver 

um plano de ação próprio. O resultado tem mais chances de sucesso porque 

responde melhor às necessidades das pessoas que vão usá-lo. 

• All individuals and interest groups should come together in an open forum: 

Todos os indivíduos e grupos interessados devem se reunir em um fórum 

aberto. Desta forma, as pessoas podem expressar sua opinião abertamente, 

tornando necessários acordos, e chegando a decisões que são aceitáveis para 

todos os envolvidos. 

• The process is continuous and ever changing: O processo é contínuo e muda 

constantemente. O produto não é o fim do processo. Ele deve ser administrado, 

reavaliado e adaptado para mudanças nas necessidades. Aqueles mais 

envolvidos com o produto diretamente, os usuários, são os mais aptos a assumir 

essas tarefas. 

 
82 Tradução realizada por Luísa Venancio em seu trabalho “Da participação à autonomia: o papel social 
da arquitetura”, de 2011. 
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Todos estes conceitos podem ser observados nos trabalhos desenvolvidos junto aos 

EMAUs o que apenas reforça as proporções conscientizadoras, críticas e transformadoras a que 

este tipo de atuação se propõe. O autor ressalta também que, apesar – e também devido – ao 

caráter voluntário dos participantes – tanto do lado dos estudantes quanto do lado da 

comunidade atendida – é necessário que haja planejamento e orientação bem definida nas 

etapas de trabalho a serem desenvolvidas. Caso contrário, corre-se o risco da ação se tornar 

apenas uma forma de reagir a um momento de crise deixando de lado os objetivos que 

inicialmente uniram e conduziram os participantes até ali – levando à uma desarticulação dos 

envolvidos ou caindo em algum tipo de assistencialismo. Neste sentido a abordagem dos EMAUs 

busca sempre negar a ação assistencialista – a qual atua apenas nos sintomas e não traz 

mudanças efetivamente reais, além de manter desta maneira as comunidades dependentes da 

entidade que ali atua. Em outras palavras, os EMAUs buscam a sustentabilidade de suas ações 

ao permitir que as comunidades atendidas deem continuidade por conta própria aos projetos 

implantados, se possível chegando a reproduzir os saberes adquiridos. 

Quando trabalhamos com comunidades organizadas temos uma 

participação, direta ou indireta, mais efetiva dos moradores locais e uma 

garantia maior da sustentabilidade de qualquer intervenção, seja ela política, 

social, habitacional ou patrimonial (FeNEA, 2005, p.25). 

Princípios norteadores  

Apesar de cada EMAU possuir uma dinâmica própria de trabalho que varia de acordo 

com sua realidade acadêmica e regional, é necessário que alguns princípios norteadores sejam 

seguidos, desta maneira, concluindo a primeira parte do POEMA são apresentados de forma 

mais pontual os princípios éticos e de funcionamento do EMAU – os quais devem ser seguidos 

para que um Escritório Modelo seja reconhecido pela FeNEA. A Carta de Princípios busca 

reafirmar e sintetizar as diretrizes básicas apresentadas ao longo do texto: 

PRINCÍPIOS DO EMAU 

Ser um projeto de extensão universitária; 

Propiciar a melhoria da formação acadêmica; 

Retornar à comunidade acadêmica o conhecimento adquirido em suas 
atividades; 

Difundir a atividade de Arquitetura e Urbanismo, complementando e não 
competindo com o mercado profissional; 

Atender a populações sem possibilidades de ter acesso ao trabalho do 
Arquiteto Urbanista; 



 

 

Ser de livre participação a todos os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e 
outros interessados, sendo um espaço de debate e produção aberto a toda a 
sociedade; 

Proporcionar o trabalho coletivo, visando uma gestão democrática e 
horizontal; 

Estabelecer um processo projetual participativo, promovendo a mobilização 
social; 

Garantir o trabalho integrado a outras áreas do conhecimento; 

Ser autônomo em relação a sua gestão e seleção de projetos e orientadores; 

Ser isento de remuneração pelos beneficiários; 

Garantir seu funcionamento e continuidade; 

A Responsabilidade Técnica sobre os projetos elaborados pelos EMAUs segue 
legislação reguladora dos exercícios das profissões; 

Além da Carta de Princípios, os quatro postulados para a educação em Arquitetura e 

Urbanismo definidos pela UNESCO em parceria com a União Internacional de Arquitetos (UIA) 

funcionam como princípios éticos e que também devem ser seguidos pelos EMAUs: 

Garantir qualidade de vida digna para todos os habitantes dos assentamentos 
humanos; 

Uso tecnológico que respeite as necessidades sociais, culturais e estéticas dos 
povos; 

Equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável do ambiente construído; 

Arquitetura valorizada como patrimônio e responsabilidade de todos. 

Em 2007 ainda seria redigida uma Carta de Definições do EMAU (anexo I) na qual são 

reforçadas as principais diretrizes a serem seguidas pelos Escritórios Modelo (Gestão estudantil; 

Horizontalidade nas tomadas de decisão; Coletividade; Multidisciplinaridade; Não-

assistencialismo; Atuação nos locais não alcançados pelo profissional arquiteto; Sem fins 

lucrativos) e reiterado que o EMAU, apesar de seus interesses em melhorar a formação do 

Arquiteto e Urbanista, “não deve ser instrumento das universidades para suprir deficiências 

acadêmicas, mas sim [funcionar] como um complemento à formação profissional” (FENEA, 

2007). Além disso, reforça a possibilidade de parcerias com entidades externas “desde que não 

firam nenhum dos outros princípios aqui presentes, principalmente no que diz respeito à 

autonomia do escritório modelo e o foco principal na extensão de cunho social”. 
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E agora José?  

Diante de todo o referencial teórico e estabelecimento de diretrizes, resta a dúvida: 

como começar? Ou, nas palavras do POEMA, “E Agora José?”83 As principais dúvidas são 

elencadas no próprio texto: “Como reunir pessoas interessadas, como encontrar um bom 

projeto, como conseguir apoio dos professores, da Universidade, espaço físico, bolsas de 

extensão, como conseguir?” (FeNEA, 2005, p.22). A resposta é simples, porém, complexa: o 

princípio de tudo está na relação entre as pessoas. É necessário, antes de mais nada, que haja 

“desejo coletivo e espírito de grupo” (FeNEA, 2005, p.23). A partir do momento em que este 

grupo passa a trabalhar segundo as diretrizes da Carta de Princípios, existe um EMAU – não é 

uma sala, os materiais ou o financiamento, mas as pessoas e suas ações que fazem um Escritório 

Modelo acontecer. Ainda falando sobre pessoas, outro ponto importante apontado pelo POEMA 

é a escolha do orientador, uma vez que este será o responsável técnico pelos projetos. Como 

apontado anteriormente é interessante que algumas características sejam contempladas por 

aqueles que irão influenciar as decisões projetuais, como experiência com comunidades 

excluídas, sensibilidade social e política, uma boa didática e conhecimento técnico. Além do 

orientador, nada impede que existam outros colaboradores ou co-orientadores – técnicos, 

profissionais, entusiastas – participando do desenvolvimento dos projetos. O fundamental é ter 

“um ambiente de trabalho compartilhado de maneira horizontal e plural, possibilitando a plena 

atuação dos estudantes, professores, colaboradores e comunidades” (FeNEA, 2005, p.24). 

No que tange a captação de projetos o POEMA também traz algumas possíveis fontes 

de parcerias: associações de bairro, associações de moradores, outros projetos de extensão 

dentro da própria universidade, ONGs e mesmo eventos84  que reúnam entidades e pessoas em 

torno de temas afins. Ao buscar projetos diferentes daqueles propostos dentro da universidade, 

os estudantes têm a possiblidade de acumular conhecimentos e experiências enquanto cidadãos 

e futuros profissionais que não poderiam ser adquiridos dentro da sala de aula. 

O contato direto com a comunidade, o processo projetual participativo, o 

enriquecimento do projeto com consultas e apoio de outras áreas do 

conhecimento, são fatores que qualificam muito os projetos dos EMAUs, mas 

também fazem aumentar seu tempo (FeNEA, 2005, p.25). 

O desenvolvimento do produto projetual fruto de um processo participativo, apesar dos 

enormes ganhos tanto para alunos quanto para comunidades, é uma tarefa trabalhosa e 

 
83 Título da etapa que trará diretrizes de como iniciar um Escritório Modelo. (FeNEA, 2005, p.22) 
84 Exemplo disso foi o próprio Fórum Social Mundial, que ocorria na época em que o POEMA era redigido. 
Este Fórum reuniu “centenas de entidades governamentais e não governamentais, com uma abordagem 
essencialmente relacionada à qualificação da vida das populações excluídas” (FeNEA, 2005, p.26). 



 

 

demanda tempo e dedicação de todas as partes envolvidas. Muitas vezes a demora em alcançar 

os objetivos definidos inicialmente leva ao enfraquecimento do engajamento tanto entre alunos 

quanto entre moradores, por isso é importante que sejam seguidas as diretrizes do projeto 

participativo, apontadas anteriormente, no que diz respeito principalmente à transparência e à 

organização das atividades. Um outro aspecto a ser observado é a inviabilidade, devido a esse 

acréscimo de tempo no trabalho dos EMAUs, de realizar esse tipo de ação em escritórios 

tradicionais privados dado a lógica de produção capitalista em que estes se inserem: “no interior 

do regime capitalista em que vivemos, a casa, a habitação, é uma mercadoria como não importa 

qual outra, que é produzida tendo por objetivo a finalidade geral da produção capitalista, isto é, 

o lucro” (SINGER, 1962, p.29 apud FERRO, 2002, p.105). Portanto, a abordagem do EMAU vai ao 

encontro de críticas e questionamentos levantados em diversos campos da formação do 

arquiteto, desde questões técnicas – como o uso de tecnologias alternativas, e da 

autoconstrução – até questões mais filosóficas e sociológicas. 

(...) a ação dos EMAUs nas comunidades não se propõe à realização de 

propostas prontas e acabadas, trabalha com a possibilidade de uma ação 

compartilhada e flexível, onde a arquitetura é vivida enquanto processo 

(FeNEA, 2005, p.19). 

Questões como essa, além de enfatizarem a importância da existência do EMAU 

enquanto atividade de extensão da universidade – enquanto elo indissociável entre ensino e 

pesquisa –, demonstram novamente uma constante busca por rupturas de cunho político e 

social a partir de uma atuação crítica e consciente do sistema em que vivemos. Para que esta 

atuação se mantenha pertinente diante de um contexto dinâmico de formação profissional e 

social é necessário que exista um espaço permanente reservado à troca – seja de experiências 

ou de opiniões – permitindo uma constante evolução da atuação do EMAU, ou seja, um espaço 

de livre debate e que incentive o exercício de auto avaliação e reflexão. Este momento de troca 

existe, desde 1997, através dos Seminários Nacionais de Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo – SeNEMAU – e um breve histórico de suas primeiras edições e deliberações é 

apresentado pelo POEMA, nos permitindo compreender um pouco da evolução do EMAU em 

seus anos iniciais. 

SeNEMAU – Seminários Nacionais de Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

Em meados da década de noventa, o projeto EMAU – antes debatido apenas dentro dos 

Conselhos e dos Encontros Estudantis – ganha proporções que acabam exigindo um espaço de 

discussão próprio e, a partir disso, durante o ENEA Fortaleza (1996) é deliberada a realização de 

um Seminário Nacional sobre os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – SeNEMAU. 
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Como consequência dessa reunião – que trata de educação, sociedade, 

pessoas, mudanças – o SeNEMAU é um momento único, onde o encontro 

torna as trocas de experiências e os contatos com as comunidades episódios 

marcantes (FeNEA, 2005, p.7). 

Com o intuito de promover o encontro e a troca de experiências, além do contato com 

as comunidades e a vivência da experiência dos Escritórios Modelo, o primeiro SeNEMAU ocorre 

em 1997, em Maceió, e desde então o evento é realizado anualmente. Neste primeiro Seminário 

Nacional, arquitetos e estudantes de diversas Escolas do Brasil se reuniram para discutir 

teoricamente “o que deveria ser um EMAU, como poderia funcionar internamente e o que 

deveria buscar como princípios” (FeNEA, 2005, p. 85). Como apontados anteriormente, estes 

momentos de encontro e troca são fundamentais para os avanços realizados dentro e fora dos 

EMAUs e, com o aumento no número de Escritórios Modelo, acaba se tornando interessante 

que cada regional organize seus próprios Encontros, criando desta forma os SOFÁs. Além disso, 

é interessante que haja uma boa divulgação das atividades realizadas pelo projeto, tanto para 

incentivar a participação de novos alunos em EMAUs existentes quanto para impulsionar a 

criação de novos Escritórios Modelo. Uma das formas de divulgação é realizada dentro dos 

próprios Encontros Estudantis (EREAs e ENEAs) sendo aberto um espaço denominado Mostra 

EMAU onde representantes de Escritórios Modelo apresentam o projeto aos estudantes 

presentes no Encontro. Outra forma de divulgação que vem sendo difundida nos últimos anos é 

a participação e publicação de artigos em eventos científicos o que permite expor de maneira 

mais aprofundada as questões abordadas pelo modo de atuação do EMAU, além de divulgar 

experiências realizadas junto às comunidades suscitando o interesse e incentivando a adesão de 

alunos e professores ali presentes. 

Ao final do POEMA é apresentado o “Histórico dos EMAUs na FeNEA”85 a partir do qual 

podemos ter uma ideia dos avanços realizados no decorrer dos primeiros Seminários Nacionais 

(SeNEMAUs), o que apenas reforça a importância destes Encontros num movimento pautado 

pela participação horizontal e pelas tomadas de decisão de forma coletiva. 

1997 - I SeNEMAU - Maceió – AL 

Participação de vários representantes de escolas do Brasil, recorre a arquitetos e 

estudantes para discutir teoricamente o que deveria ser um EMAU, como poderia funcionar 

internamente e o que devia buscar como princípios. 

 
85 Uma linha do tempo com os Seminários também se encontra disponível no site do EMAUs criado em 
2018: https://emausbrasil.wixsite.com/emau. 



 

 

1998 – II SeNEMAU – Recife – PE 

Primeiro SeNEMAU com apresentação de Escritórios Modelo funcionando – EMAU da 

UFPE e EMAU da UFAL. 

1999 – III SeNEMAU – Palmas – TO 

Partiu de decisão política interna da FeNEA. Foi um evento realizado com o intuito de 

mobilizar e articular estudantes do curso recém-inaugurado no Tocantins. Teve pouca 

participação, apenas com o comparecimento de estudantes locais e diretores da FeNEA. 

2000 – IV SeNEMAU – São Paulo – SP 

Primeiro SeNEMAU realizado por um Escritório Modelo já consolidado, proporcionando 

um evento de grande sucesso. Comissão Organizadora composta pelo LabHab/GFAU, da 

FAUUSP, permitindo a realização de ateliês nas comunidades onde o EMAU já atuava. É também 

neste SeNEMAU que se desenvolve a Carta de Princípios dos Escritórios Modelo de Arquitetura 

e Urbanismo, criada devido à necessidade de síntese que explicitasse e caracterizasse um 

Escritório Modelo, visto a abrangência do POEMA. 

2001 –V SeNEMAU – Campo Grande – MS 

 Não obteve tanto sucesso devido à inexperiência da Comissão Organizadora tanto no 

que diz respeito à extensão comunitária quanto ao Escritório Modelo. O momento de trocas de 

experiências entre os EMAUs também foi prejudicado devido à instabilidade pela qual passava 

a FeNEA devido à uma reestruturação interna. Entretanto, terminou com uma vontade coletiva 

de melhorar seu formato, potencializando os ateliês (atividades práticas realizadas durante o 

evento) e, principalmente, enfatizando a troca de experiências necessária entre os EMAUs. A 

Carta de Princípios sofreu pequenas alterações, principalmente de ordem semântica e 

gramatical. 

2002 – VI SeNEMAU – Porto Alegre – RS 

 O evento ocorreu na semana anterior ao Fórum Social Mundial (FSM)86, sendo 

organizado pelo inLoco (em formação) e pelo COLMEA (Conselho Livre Metropolitano de 

 
86 “Em sua segunda edição, o Fórum Social Mundial já estava consolidado como o grande evento mundial 
da esquerda. Se no ano anterior, Porto Alegre havia surgido como o contraponto ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça; em 2002, a capital gaúcha já não tinha como ser ignorada nos debates do 
hemisfério norte. Mais de 50 mil pessoas, vindas de 150 países, participaram de 700 encontros, 
seminários, palestras e conferências em busca de soluções para uma globalização de pessoas, não mais 
do capital. Tudo isso em apenas seis dias”. Especial FSM – 2002: O ano em que o Fórum Social marchou 
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Estudantes de Arquitetura). A proposta deste seminário foi apresentada no V Conselho Nacional 

de Estudantes de Arquitetura – CoNEA, durante o qual se discutiu um projeto geral que incluía 

proposta de data, cronograma, local, apoios e patrocínios, tema e metodologia, além de um 

breve resumo sobre as prováveis comunidades que participariam dos ateliês. Teve como 

palestrante a arquiteta Ermínia Maricato, professora da FAUUSP, que relatou a experiência da 

criação dos Laboratórios de Habitação, destacando a relação com escritórios profissionais de 

assistência técnica e com o Sindicato de Arquitetos. Paralelamente, com participantes de 

diversas diretorias da FeNEA, Comissão Organizadora, estudantes e Escritórios Modelo, foi dado 

início ao processo de reformulação da Carta de Princípios e criação do POEMA. 

2003 – VII SeNEMAU – Florianópolis – SC 

 Neste ano, foi recebida uma carta da junta de arquitetura do sistema CONFEA/CREA, 

levantando questionamentos quanto à atuação dos Escritórios Modelo, considerado por tais 

órgãos exercício ilegal da profissão. Durante o ENEA Ouro Preto (2003) foi elaborada a carta 

resposta dos EMAUs argumentando que a carta do CONFEA se baseou em documentos antigos 

da FeNEA sobre os EMAUs e que o POEMA estava em processo de reformulação, além de frisar 

que o EMAU, enquanto atividade acadêmica, não caracterizava invasão do mercado de trabalho. 

 Uma Comissão Nacional de EMAUs que havia sido pensada anteriormente não se 

consolidou, porém, após o ENEA Ouro Preto, representantes dos EMAUs assumem posições na 

FeNEA através da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DiEPE), dando continuidade ao 

processo de reformulação do POEMA. Além disso, pela primeira vez foi escolhida, durante o 

Seminário, a sede do próximo SeNEMAU. 

2004 – VIII SeNEMAU – Recife – PE 

Neste Seminário optou-se pela realização dos ateliês antes da realização dos debates, 

permitindo que a vivência do trabalho do Escritório Modelo nas comunidades embasasse os 

debates. Um dia inteiro foi dedicado para a apresentação dos trabalhos da DiEPE através da 

plotagem em um papel A1 colado na parede onde todos puderam opinar e rabiscar. As 

discussões realizadas nesse dia giraram em trono de questões essenciais e formaram a base para 

a construção do POEMA. 

Os Seminários seguintes não são descritos no POEMA, uma vez que este foi atualizado 

pela última vez em 2005: 

 
contra a Guerra. Disponível em: < http://forumsocialportoalegre.org.br/2015/11/12/especial-fsm-2002-
o-ano-em-que-o-forum-social-marchou-contra-a-guerra/> Acesso em: maio 2019. 

http://forumsocialportoalegre.org.br/2015/11/12/especial-fsm-2002-o-ano-em-que-o-forum-social-marchou-contra-a-guerra/
http://forumsocialportoalegre.org.br/2015/11/12/especial-fsm-2002-o-ano-em-que-o-forum-social-marchou-contra-a-guerra/


 

 

• 2005 – IX SeNEMAU – Vitória – ES 

• 2006 – X SeNEMAU – Goiânia – GO 

• 2008 – XI SeNEMAU – Bauru – SP 

• 2008 – XII SeNEMAU – Londrina – PR 

• 2009 – XIII SeNEMAU – Rio de Janeiro – RJ 

• 2010 – XIV SeNEMAU – Vitória – ES 

• 2011 – XV SeNEMAU – Brasília – DF 

• 2012 – XVI SeNEMAU – Fortaleza – CE 

• 2013 – XVII SeNEMAU – Porto Alegre – RS 

• 2014 – XVIII SeNEMAU – Florianópolis – SC 

• 2015 – XIX SeNEMAU – São Paulo – SP 

• 2016 – XX SeNEMAU – Cuiabá – MT 

• 2017 – XXI SeNEMAU – Anápolis – GO87 

• 2018 – XXII SeNEMAU – São Luís – MA 

• 2019 – XXIII SeNEMAU – Uberlândia – MG 

• 2020 – XXIV SeNEMAU – Rio de Janeiro – RJ 

O SeNEMAU, para além de um espaço dos Escritórios Modelo de Arquitetura, 

pretende ser um espaço aberto de contínua descoberta da cidade como 

reflexo de nós mesmos, de experimentação e confluência entre teoria e 

prática transformadora. O desafio do fazer arquitetônico que construa uma 

sociedade mais igualitária e democrática é também o desafio de conduzir o 

processo produtivo de forma autônoma, ao valorizar e trabalhar em conjunto 

com a cultura arquitetônica da população, unindo pedagogia e produção 

(Texto extraído da divulgação do SeNEMAU Floripa, 2014). 

A partir destes relatos e do levantamento de demais edições dos Seminários Nacionais 

pudemos constatar que o SeNEMAU, além de momento de encontro e troca de experiências, 

centraliza debates em torno de questões fundamentais que vão se moldando diante de 

questionamentos e acontecimentos contemporâneas a estes eventos, refletindo na construção 

de um posicionamento deste coletivo diante das problemáticas que se apresentam à categoria. 

Exemplo disso é a adoção de uma temática diferente a cada edição, com a participação de 

convidados que irão abordar e expandir questões considerados pertinentes à formação crítica 

dos alunos e à atuação do EMAU diante da realidade social em que este se insere. Alguns dos 

temas abordados pelos Seminários – vivência para sobrevivência (2008); desconstrução de 

muros (2009); perseguindo o ideal (2011); EMAU: antes como modelo que como escritório 

(2012); autonomia, aproximação e arte (2013); fazer a cidade, refazer a nós mesmos (2014); 

revolução do cotidiano (2015); o direito à cidade para além do perímetro urbano (2016); 

entremeios (2017); subverter discursos, protagonizar processos (2018); até onde vai sua 

 
87 Participamos do XXI SeNEMAU, em 2017, durante a realização de coleta de dados para esta pesquisa, 
os quais abordaremos mais adiante. 
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autonomia? (2019) – nos demonstram alguns dos debates levantados pelos Seminários e nos 

trazem alguns questionamentos quanto ao contexto destes eventos e da própria atuação do 

EMAU durante seus primeiros anos. Desta forma, pretendemos situar em nosso segundo recorte 

temporal o contexto enfrentado pelos EMAUs em seu período inicial – em meio às articulações 

de ensino e profissão do Arquiteto Urbanista e diante dos principais marcos políticos e legais 

nas primeiras décadas do século XXI. 

O SEGUNDO RECORTE TEMPORAL: Final do século XX e início do XXI 

O segundo recorte temporal desta pesquisa parte do final dos anos 1990 – quando se 

consolidam algumas das primeiras atividades organizacionais dos EMAUs, como a elaboração 

do POEMA e a realização de SeNEMAUs de forma mais estruturada – e se estende até o início 

da segunda década do novo milênio – quando é criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU/BR. Além disso iremos apresentar uma pesquisa realizada em 2015 pelo CAU em parceria 

com o Datafolha, a qual nos permite visualizar um panorama mais amplo da atuação do 

Arquiteto Urbanista em território brasileiro nas primeiras décadas do século XXI. Desta forma 

buscamos situar a atuação e os debates realizados pelos EMAUs em seus primeiros anos de 

consolidação e também apontar algumas das principais discussões ocorridas no campo político, 

educacional e profissional da categoria. 

Como apontado anteriormente, a década de 1990 foi marcada, dentre muitos aspectos 

políticos e econômicos já abordados, pelas tentativas de recuperação da economia e avanços 

no debate democrático e participativo, retomando as movimentações em torno de políticas 

habitacionais. No campo da educação ganham forças as questões relativas à avaliação e 

melhoria da qualidade do ensino superior diante do aumento exponencial no número de cursos. 

Estes esforços trarão desdobramentos nas décadas seguintes que irão influenciar tanto a 

formação acadêmica quanto a atuação profissional de Arquitetos e Urbanistas no 

enfrentamento das questões sociais apresentadas pela realidade do país. 

A questão da habitação 

Apesar desta pesquisa ser mais focada nos aspectos da formação e ensino, a questão da 

habitação e, particularmente, dos programas governamentais que buscaram equacionar o 

déficit habitacional e propor estratégias de planejamento para cidades mais justas e acessíveis 

a todos os segmentos da sociedade fazem parte de um debate permanente que deve ser 

constantemente retroalimentado por experiências de cunho social e participativo como a dos 

EMAUs. Desta forma, nas próximas páginas pretendemos traçar uma breve trajetória das 

principais políticas públicas e mecanismos de controle social da gestão urbana que 



 

 

acompanharam as primeiras décadas de atuação dos Escritórios Modelo contribuindo para a 

formação do pensamento crítico e da conscientização da responsabilidade social do Arquiteto e 

Urbanista em uma sociedade cada vez mais desigual e excludente – social e espacialmente. 

Como visto na primeira parte desta contextualização, em meados da década de 1990 a 

economia começa a se estabilizar após a implantação do Plano Real (1994) e da realização de 

inúmeras privatizações que corroboram com a descentralização do Estado e, ao mesmo tempo, 

o fortalecimento do poder local. Apesar da estabilidade econômica, o aumento do desemprego 

e da desigualdade social agrava os problemas urbanos a serem enfrentados pelas gestões 

municipais, principalmente os de ordem habitacional devido à falta de uma política nacional 

desde a extinção do BNH em 1986. Desta forma tem início o, já citado, período pós-BNH no que 

se refere às políticas habitacionais, marcado pela progressiva transferência de atribuições para 

Estados e Municípios, principalmente a partir da elaboração da Constituição de 1988. “A luta 

pela redemocratização do Brasil somou-se à reivindicação dos movimentos sociais por maior 

participação nas tomadas de decisões, requerendo, para isso, a criação de instituições 

participativas e de debates públicos” (TONELLA, 2013, p.30), refletindo, por sua vez, nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Municípios levando ao redirecionamento da 

política e gestão urbana a um modelo mais democrático, universalista e redistributivo dos custos 

da urbanização.  

Na esfera municipal, a Constituição de 1988 trouxe inúmeras contribuições à uma gestão 

urbana mais justa e igualitária, principalmente devido a Emenda Popular da Reforma Urbana, 

munindo as gestões municipais para soluções de problemas estruturais como a questão 

habitacional – através de programas de construção e melhoria de moradias – a obrigatoriedade 

de plano diretor para municípios com mais de 20 mil habitantes – tornando este um instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Além disso criou, através destes 

instrumentos, mecanismos jurídicos que permitissem amenizar os problemas de moradia para 

populações de baixa renda e do acesso ao solo urbano. Também foram concedidos poderes ao 

município para que fossem coibidas e punidas as especulações imobiliárias através de 

mecanismos como taxação progressiva do IPTU, parcelamento ou edificação compulsória e até 

mesmo desapropriação (TONELLA, 2013). 

Todos estes mecanismos foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade finalmente 

criado através da Lei 10.257 em 2001, após 13 anos de tramitação, e propunha a garantia do 

direito de acesso à cidade – e a seus serviços como água, esgoto, eletricidade, transporte, 

educação, lazer, etc. – simbolizando um importante passo para a política urbana participativa 
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uma vez que previa instrumentos de controle social como os órgãos colegiados de política 

urbana; debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse 

urbano; e a iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001).  

No entanto, a implementação do Estatuto depende dos municípios, por meio 

da incorporação dos instrumentos nos Planos Diretores elaborados pelas 

prefeituras e aprovados pelos legislativos. A realidade tem demonstrado 

extrema resistência na aceitação dos instrumentos, notadamente o IPTU 

progressivo no tempo. Mesmo com a previsão nos Planos Diretores, os 

executivos resistem (TONELLA, 2013, p.33). 

Já na esfera federal, a partir de 1995 – início do governo FHC – os financiamentos de 

habitação e saneamento com base em recursos do FGTS são retomados. São adotados discursos 

de flexibilidade, descentralização, diversidade, reconhecimento da cidade real, etc. em busca de 

um distanciamento dos programas convencionais – de financiamento direto à produção de 

grandes conjuntos habitacionais (BONDUKI, 2008). Já em 1996 a Secretaria de Política Urbana 

divulga um documento contendo novos programas de financiamento que buscavam privilegiar 

o beneficiário final e não apenas o financiamento à produção: Carta de Crédito, Pró-Moradia 

(1995-1998), Apoio à Produção e Programa de Arrendamento Residencial – PAR (1999). Apesar 

das propostas buscarem alternativas que rompessem com a lógica do BNH, estas não 

conseguiram de fato “alavancar uma nova política e acabaram por gerar um conjunto de efeitos 

perversos, do ponto de vista social, econômico e urbano” (BONDUKI, 2008, p.79): 

O financiamento para aquisição de imóvel usado, que absorveu 42% do total 

de recursos destinados à habitação (cerca de 9,3 bilhões), é um programa 

com escasso impacto, não gerando empregos e atividade econômica. O 

financiamento para material de construção, embora tenha o mérito de apoiar 

o enorme conjunto de famílias de baixa renda que auto-empreeende a 

construção da casa própria e de gerar um atendimento massivo (567 mil 

beneficiados no período, a de maior alcance quantitativo), tende a estimular 

a produção informal da moradia, agravando os problemas urbanos. Ademais, 

o baixo valor do financiamento e a ausência de assessoria técnica não 

permitem que as famílias beneficiadas alcancem condições adequadas de 

habitabilidade (BONDUKI, 2008, p.79). 

A visão bancária no financiamento habitacional corroborou com a concessão de crédito 

à aquisição de imóveis usados – visto sua garantia e facilidade de acompanhamento – e acabou 

não contribuindo significativamente no combate ao déficit habitacional, principalmente nos 

segmentos de baixa renda: “entre 1995 e 2003, 78,84% do total dos recursos foram destinados 

a famílias com renda superior a 5 Salários Mínimos (SM), sendo que apenas 8,47% foram 



 

 

destinados para a baixíssima renda (até 3 SM) onde se concentram 83,2% do déficit 

quantitativo” (BONDUKI, 2008, p.80). Entre 1991 e 2000, o déficit habitacional na faixa de renda 

inferior a 2 SM cresceu 40,9% enquanto na faixa superior a 5 SM ocorre uma redução de 26,5% 

(BONDUKI, 2008). Esse deslocamento do déficit habitacional para as faixas de renda mais baixa 

tem origem tanto na queda da renda populacional e do aumento do desemprego generalizado 

da década de 1990 quanto nas ações habitacionais promovidas pelo governo FHC – vide as faixas 

de renda beneficiadas por estes programas.  

Diante desta situação, surge em 1999 a proposta do Projeto Moradia, uma estratégia 

geral em busca de equacionar a questão habitacional no Brasil envolvendo todos os níveis do 

governo, setor privado, ONGs, Universidade, movimentos sociais, etc. Seu objetivo era 

transformar a moradia em prioridade nacional tendo em vista garantir uma moradia digna a 

todo brasileiro no prazo de quinze anos. Como parte dessa estratégia estava a aprovação do 

Estatuto da Cidade – em tramitação desde a Constituição de 88 – cuja aprovação, em 2001, 

contribuiria com a criação de “novos instrumentos urbanísticos para viabilizar a regularização 

fundiária e fazer cumprir a função social da propriedade” (BONDUKI, 2008, p.87). O Estatuto da 

Cidade criaria condições para facilitar e baratear o acesso à terra urbanizada, tanto ao combater 

a especulação – como apontado anteriormente – quanto ao criar mecanismos de regularização 

fundiária e zonas especiais de interesse social (ZEIS) que protegessem áreas adequadas à 

produção de moradia digna (BONDUKI, 2008). 

Os anos 1990 marcaram a reforma do Estado, tendo, de um lado, a 

privatização de diversas áreas das políticas públicas, descentralização, 

proposição de fortalecimento do poder local e de outro o reforço do discurso 

participacionista vinculado à normatização em leis específicas de artigos da 

Constituição de 1988. No plano institucional, no início do século XXI, verificou-

se uma correção de rumos importante nas políticas urbanas quando, em 

2003, no governo Lula, o Ministério das Cidades passa a compor o Executivo 

Federal, o que representou o primeiro passo na direção do tratamento das 

políticas urbanas de forma integrada (TONELLA, 2013, p.30). 

Em 2003 tem início o governo Lula que, em um de seus primeiros atos como presidente 

cria o Ministério das Cidades o qual engloba o Projeto Moradia dentro da Política Nacional de 

habitação (PNH), além das áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e 

planejamento territorial em forma de Secretarias. O Ministério foi criado com o caráter de órgão 

coordenador, gestor e formulador de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) 

e significou um importante avanço nos segmentos das lutas urbanas visto que, pela primeira 

vez, existia um tratamento integrado de todas as políticas urbanas (TONELLA, 2013). No que diz 

respeito ao Projeto Moradia, um dos principais avanços em sua implementação ocorre a partir 
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da construção do Conselho Nacional das Cidades, também em 2003, através do qual se buscou 

a participação e o controle social da política urbana. Tendo em vista garantir o caráter 

participativos de todos os segmentos da sociedade nesta nova forma de gestão urbana, ainda 

em 2003 tem início o processo de convocação da Conferência Nacional das Cidades a qual seria 

construída de baixo pra cima tendo início nos municípios – através de conferências locais a partir 

das são eleitos delegados para conferências estaduais, que por sua vez escolhem representantes 

para a Conferência Nacional (BONDUKI, 2008). Nestas conferências locais era incentivada a 

participação tanto de representantes dos três níveis do governo, quanto de movimentos sociais, 

entidades empresariais, sindicatos, Universidades, associações profissionais, concessionárias de 

serviços públicos, entidades de representantes de vereadores, ONGs e institutos de pesquisa, 

portanto, não é de se surpreender que os EMAUs, como veremos na seção a seguir, tenham 

frutificado principalmente nesta época. 

As conferências possibilitaram o início da construção de uma verdadeira 

política nacional para as cidades, ou seja, uma política não-limitada à ação do 

governo federal, mas capaz de envolver o conjunto de instituições públicas e 

privadas, relacionadas com a questão urbana (BONDUKI, 2008, p.97). 

Em 2005 é realizada a 2ª Conferência Nacional das Cidades dando continuidade ao 

processo iniciado anteriormente, entretanto, a substituição do ministro Olívio Dutra – indicado 

pelo governo Lula por sua experiência e comprometimento com o ideário reformista – por um 

ministro do partido conservador e sem histórico de luta pela Reforma Urbana, significou um 

retrocesso e ocasionou a saída de vários técnicos comprometidos com a causa, fragilizando o 

avanço institucional (BONDUKI, 2008). Um outro grande passo alcançado pelo Projeto Moradia 

foi a aprovação, apesar de amplas reformulações, do Projeto de Lei n° 2.710/92, de iniciativa 

popular, aprovado sob a Lei Federal n° 11.124/05 que instituiu o Sistema e o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS/FNHIS) – substituto do Fundo Nacional de Moradia, em 

tramitação desde 1992 (TONELLA, 2013). Entretanto, as reformulações causavam restrições à 

aplicação dos recursos às camadas de renda mais baixa, dando continuidade às linhas gerais do 

período FHC, o que apenas veria mudanças a partir de 2006 com a alteração do Ministro da 

Fazenda, como pode ser visto no Gráfico 2, a seguir: 



 

 

 

Gráfico 2: Atendimento habitacional por faixa de renda com recursos do FGTS (2002-2007). Fonte: 
BONDUKI, 2009. 

Desta forma, apesar dos programas habitacionais parecerem continuar os mesmos, a 

prioridade do Ministério foi a de reduzir o perfil de renda dos beneficiários, ampliando os 

recursos para subsídio a partir de 2005 (BONDUKI, 2008). Uma outra mudança na esfera 

financeira foi a implementação, em 2007, do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, o 

qual propunha um grande investimento em áreas de infraestrutura – energia, rodovias, portos, 

saneamento e também habitação – além de incluir em seus componentes um programa de 

caráter social – a Urbanização de Assentamentos Precários – demonstrando uma alteração na 

política de contenção de despesas que vigorava desde o início do governo Lula. 

Desde o início dos anos 80, nunca as perspectivas foram tão boas para o 

enfrentamento em larga escala do problema habitacional, inclusive para a 

baixa renda. No entanto, se não forem tomadas as medidas necessárias no 

âmbito do planejamento habitacional, da regulação urbana, da cadeia 

produtiva da construção civil e da capacitação institucional, o crédito farto 

poderá gerar um boom imobiliário, mas, novamente, os setores de baixa 

renda poderão ficar de fora, reproduzindo-se o tradicional processo de 

exclusão territorial (BONDUKI, 2008, p.104). 

Como apontado por Bonduki, entre 2007 e 2008 o Brasil passaria por um boom 

imobiliário que, diante da necessidade de ampliar o mercado consumidor, levou diversas 

empresas a se voltarem para a classe média baixa – segmento que encontrou forte crescimento 

com a política econômica e salarial do governo Lula, mas cuja renda ainda era insuficiente para 

a aquisição de moradia através do mercado privado. No ano seguinte o impacto da crise 

financeira global – iniciada em 2008 no setor imobiliário norte-americano – chega ao Brasil 

gerando incertezas e desacelerando o setor habitacional que se encontrava em amplo processo 

de produção. Diante desta conjuntura o governo decide adotar um pacote de medidas 

emergências anticíclicas de vigoroso investimento no setor habitacional privado com o objetivo 



   
 

125 
 

de evitar o grande e iminente aumento do desemprego em consequência da crise internacional 

(BONDUKI, 2009). Estas medidas emergenciais apenas tiveram algum caráter social devido à 

intervenção da Secretaria Nacional de Habitação que desenvolveu entre 2007 e 2008 o Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab), um planejamento estratégico de ações públicas e privadas de 

curto, médio e longo prazo em busca de equacionar as necessidades habitacionais do país em 

quinze anos – recuperando diretrizes do Programa Moradia. 

O PlanHab resultou de um amplo processo participativo, que envolveu todos 

os segmentos da sociedade durante dezoito meses. Suas propostas, 

estratégias de ação e metas consideraram a diversidade da questão 

habitacional, as variadas categorias de municípios, as especificidades 

regionais e os diferentes olhares de cada segmento social (BONDUKI, 2009, 

p.12). 

Apesar da complexidade e profundidade desta proposta, o governo opta por uma 

abordagem considerada mais eficiente a curto prazo em resposta à crise econômica, 

atropelando a construção do PlanHab e criando o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – 

MP n° 459/09. Uma das grandes vantagens deste Programa foi o montante aplicado em 

subsídios – R$26 bilhões – além do valor previsto pelo PAC para o setor da habitação, entretanto, 

o Programa não adotou o conjunto de estratégias que o PlanHab apontou como indispensáveis 

para a equação do problema habitacional nos demais aspectos – além do financeiro. Algumas 

das principais fragilidades do MCMV, que poderiam ser mitigadas caso as propostas do PlanHab 

fossem adotadas, são relativas à alocação do subsídio por faixa salarial, aos elevados custos 

unitários por habitação e à localização precária dos empreendimentos (BONDUKI, 2009). Neste 

último aspecto a necessidade do Estatuto das Cidades se fazer cumprir deve ser enfática, pois 

será através dos Planos Diretores e Habitacionais – dos quais devem participar todos os 

segmentos populacionais, inclusive das entidades acadêmicas como os EMAUs – que serão 

definidos locais e incentivadas a implantação de novos empreendimentos. 

O Brasil tem, desde 2001, uma das leis urbanísticas mais avançadas do 

mundo: o Estatuto da Cidade que regula a aplicação da função social da 

propriedade por meio do Plano Diretor, entretanto Estado e sociedade 

resistem à sua aplicação. Até existem prefeitos que gostariam de aplicá-lo, 

mas quando esse fato raro ocorre a dominação patrimonialista sobre as 

Câmaras Municipais e o judiciário impedem que tal ocorra. Essa matéria é de 

competência municipal (o que mostra que o tema exige uma abordagem 

federativa além de considerar o mercado) e seria inútil o governo federal 

repetir o que já foi feito durante a ditadura militar: condicionar os 

investimentos a existência de Plano Diretor no município. Os Planos (como as 

leis) nada garantem é o que mostra a tradição brasileira (MARICATO, 2009). 



 

 

No que se refere à distribuição de subsídios, as regras adotadas pelo MCMV se 

baseavam em faixas de renda salariais esticadas, ou seja, a classe mais baixa englobava uma 

grande variedade de poderes aquisitivos inclusive de pessoas que não possuíam condições de 

se enquadrar nas condições mínimas do Programa, o que levou um grande parcela da população 

carente a não ser beneficiada. Além disso, este tipo de divisão dos subsídios não condiz com o 

perfil do déficit habitacional, visto que mais de 90% do déficit se concentrava na faixa inferior e 

menos atendida enquanto a menor parte do déficit, nas camadas superiores, seriam 

praticamente zeradas, conforme a Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Déficit acumulado e as metas do programa Minha Casa, Minha Vida – distribuição do déficit 
por faixa de renda. Fonte: BONDUKI, 2009. 

Um outro aspecto a ser observado no Programa MCMV diz respeito aos movimentos 

sociais. Ao ser lançado em 2009, o Programa destinava-se apenas à promoção de moradias por 

empresas privadas de construção civil, sendo necessária a reivindicação destes movimentos 

quanto a sua participação no Programa. A partir de audiências privadas – portanto, afastado das 

arenas públicas – foi criada uma nova modalidade especial: o MCMV Entidades, “voltada 

especificamente para promoção de moradia por entidades sem fins lucrativos, incluindo as 

associações e cooperativas habitacionais autogestionárias (KLINTOWITZ, 2016, p.179). Exemplo 

disto são os projetos desenvolvidos por ATHIS que puderam se beneficiar deste financiamento 

o qual, apesar de pequeno quando comparado ao montante global do Programa (apenas 2%), 

significaram uma grande vitória para o segmento (KLINTOWITZ, 2016). 

A partir de 2010 o Programa MCMV toma proporções que fogem ao escopo desta 

pesquisa, portanto, encerramos este segundo recorte temporal apontando de forma breve e 

pontual os principais debates e políticas públicas habitacionais que permearam os primeiros 

anos de atuação dos Escritórios Modelo. Tais políticas moldaram as possibilidades de atuação 

junto ao poder público, tanto pelas ATHIS tidas como referência por vários EMAUs – como as já 

citadas USINA e Peabirú – quanto pelas próprias Universidades e entidades Acadêmicas – 

principalmente através do Estatuto das Cidades. Apesar de não regularem diretamente a forma 

de atuação dos EMAUs, as políticas públicas habitacionais e de planejamento urbano 
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influenciam as possibilidades de intervenção junto às comunidades atendidas pelos Escritórios. 

Desta forma, é de extrema relevância que os debates em trono destas questões e os 

mecanismos disponíveis através destas políticas estejam presentes, tanto no meio acadêmico – 

o que não parece ser uma constante, como veremos adiante – quanto nos debates internos aos 

EMAUs – seja dentro de cada grupo ou dentro dos Seminários Nacionais. 

Lei da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) – n° 11.888/08 

Uma outra legislação de que trataremos com maior ênfase aqui é a Lei n° 11.888 de 

2008, também conhecida como Lei da Assistência Técnica ou Lei ATHIS e através da qual os 

Escritórios Modelo podem atuar de forma institucional e financiada junto ao poder municipal. 

Apesar de sua aprovação se dar apenas ao final da primeira década do século XXI, os debates de 

âmbito nacional em torno da assistência técnica na área da arquitetura datam do início do século 

XX – passando pelas primeiras experiências de mutirão para habitações populares, algumas das 

quais já foram apontadas aqui – ganhando maior visibilidade a partir da aprovação do Estatuto 

das Cidades, em 2001. O direito à moradia foi reconhecido constitucionalmente no Brasil apenas 

após a redemocratização, a partir de uma Emenda Constitucional – nº 26/00 – no ano 2000, 

porém, este direito está previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948 

apontando um descompasso temporal enorme que apenas corroborou com o crescimento do 

déficit habitacional a ser enfrentado – em 2000 este número já ultrapassava a marca do 7 

milhões – e a proliferação da autoconstrução – mais de 80% das moradias no Brasil são 

produzidas desta forma (ARRUDA; CUNHA; MEDEIROS, 2007).  

Como apontando anteriormente, nos anos 1970 surge, na cidade de Porto Alegre (RS), 

o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica – ATME, a partir da iniciativa do 

arquiteto Clóvis Ilgenfritz que, em 1990, consegue a partir desta experiência incentivar a Lei 

Orgânica do município a incorporar a responsabilidade municipal pela assistência técnica e, por 

fim, em 1999, já como vereador consegue aprovar a Lei Complementar Municipal n° 428 que 

garantia assistência técnica à população de baixa renda se tornando esta “a primeira lei do Brasil 

a garantir esse serviço como direito do cidadão e dever do Estado” (ARRUDA; CUNHA; 

MEDEIROS, 2007, p.25). A partir desta primeira experiência – ATME – o movimento pela 

assistência técnica gratuita à populações de baixa renda toma dimensões nacionais sendo 

criados programas e leis para habitação de interesse social em diversas outras cidades do país – 

Campo Grande (MS), São Paulo(SP), Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG) para citar algumas. Já 

durante a Constituinte existiram esforços para que a assistência técnica fosse incorporada a esta 

legislação, entretanto, não obtiveram sucesso. Na década de 1990 as discussões apenas ganham 

forças, principalmente diante das inúmeras mudanças políticas e sociais pelas quais passava o 



 

 

país. Dois eventos realizados na referida década merecem destaque: Rio-9288 e Habitat 9689, 

este último realizado em Istambul, na Turquia. Estes dois eventos tornaram visíveis ao país as 

comunidades e movimentos organizados em busca da moradia digna e sustentável (ARRUDA; 

CUNHA; MEDEIROS, 2007). 

Paralelamente, na década de 1990, as universidades e os acadêmicos 

enxergaram a necessidade de aproximar os futuros arquitetos da habitação 

de interesse social. E criaram, por meio de uma articulação com a Federação 

Nacional dos Estudantes de Arquitetura, escritórios chamados de Modelo 

(ARRUDA; CUNHA; MEDEIROS, 2007, p.27). 

Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, a assistência técnica é englobada 

como um dos dispositivos desta legislação, sendo definida como “um instrumento da política 

urbana que deve ser oferecido gratuitamente para grupos sociais menos favorecidos” (ARRUDA; 

CUNHA; MEDEIROS, 2007, p.27), entretanto, apenas em 2008, após longo período de 

reivindicações tanto por parte da população quanto por parte dos profissionais e estudiosos da 

área, é, por fim consolidada a Lei ATHIS. A aprovação desta lei reforçou algumas das importantes 

questões que já vinham sendo apresentadas pelo Estatuto da Cidade relativas ao direito à 

moradia digna e à função social da cidade, se mostrando como uma alternativa viável para o 

enfrentamento da questão habitacional (FURLAN; DUDA, 2019). Além disso, reitera a 

necessidade de se discutir a responsabilidade social do profissional Arquiteto Urbanista ainda 

durante sua formação – ao incluir a Universidade como um dos agentes de atuação através da 

ATHIS – e a necessidade de remuneração deste tipo de atividade uma vez que, como versa a 

Constituição, é papel do Estado prover moradia digna a seus cidadãos e esta responsabilidade 

não deve ser transferida à outras instituições. 

Na prática os arquitetos e urbanistas podem atuar através da Lei ATHIS em diversas 

categorias: a partir de instituições públicas, universidades, ONGs, escritórios, cooperativas, 

associações ou mesmo de forma autônoma. Dentre as formas de atuação através das 

universidades se encontram os EMAUs: 

Art. 4º - Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de 

parceria com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser 

prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia 

que atuem como:  

I - Servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios;  

 
88Conferência Mundial das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992. 
89 Conferência Internacional do Habitat, Istanbul, 1996. 
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II - Integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins 

lucrativos;  

III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em 

arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão 

universitária, por meio de escritórios-modelos ou escritórios públicos com 

atuação na área; (grifo nosso)  

IV - Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 

previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, 

Distrito Federal ou Município (BRASIL, 2008). 

 Apesar dos avanços representados pela aprovação de uma legislação federal que 

contemple a atuação das ATHIS, a aplicação desta lei ainda depende em grande parte do poder 

Estadual e Municipal para funcionamento e financiamento e, devido a seu caráter opcional, 

poucas foram as iniciativas levadas adiante pelo poder local. Além disso, o lançamento do 

Programa Minha Casa, Minha Vida no ano seguinte à aprovação da Lei ATHIS acabou trazendo 

grandes alterações para a agenda pública e redirecionando os esforços e investimentos tanto 

do poder público quanto do setor imobiliário: 

Neste contexto, a aplicação da Lei da Assistência Técnica gratuita encontrou 

ainda mais dificuldades de aplicação, devido à não destinação de recursos 

para sua execução e capacitação de profissionais. Mesmo com os 

investimentos destinados para programas como o Programa Crédito Solidário 

(PCS), o Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (PMCMV-E) e o 

Programa de Aceleração de Crescimento voltado à urbanização de favelas 

(PAC-UAP), a possibilidade de prestação da assistência técnica continuou 

dificultada, dadas as especificidades da cidade informal, autoconstruída e 

precária, que requerem abordagens e procedimentos para execução não 

encontradas nas políticas vigentes (CARVALHO; JULIÃO; PEREIRA; PEREIRA, 

2016 apud FURLAN; DUDA, 2019). 

Desta forma, um dos principais instrumentos que os EMAUs poderiam utilizar para 

promover sua atuação junto às comunidades acabou se mostrando pouco efetivo. Entretanto, 

não deixa de ser uma grande vitória para o projeto e também para a formação de um profissional 

mais responsável socialmente, uma vez que a Lei de certa forma oficializa possibilidades 

alternativas de atuação profissional através da Assistência Técnica a setores marginalizados da 

cidade, possibilidades estas pouco abordadas pela maioria dos currículos acadêmicos – como 

veremos a seguir. 

A questão da educação 

Conforme demonstramos na primeira parte desta pesquisa, o cenário do ensino 

superior na década de 1990 assistia a uma acentuada expansão do setor privado a partir da 



 

 

proliferação das chamadas universidades de ensino, ocasionando, portanto, um retrocesso 

tanto no campo da pesquisa quanto no campo da extensão, principalmente devido às políticas 

educacionais implantadas durante o governo FHC, dentre elas a nova LDB, de 1996. Em 

conformidade com as exigências da nova LDB, em 1997 o MEC lança os editais n° 4 e n° 5 que 

convocam todas as áreas do ensino superior a apresentarem propostas para suas novas 

diretrizes curriculares. Como apontado anteriormente, a área da Arquitetura e Urbanismo já 

havia definido suas Diretrizes Curriculares a partir de diversos seminários e levantamentos 

realizados pela própria área que culminaram, em 1994, no documento aprovado pela Portaria 

Ministerial 1.7740/94. Entretanto, ainda assim seria necessário cumprir as exigências destes 

editais que demandavam a elaboração de propostas pelas Comissões de Especialistas da 

Secretaria de Ensino Superior – SESu/MEC. Para tanto foram organizados diversos encontros no 

ano de 1998 entre o Grupo de Trabalho de Ensino de Arquitetura e Urbanismo do CONFEA, a 

ABEA e a FeNEA90 além de contarem com o apoio do CREA, da FNA, e de coordenadores, 

diretores e professores de diversas IES. Nestes encontros foram debatidos os temas apontados 

pelos editais: “perfil desejado do formando, competências e habilidades desejadas, conteúdos 

curriculares, duração dos cursos, estruturação modular dos cursos, estágios, atividades 

complementares, conexão com a avaliação institucional” (MONTEIRO et al, 2013, p.99). 

Importante ressaltar que os EMAUs já estavam presentes nestes debates, entrando inclusive 

para o documento de Diretrizes Curriculares dentre as opções de atividades que poderiam 

conter núcleos de conteúdo curricular: 

§ 5º Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga 

horária e de planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais 

ou em equipe, tais como: (...) e) pesquisas temáticas, bibliográficas e 

iconográficas, documentação de arquitetura, urbanismo e paisagismo e 

produção de inventários e bancos de dados; projetos de pesquisa e extensão; 

emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo de Arquitetura e 

Urbanismo; núcleos de serviços à comunidade; (BRASIL, 2006). 

Ainda em 1998 o documento norteador da Resolução que instituiria as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Arquitetura e Urbanismo foi encaminhado à SESu/MEC, à CEAU e 

à CES/CNE. Este documento reiterava a Portaria 1770/94 e estava de acordo com a Charter of 

Architectural Education publicada numa parceria entre UIA e UNESCO em 1996. Contrariando as 

expectativas, o documento enviado não seria aprovado tão rapidamente:  

Entre 1998 e 2006 a ABEA travou intenso debate e negociação com o relator 

das Diretrizes da área no Conselho Nacional de Educação (CNE) que tinha 

 
90 O assunto também foi amplamente debatido dentro dos EREAs e ENEAs daquele ano (ABEA, 2013). 
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intenções diferentes daquelas presentes no documento encaminhado ao 

Ministério. Apesar de todos os esforços da ABEA, do processo democrático 

para sua construção, elas só foram aprovadas em 2006²⁵, com sensíveis 

modificações. (MONTEIRO et al, 2013, p.100). 

Tais modificações diminuíam algumas das exigências quantitativas para abertura de 

novos cursos as quais visavam a garantia de uma qualidade mínima para a formação de novos 

profissionais, facilitando a abertura de curso, principalmente no setor privado, em um momento 

em que o sistema de controle não conseguia acompanhar a proliferação que vinha ocorrendo 

em todo o ensino superior. Além disso, em 2010 estas Diretrizes sofrem algumas “atualizações” 

(MONTEIRO et al, 2013) quando, motivado por uma ação trabalhista por parte de um professor 

externo à área, o CNE propõe alterações indesejáveis ao texto que flexibilizam aspectos 

essenciais relativos ao Trabalho Final de Graduação – TFG. As ditas “atualizações” permitiam 

que o desenvolvimento do TFG fosse supervisionado por um professor externo ao curso de 

Arquitetura e Urbanismo e suprimiam a obrigatoriedade de arquitetos e urbanistas externos à 

IES na composição da banca avaliadora. Estas alterações buscavam uniformizar esta etapa do 

curso à outras áreas de conhecimento, para isso fragilizando a importância projetual dada 

anteriormente à etapa final da formação do aluno e suprimindo a presença de uma visão menos 

enviesada durante a avaliação final do TFG. 

Todas estas alterações buscaram de alguma forma uniformizar e facilitar o sistema de 

avaliação dos cursos superiores uma vez que este se mostrava insuficiente e ineficiente já ao 

início da primeira década do século XXI. Como apontado anteriormente, entre 1996 e 2004 o 

sistema de avaliação, apesar da existência de outras etapas, era realizado basicamente através 

do Exame Nacional de Cursos (Provão) – de responsabilidade do SESu/MEC – e do qual os alunos 

dos cursos de Arquitetura participam a partir de 2002. Com a troca de governo em 2003 um 

novo sistema de avaliação institucional é implantado: o Sistema Nacional de Avaliação de 

Educação Superior (SINAES). O novo sistema apontava as deficiências do anterior – em especial 

seu exame – e se apoiava em conceitos como integração e participação prevendo um ciclo de 

avaliação de três anos e uma abordagem sistemática com foco na instituição, e não apenas no 

aluno. Com o novo sistema também veio um novo exame: o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE) o qual se propunha a ser mais do que um indicador, uma ferramenta de 

avaliação e diagnóstico (MONTEIRO et al, 2013): 

(...) o Provão era aplicado apenas aos alunos concluintes, o Enade também 

avaliava os ingressantes. O primeiro era considerado como uma avaliação 

censitária. O segundo era aplicado a uma amostra de estudantes. Além disso, 

o número de questões do Enade era igual para todas as áreas, e os alunos 



 

 

deveriam responder a um conjunto de questões relativas à formação geral 

(ROTHEN, 2011 apud MONTEIRO et al, 2013, p.112).  

O SIANES tinha como objetivo avaliar a instituição, o curso e o estudante realizando, 

para tanto, avaliações in loco para itens relativos à instituição e ao curso além da aplicação do 

ENADE aos estudantes. Dentre os critérios avaliados na instituição estavam a relevância social 

das atividades de extensão e a responsabilidade social da Instituição, o que contribuiu para 

algumas melhoras na aceitação dos EMAUs junto às Universidades. No início do segundo 

mandato, o presidente Lula adota uma postura mais economicista criando, entre 2008 e 2010, 

uma série de índices de avaliação que trazem de volta a prática do ranking utilizada pelo governo 

FHC, o que estimula o uso mercantil dos resultados e retira a qualidade avaliadora do sistema, 

prevalecendo novamente o peso do ENADE em detrimento dos outros mecanismo de avaliação. 

Desta forma, a mudança que era esperada a partir da ascensão de um governo de oposição 

nascido num contexto de lutas sociais e redemocratização acabou não se concretizando como 

esperado e a educação superior continuo em seu processo de mercantilização e rentabilidade 

privada. 

Apesar dos retrocessos, o Plano Nacional de Educação (PNE) previsto pela Constituição 

de 88, elaborado entre 1997 e 1998 e aprovado apenas em 200191 e o Plano Nacional de 

Extensão elaborado pelo FORPROEX em 1998, trouxeram alguns avanços para o ensino superior 

e, particularmente, para as atividades de extensão universitária da qual fazem parte os EMAUs. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) o MEC elaborou uma 

proposta para o Plano Nacional de Educação o qual deveria ser cumprido dentro da próxima 

década (2001 – 2010). A proposta reconhecia um déficit92 quanto ao acesso da população jovem 

(entre 19 e 24 anos) ao ensino superior brasileiro, propondo uma acelerada ampliação da oferta 

de vagas – 200% em dez anos – tanto públicas quanto privadas. Entretanto, novamente não foi 

previsto investimento público adicional para tamanha expansão, o que levou ao avanço de 

estabelecimentos privados voltados ao ensino em detrimento da pesquisa uma vez que o 

primeiro apresenta um baixo nível de investimento em infraestrutura e menor duração do 

tempo de formação quando comparado ao segundo, o que o torna economicamente mais 

interessante para as empresas educacionais (SAVIANI, 2011). Durante o governo Lula (2003-

 
91 “É importante ressaltar que, muito embora ocorressem alterações na configuração da educação 
superior, o presidente da República Fernando Henrique Cardoso, ao sancionar a Lei n. 10.172, de 9 de 
janeiro de 2001 (PNE), aprovada pelo Congresso Nacional, impôs nove vetos aos subitens do Plano, dos 
quais cinco eram atinentes à educação superior. O governo não estava disposto a incrementar os recursos 
para a educação superior no país” (AGUIAR, 2010). 
92 “(...) enquanto na Argentina 36% da população na faixa etária de 19 a 24 anos têm acesso ao ensino 
superior, no Brasil esse índice não chegava a 12% (SAVIANI, 2011, p.13). 
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2010) as universidades federais voltam a ter algum investimento através de iniciativas como o 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão para as Universidades Federais – 

REUNI, criado em 2007 pelo Decreto n° 6.096/07, e que tinha como objetivo “a expansão do 

acesso e a ampliação das matrículas nas instituições públicas, a partir de um melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais” (NEVES, 2012, p.14). Entretanto, a iniciativa privada não apenas continua recebendo 

estímulos como estes também se acentuam a partir da criação de uma outra iniciativa, o 

Programa Universidade para Todos – o PROUNI, “(...) projeto do governo federal que tem como 

objetivo a concessão de vagas para estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino 

superior, com ou sem fins lucrativos” (NEVES, 2012, p.13), criado em 2005 pela Lei n° 11.096/05. 

Este avanço das instituições privadas, isoladas e com cursos de curta duração voltados 

a um ensino mercantilizado se torna preocupante uma vez que a produção científica possui 

importância fundamental para o desenvolvimento do país e para a formação de profissionais 

bem qualificados. A situação se agrava ao constatarmos que as universidades públicas são 

responsáveis por cerca de 90% da ciência produzida no Brasil, porém, representam menos de 

15% das instituições de ensino superior no país e menos de 30% dos alunos matriculados93. 

Só na medida em que o Brasil mantiver um sistema de ensino superior de alto 

padrão de qualidade buscando expandi-lo amplamente é que ele terá 

condições de formar quadros e selecionar os cientistas de ponta, que vão, de 

alguma forma, liderar o seu desenvolvimento científico e tecnológico. Sem 

isso ele ficará em posição subalterna em relação aos demais países (SAVIANI, 

2011, p.15). 

A essa articulação entre ensino e pesquisa se somam as atividades de extensão 

universitária completando o tripé da Universidade presente na Constituição de 1988. A extensão 

deve buscar a criação de um espaço de articulação entre o trabalho intelectual e o trabalho 

manual, evitando que o primeiro caia num academicismo isolado da realidade social em que se 

insere, e o segundo caia num estado de passividade intelectual, apenas recebendo de forma 

inativa o conhecimento universitário estendido à população atendida (SAVIANI, 2011). O Plano 

Nacional de Extensão (1998) e o supracitado Plano Nacional de Educação (2001) trazem novas 

perspectivas para o quadro da extensão nacional (VILLELA; MACHADO, 2017). Como apontado 

anteriormente, o primeiro Plano avançou no sentido de promover a unidade nacional de 

programas já existentes, de garantir recursos financeiros à execução de Políticas Públicas 

correlatas, do reconhecimento pelo Poder Público da Extensão Universitária para além da 

 
93 Dados de 2017 obtidos na plataforma InepData: https://inepdata.inep.gov.br. 

https://inepdata.inep.gov.br/


 

 

atividade acadêmica e, por fim, pela viabilidade de intervir nos grandes problemas sociais do 

país, garantindo desta forma o fortalecimento e a continuidade de projetos como o Escritório 

Modelo. Já o segundo Plano instituiu que um mínimo de 10% do total de créditos exigidos para 

a graduação no ensino superior brasileiro fosse reservado para a atuação de estudantes em 

ações extensionistas (Encontro Nacional FORPROEX, 2012), marcando um passo importante no 

enriquecimento da extensão universitária desde sua chegada em terras nacionais. 

Além destes dois Planos Nacionais, outros dois avanços são destacados pela FORPROEX 

no campo da Extensão durante esta primeira década do século XXI. O primeiro diz respeito ao 

esforço de institucionalização da Extensão, desde a indissociabilidade constitucional entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, passando pela importância conferida pela LDB às atividades 

extensionistas – apesar das dificuldades impostas por esta mesma legislação, citadas 

anteriormente – e, por fim, os já citados 10% de creditação curricular originadas por atividades 

extensionistas. Entretanto, vale ressaltar que mesmo com todo este aparato constitucional e 

legislativo, em algumas Universidades não há qualquer valorização deste tipo de atividades 

(FORPROEX, 2012). O segundo avanço se refere à priorização da Extensão Universitária em 

diversos programas e investimentos do Governo Federal como o antigo Programa de Fomento 

à Extensão Universitária (PROEXTE), pioneiro na conceituação e financiamento de ações 

extensionistas entre 1993 e 1995, retomado em 2003 com um novo nome: Programa de 

Extensão Universitária (PROEXT), principal fonte de financiamento de bolsas dos Escritórios 

Modelo de Arquitetura e Urbanismo de acordo com levantamento realizado em 2017 – o qual 

será apresentado na próxima parte desta pesquisa. O principal objetivo deste programa é:  

(...) implementar o processo de democratização do conhecimento acadêmico, 

estabelecer mecanismos de integração entre os saberes acadêmico e 

popular, de forma que a produção do conhecimento se efetive no confronto 

com a realidade, com permanente interação entre teoria e prática 

(NOGUEIRA, 2005, p.51 apud FORPROEX, 2012, p.27) 

O texto apresentado pelo Fórum ainda traz a importância da institucionalização da 

Extensão Universitária nos níveis constitucional e legal, pois considera que é através desta que 

se torna possível a renovação da prática e dos métodos acadêmicos. Sem as ações extensionistas 

“(...) corre-se o risco de repetição dos padrões conservadores e elitistas tradicionais, que 

reiteram a endogenia, abrem espaço para a mera mercantilização das atividades acadêmicas e, 

assim, impedem o cumprimento da missão da Universidade Pública” (FORPROEX, 2012, p.27). 
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A questão da profissão 

Os debates em torno do exercício profissional não poderiam ser realizados de forma 

descolada do ensino e do contexto político-econômico de cada época. A forma de organização 

dada ao ensino – assim como seu conteúdo – está diretamente relacionada à reprodução do 

trabalho profissional e ao viés político e econômico a que estes servem. Desta forma: 

É consenso entre os estudiosos da educação que a massificação do ensino ou 

a extensão da educação a faixas mais amplas da população foi 

fundamentalmente um ato político-econômico relacionado ao 

fortalecimento do papel do Estado e à criação de condições para implantação 

e manutenção do modo de produção capitalista (SANTOS, 2003, p.2). 

Esta relação se torna ainda mais clara no início do século XX quando a busca pelo 

moderno alcança as esferas administrativas e nesta modernização se considera importante o 

controle estatal, tanto do ensino – vide a criação do MESP e seu edifício moderno em 1930 – 

quanto da organização profissão – vide as regulamentações estaduais que começam a surgir já 

na década de 1920. Consta na Constituição de 1988 – e em todas as Constituições Federais que 

o país já teve – que o exercício profissional de qualquer “trabalho, ofício ou profissão” (BRASIL, 

1988) é livre desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas pelas leis de 

regulamentação profissional, entretanto, até 1933 não havia uma regulamentação específica 

para o exercício da arquitetura. Esta primeira regulamentação foi tida como uma vitória visto 

que até então a profissão poderia ser exercida livremente, independente de uma formação 

oficial, entretanto, ao mesmo tempo esta normatização vinculava profissão e ensino de forma 

que a atuação de um dependeria do currículo do outro, que, por sua vez, seria ditado pelas 

atribuições profissionais – e era de interesse do Estado que ambos fossem homogeneizados e 

unificados em suas esferas. No campo profissional esta homogeneização se daria através das 

atribuições profissionais – realizada pela Regulamentação de 1933 – enquanto que no ensino se 

daria através de um currículo oficial – que naquele momento era o do engenheiro-arquiteto 

baseado no politecnismo francês, e em 1945 passa a ser o da Faculdade Nacional de Arquitetura 

(FNA), como demonstramos anteriormente. Desta forma, entre as décadas de 1930 e 1940 são 

criadas as bases institucionais para a implantação do ensino em massa no país, o qual seria 

acentuado nos anos 1960 com a adoção do modelo de departamentos norte-americano e 

perpetuado pela Reforma Universitária e pelo Currículo Mínimo entre 1968 e 1969 (SANTOS, 

2003).  

Como visto anteriormente, este tipo de política educacional acaba gerando um 

acelerado crescimento no número de escolas e, consequentemente, no número de arquitetos 



 

 

no mercado profissional o que gera uma fragmentação dos campos de atuação e, portanto, das 

representações de classe – criação da ABEA, da AsBEA, da FNA e da ABAP, como já apontado. 

Entretanto, apesar da diversificação nas formas de atuação profissional, o ensino segue voltado 

à formação do profissional liberal, desconsiderando, na maioria dos casos, a existência de uma 

estratificação da classe profissional o que apenas reflete um modelo educacional que mais 

reproduz do que produz conhecimento. Neste sentido, é importante questionarmos o tipo de 

conhecimento considerado relevante e, portanto, reproduzido dentro das escolas e da própria 

profissão. Esta gama de conhecimentos a serem adquiridos irá variar no decorrer da história 

sempre obedecendo e resistindo aos interesses ideológicos vigentes – exemplos disso podem 

ser observados no embate entre vertentes (belas artes e politécnica) e modelos universitários 

(napoleônico, anglo-saxônico e prussiano) já abordados – resultando numa fragmentação e 

justaposição de saberes que ao compor uma grade curricular vai de encontro à ideia de 

aprendizado como um processo articulado. Diante disto Santos (2003) questiona a manutenção 

do perfil generalista do Arquiteto e Urbanista e a existência de cursos inchados de disciplinas – 

por vezes mal coordenadas entre si e ministradas por equipes de professores nem sempre 

preparados para abordar todos os assuntos necessários à uma formação generalista – que 

acabam formando profissionais desprovidos de uma capacidade de reflexão crítica necessária 

para o enfrentamento da realidade das cidades brasileiras, seu déficit habitacional e o próprio 

mercado profissional.  

O autor também reconhece a existência da já apontada estratificação do campo 

profissional entre empregados – no qual se valoriza a habilitação para o mercado e cujo número 

é limitado pela demanda da produção, portanto, se tornando susceptível às variações na 

economia – e empregadores – no qual se valoriza a inovação criativa e permanência através de 

notoriedade, e cujo número é reduzido uma vez que se regula pela “capacidade de construir 

uma rede de relações pessoais, pela capacidade de liderança e pelo senso de oportunidade” 

(STEVENS, 1996 apud SANTOS, 2003). A questão é que o acesso ao setor dos empregadores não 

tem relação direta com o ensino escolarizado de arquitetura, mas sim com o elo mestre-

discípulo característico de tempos que não estes do ensino em massa. Em outras palavras, “a 

escola está orientada para a formação do profissional liberal aspirante a ocupar um lugar na sala 

vip, embora forme em massa profissionais para o setor subordinado” (SANTOS, 2003, p. 9) o que 

apenas reforça a necessidade de reflexão sobre “o que” se ensina e “por que” se ensina desta 

ou daquela maneira. 

A partir da redemocratização, em 1985, o Estado assume uma postura de tendência 

neoliberal e aponta algumas mudanças tanto no campo do ensino – principalmente através da 
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nova LDB, em 1996 – quanto no campo profissional, através de algumas tentativas de 

desregulamentação da profissão – principalmente através da edição da polêmica94 Medida 

Provisória n° 1.549/36, em 1997. As tentativas de desregulamentação reacenderam os debates 

em torno da autonomia profissional, levando todas as entidades da categoria a aderirem à 

criação, em 1998, do Colégio Brasileiro de Arquitetos (CBA) – “fórum cuja intenção é promover 

uma regulamentação própria e criar um conselho profissional com estatuto similar ao do 

existente, porém, destinado exclusivamente aos arquitetos-urbanistas” (SANTOS, 2003, p.6). 

Após um longo e constante período de luta, em 2010, os arquitetos e urbanistas, através do CBA 

conquistam uma regulamentação própria. A Lei 12.378/2010 passa a regulamentar o exercício 

da profissão e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU, definindo de forma 

clara as atividades e atribuições do Arquiteto e Urbanista, além de reforçar o vínculo entre 

profissão e ensino – aponta que os campos de atuação profissional são determinadas a partir 

das diretrizes curriculares nacionais, ou seja, o campo profissional fica definido a partir do campo 

educacional o que aumenta a responsabilidade das escolas.  

É interessante observar como a diplomação oficial, exigida desde a regulamentação de 

1933, não assegurou o acesso generalizado à prestação de serviço diplomada – supostamente 

mais qualificada tecnicamente – uma vez que grande parte da população, principalmente aquela 

mais vulnerável e excluída social e espacialmente, não tem acesso ao serviço do Arquiteto 

Urbanista95. 

(...) a distinção entre diplomados e leigos não implicou tampouco em 

proteção da população face a atuação dos não peritos, posto que a maioria 

da população brasileira continua desassistida por esses profissionais. A 

perícia técnica, fonte da legitimação dos profissionais diplomados, tornou-se 

mais um monopólio sobre certas atividades orientadas estritamente por 

interesses de mercado do que objeto de investimento público visando seu 

aprimoramento e extensão a toda a sociedade (SANTOS, 2003, p.7). 

Como apontado anteriormente, é exatamente neste setor da sociedade, ignorado pelo 

mercado tradicional, em que os EMAUs buscam atuar desde o início. Entretanto, mesmo diante 

desta falta de atendimento das camadas marginalizadas, em 2003 os EMAUs recebem uma carta 

da junta de Arquitetura do sistema CONFEA/CREA questionando a atuação dos Escritórios 

 
94 A tentativa de “privatização” dos conselhos profissionais gerou polêmica e acabou levando o Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
a entrarem com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, deferida pelo Supremo Tribunal Federal por 
reconhecer que não seria possível delegar a uma entidade privada, atividade típica do Estado que abrange 
poder de polícia, de tributar e de punir (SILVEIRA, 2010). 
95 Como pode ser observado na pesquisa CAU/BR de 2015. 



 

 

Modelo – a qual classificam como exercício ilegal da profissão – acusação a que os EMAUs 

respondem reiterando sua atuação enquanto atividade acadêmica que não caracteriza invasão 

do mercado de trabalho – mesmo porque, como apontado, esta parcela da população não era 

considerada como mercado em potencial pelos profissionais (FeNEA, 2005). Sobre esta falta de 

reconhecimento e acesso aos serviços do Arquiteto e Urbanista por uma grande parcela da 

população, o próprio CAU em parceria com o Instituto Datafolha realiza, em 2015, uma pesquisa 

qualitativa na qual foi possível apontar algumas das principais deficiências e dificuldades do 

mercado tradicional atualmente. Todas estas questões relativas ao campo profissional apenas 

reiteram a importância de uma aproximação entre esferas de ensino, de prática profissional e 

poder público, pois apenas em conjunto será possível superar os desafios apresentados pela 

atual conjuntura. 

Fim do segundo recorte temporal 

Neste segundo recorte temporal – assim como no primeiro – nos pautamos pela divisão 

das questões apresentadas ao contexto de atuação dos EMAUs em três grandes camadas: 

políticas públicas referentes à habitação; políticas educacionais; e questões relativas à atuação 

profissional, permeadas por marcos legais e sempre mantendo um eixo estruturado pela 

formação do Arquiteto e Urbanista. Como apontado nas últimas páginas, o período abordado 

por este recorte compreende basicamente dois grandes governos – FHC (1995 – 2002) e Lula 

(2003 – 2010) – os quais propuseram, ao menos inicialmente, abordagens distintas aos desafios 

apresentados por um país que vinha se recuperando de um longo período ditatorial e enfrentava 

crises internas e externas. No período compreendido, os avanços relativos às políticas públicas 

no âmbito habitacional e do planejamento urbano em ambos os governos são claros, 

entretanto, podemos observar que muitas das propostas debatidas durante o período de 

redemocratização demoraram por vezes mais de uma década para serem aprovadas, e mesmo 

após sua aprovação, muitos esforços ainda são necessários para fazê-las serem cumpridas, 

mantidas ou reformuladas diante das inúmeras falhas apresentadas. É interessante observar 

que a maioria dos avanços relativos à moradia em todo o período observado diz respeito às 

Habitações de Interesse Social, restando ao campo profissional de cunho mercadológico poucas 

marcações históricas – apesar de um dos seus maiores avanços legais ter sido alcançado em 

2010, após quase um século de reivindicações. Tendo em vista que os dados aqui levantados 

são em sua maioria, pertinentes ao contexto de formação profissional do arquiteto  e urbanista, 

esta falta de marcos históricos no campo da profissão talvez seja apenas um reflexo do 

distanciamento entre a regulamentação profissional e o âmbito educacional que já vem sendo 

apontada desde a primeira parte desta contextualização. 
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No campo do ensino, e em especial no campo da arquitetura e do urbanismo, fica cada 

vez mais clara a necessidade de uma reformulação estrutural que enxergue as reais 

necessidades da atuação profissional. É necessário a busca por uma formação crítica que esteja 

aberta a novos métodos e espaços pedagógicos, permitindo a abordagem de temas pertinentes 

ao enfrentamento da realidade urbana e rural do século XXI. Para tanto são necessárias diversas 

aproximações – há muito debatidas, porém persistentes – seja entre ensino e profissão, entre 

teoria e prática ou entre a universidade e as diversas realidades sociais que a rodeiam, por fim, 

entre aquilo que se ensina e aquilo que é necessário ser ensinado – e aprendido. Neste sentido, 

os Escritórios Modelo buscam romper com os padrões já desgastados da estrutura de ensino ao 

propor uma atuação, tanto metodológica quanto prática, que permeie estas antigas dicotomias 

as quais, se não forem superadas, continuarão no caminhos de uma formação profissional de 

fato transformadora da realidade em que se insere.  

Optamos por não avançar para além de 2010, pois diversas questões desencadeadas 

naquele momento – como o início do PMCMV e o início do governo Dilma – tomariam 

proporções que não cabem ao escopo desta pesquisa, além de algumas destas ainda se 

encontram em desdobramento nos dias atuais, não permitindo o distanciamento necessário 

para o tipo de abordagem que estamos propondo. Assim como na primeira parte desta 

contextualização, utilizaremos aqui a ferramenta da linha do tempo – desta vez em uma escala 

bem mais reduzida – trazendo de forma sistematizada as informações apontadas durante este 

recorte temporal. 
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Pesquisa CAU/BR 

Em 2015, o CAU/BR e o Instituto Datafolha realizaram um diagnóstico do campo 

profissional do Arquiteto Urbanista com o intuito de compreender como a população brasileira 

vê a profissão e, a partir disso, traçar estratégias de valorização da profissão e promoção dos 

serviços a todos os setores populacionais. Os objetivos gerais da pesquisa foram levantar: as 

atribuições e a imagem de arquitetos e urbanistas aos olhos da população; o protagonismo do 

Arquiteto e Urbanista no planejamento das cidades; os atributos, benefícios e valores 

relacionados à atuação de arquitetos e urbanistas; a avaliação dos serviços realizados, e a 

opinião sobre a reserva técnica. Foram entrevistadas 2.419 pessoas entre 18 e 75 anos, em 177 

municípios. Os resultados são apresentados em diferentes categorias: Como o Brasil constrói; 

Contratação de arquitetos; Atribuições profissionais; Planejamento das cidades; Ética e Reserva 

Técnica; e Conhecimento sobre o CAU. Ressaltaremos aqui apenas algumas destas, entretanto, 

a pesquisa completa se encontra disponível na página do CAU96. 

Como pode ser observado nos gráficos da  

Figura 2, 54% dos entrevistados já realizaram reformas ou construções, porém, destes, 

apenas 15% utilizaram os serviços de um arquiteto ou engenheiro na obra. O principal motivo 

apontado pelos entrevistados é a questão financeira, seguida pela facilidade de acesso a outros 

profissionais mais utilizados – como mestres de obra e pedreiros. Entretanto, ao serem 

questionados sobre o custo do trabalho do arquiteto em relação ao valor total da obra, a maioria 

dos participantes estimou algo entre 20 e 40% e, ao serem informados de um custo em torno 

de 10% do valor total, os participantes consideraram o valor justo e que a contratação do 

profissional geraria economias no valor desembolsado. Estas informações apenas corroboram 

com a imagem elitista que foi sendo construída e mantida através dos séculos, desde a chegada 

da Missão Francesa quando a concepção do arquiteto era a de um profissional que atendia à 

corte e, posteriormente, às oligarquias. Concepção esta que vem sendo reproduzida, como 

apontamos anteriormente, dentro das escolas de arquitetura sem questionar as reais 

necessidades das cidades brasileiras e as diferentes formas de enfrentar estas questões. 

 
96 Pesquisa CAU/BR Datafolha. Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/>. Acesso em: 
agosto de 2017. 



 

 

 

Figura 2: Como o brasileiro constrói? Fonte: Pesquisa CAU/BR Datafolha (2015) 

No que diz respeito à população economicamente ativa, o Gráfico 3 indica que 70% dos 

entrevistados contratariam os serviços de um Arquiteto Urbanista, porém, apenas 7% de fato já 

contratou. Além disso, 24% dos entrevistados afirma que não contrataria os serviços deste 

profissional. Considerando apenas os entrevistados da classe AB o número de pessoas que já 

utilizou os serviços deste profissional duplica (16%), acontecendo o mesmo com os 

entrevistados que possuem ensino superior. Novamente os valores apontam para um No que 

diz respeito à população economicamente ativa, o Gráfico 3 indica que 70% dos entrevistados 

contratariam os serviços de um Arquiteto Urbanista, porém, apenas 7% de fato já contratou. 

Além disso, 24% dos entrevistados afirma que não contrataria os serviços deste profissional. 

Considerando apenas os entrevistados da classe AB o número de pessoas que já utilizou os 

serviços deste profissional duplica (16%), acontecendo o mesmo com os entrevistados que 

possuem ensino superior. Novamente os valores apontam para um status elitizado – tanto 
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financeira quanto intelectualmente – reiterando a afirmação anterior sobre a falta de alcance 

dos serviços do Arquiteto Urbanista por classes mais baixas. 

 

Gráfico 3: Contratação de arquitetos. Fonte: Pesquisa CAU/BR Datafolha (2015). 

Um outro aspecto levantado pela pesquisa foi relativo à imagem e ao conhecimento da 

população sobre as atribuições do profissional (Gráfico 4). Nesta questão, a principal atividade 

apontada foi o projeto arquitetônico, seguido pelo gerenciamento de obras e o planejamento 

urbano. As menos citadas foram o levantamento topográfico, o cálculo estrutural e as 

instalações elétrica-hidráulicas. Diante destas respostas podemos perceber que, apesar da 

diversificação da atuação profissional, a atividade projetual prevalece, entretanto, componentes 

que deveriam ser partes do projeto executado por um profissional generalista se encontram ao 

final da lista – como projeto topográfico, estrutural, hidráulico e elétrico – reforçando as 

questões levantadas anteriormente sobre um currículo fragmentado na contramão de um 

processo projetual amplo e abrangente. 



 

 

 

Gráfico 4: Atribuições e competências do Arquiteto e Urbanista. Fonte: Pesquisa CAU/BR Datafolha. 

 A pesquisa revela, de forma alarmante, que a profissão do Arquiteto Urbanista se 

mantém distante da sociedade, atendendo principalmente as camadas A e B enquanto as 

demais camadas preferem a contratação de mestre de obras e pedreiros. Haroldo Pinheiro, 

presidente do CAU, ponderou que a elitização da profissão tem início ainda na escola, exigindo 

dos alunos projetos complexos e de grande escala, fora da realidade do mercado. Em 

comentário relativo à pesquisa realizada pelo CAU a presidente da ABEA, Andrea Villela, 

considerou que as experiências de interação com a sociedade durante a graduação e a atuação 

através da Lei da Assistência Técnica devem ser utilizadas como instrumentos de aproximação 

do meio acadêmico à sociedade. A distância entre estes dois mundos – acadêmico e profissional 

– é reforçada ainda na universidade, tendo como frágil momento de transição o estágio 

supervisionado. 
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Entre ensino e profissão: o estágio 

Durante o período clássico a arquitetura já englobava conhecimentos técnicos - 

tekné, desenvolvidos pelo aprendiz no ateliê do mestre - e teóricos – mathemata – conformados 

em princípios de composição. A partir de Alberti97 a Arquitetura se eleva ao status de arte liberal, 

o que valoriza a atividade de projetar e conceber edifícios e permite que esta seja ensinada na 

Academia. No entanto, esta dissociação teórico-prática apenas é consolidada nas academias 

francesas do final do século XVII. Nestas academias apenas eram oferecidas disciplinas teóricas 

de caráter científico e técnico acrescidas de Teoria e História, relegando a prática de desenhos 

e projetos aos ateliês dos mestres. Apesar disso, as academias e escolas de Belas Artes 

promoviam competições de composição arquitetônica nas quais eram avaliadas tanto questões 

de abordagem estilística quanto o processo projetual - o qual não era ensinado na Academia. 

Como os ateliês de mestres atuantes eram insuficientes, os alunos passaram a se organizar em 

ateliês próprios, contratando seu próprio patrono (BROADBENT, 1995). Mesmo com a inclusão 

dos ateliês no currículo das academias, estes permaneceram independentes das disciplinas 

teóricas “perpetuando acriticamente os desgastados procedimentos de composição sobre um 

repertório de estilos catalogados” (MIRANDA, 2005). 

Durante o Seminário “O Ensino de Arquitetura e Urbanismo: Teoria e Prática” (2014), 

Maragno apresentou diversas questões pertinentes ao estágio supervisionado obrigatório. 

Primeiro identifica algumas rupturas98: entre o ensino e a prática; entre a arquitetura que se 

necessita e a que se pratica; entre as demandas da sociedade e as do mercado. Em seguida 

apresenta algumas críticas recorrentes à profissão atualmente: proliferação de cursos; piora na 

qualidade da arquitetura e dos profissionais; saturação do mercado de trabalho. Apesar desta 

saturação, ainda existe um déficit habitacional enorme no Brasil. Faltam espaços públicos de 

qualidade, muitas obras ainda são realizadas sem a participação de arquitetos e urbanistas e, 

apesar da lei de assistência técnica99, a população de baixa renda não tem acesso significativo 

 
97 Pintura, escultura e arquitetura, consideradas artes vulgares por sua relação com os trabalhos manuais, elevam-se 
ao universo das artes liberais com a ajuda dos humanistas italianos. Principalmente Leonardo da Vinci (1452-1519), a 
partir do argumento de Alberti, luta com mais empenho e disciplina pela dignidade da pintura e por uma nova posição 
social para o artista - que deve ser aceito como um criador, dotado de inteligência e nobreza, e não mais como alguém 
limitado ao trabalho manual. (Artes Liberais. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo32/artes-liberais> Acesso em: 03 de 
janeiro de 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
98 Edgard Graeff, em 1985, já diagnosticava que “o divórcio entre arte e técnica na arquitetura começa com o 
distanciamento entre teoria e prática, o desenho/proposta teórica e a construção/realização prática da obra, vale 
dizer, do espaço”. 

99 Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 
(PLANALTO. LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11888.htm> Acesso em: 03 de janeiro de 2018). 



 

 

aos serviços de arquitetura. Portanto, é preciso reconhecer que há “uma crise mais disciplinar 

que profissional [...] que se traduz em problemas relacionados mais à qualidade que a 

quantidade” (MARAGNO, 2013) 

Maragno também traz alguns tópicos levantados pelo escritor Sam Lubell100 acerca da 

separação entre ensino e prática. Aponta o início desta separação na própria formação - distante 

da realidade da prática profissional, os alunos não saem preparados para a prática arquitetônica. 

Mesmo com a presença de laboratórios e embasamento técnico-teórico elevado, os alunos 

acabam adquirindo grandes habilidades em áreas como modelagem computacional em 

detrimento do conhecimento de práticas construtivas, gestão empresarial, questões comerciais 

e terminologias cotidianas da construção. Apesar disso, Lubell não defende o currículo comercial 

das escolas de arquitetura, mas sim um equilíbrio mais próximo da experiência real. O que leva 

a alguns questionamentos por parte de Maragno: O que é um bom ensino de Arquitetura e 

Urbanismo? O que é uma boa arquitetura? Qual a importância do estágio no ensino de 

Arquitetura e Urbanismo? O que é um bom estágio? (MARAGNO, 2014). 

O termo estágio tem origem no latim stare – “estar num lugar”. Aparece em 1630 na 

forma francesa – stage - referindo-se ao período transitório de treinamento de um sacerdote 

que deveria residir na igreja por um período de tempo até finalmente tornar-se padre. Daí 

também a origem da “residência” realizada por alunos de medicina. O conceito de estágio sofreu 

mudanças ao longo do tempo, porém, sempre esteve vinculado à “aprendizagem posta em 

prática num adequado local sob supervisão” (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p.172). 

É importante ressaltar qual a função do estágio do ponto de vista educacional. A 

complementaridade entre o saber e o fazer reforça o aprendizado através da experiência 

prática. Além disso, se alia à aquisição de conhecimentos através da vivência da realidade 

profissional, enriquecendo a formação do aluno. É importante que a prática do estágio não seja 

confundida com mão de obra barata para uso das empresas, porém, “[...] se observarmos o 

cotidiano e as antigas brechas legais, muitas vezes o termo [estágio] representa trabalho 

precário” (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p.173). 

As mudanças no conceito de estágio podem ser acompanhadas na evolução da 

legislação. No caso do Brasil, diversas normas legais vêm buscando regulamentar o estágio 

desde a década de 1940. Colombo e Ballão (2014) analisam em sua pesquisa algumas delas: o 

 
100 LUBELL, S. A teaching moment. In: Architects Newspaper. Nova York, 2012. Disponível em: 
<https://archpaper.com/2012/03/a-teaching-moment/> Acesso em: 04 de janeiro de 2018. 
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Decreto-Lei nº 4.073/42, a Portaria nº 1.002/67 do Ministério do Trabalho, o Decreto nº 

66.546/70, o Decreto nº 75.778/75, a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82. Além de 

considerarem os pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) relativos às normas citadas. 

Em 1942 o Decreto-Lei nº 4.073 instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial, definindo 

o estágio como um período de trabalho realizado na indústria sob controle de um docente. Desta 

forma aproximando o estagiário a uma mão de obra barata, visto a informalidade entre escola 

e empresa (COLOMBO; BALLÃO, 2014). Em 1967, através da Portaria nº 1.002/67 do Ministério 

do Trabalho, o estágio escolar é instituído nas faculdades e escolas técnicas. Passou a se 

considerar a importância do estágio para o aperfeiçoamento do ensino e para tanto deveria ser 

firmado um contrato101. Apesar disso, também foi estabelecido que não haveria vínculo 

empregatício, encargos sociais, férias ou 13o salário, mantendo o foco nos interesses das 

empresas e dando continuidade à lei de 1942 (COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

Após algumas décadas sem mudanças significativas na legislação no que diz respeito ao 

papel do estágio na formação do estudante, são criados, em 1970 através do Decreto n° 66.546, 

os estágios práticos. De nível superior e nas áreas consideradas prioritárias pelo regime 

militar102, tais estágios buscavam prover áreas consideradas desenvolvimentistas com mão de 

obra qualificada. Além disso, em 1971 entra em vigor a já citada Lei n°5.692/71 conhecida como 

LDB, a qual “[...] fixou as diretrizes e bases da educação, impôs a profissionalização a toda escola 

secundária nacional [...]. Mas, tudo de forma antidemocrática, burocratizada, sem o 

protagonismo da escola e menos ainda da comunidade escolar (COLOMBO; BALLÃO, 2014, 

p.175). Em 1975, através do Decreto nº 75.778, é estabelecida a regulamentação do estágio de 

estudantes do ensino superior e profissionalizante de 2º Grau no serviço público federal. 

Finalmente em 1977, é decretada a primeira lei que tratou específica e exclusivamente 

sobre o estágio. A Lei 6.494/77 regulamentada pelo Decreto nº 87.497/82 vigorou sem nenhuma 

alteração por mais de uma década. Passou por algumas alterações em 1994 com a inclusão de 

estudantes com deficiência nos estágios (Lei nº 8.859/94) e, em 2000 (MP nº 1.952-24), com a 

permissão para alunos matriculados no Ensino Médio não profissionalizante também realizarem 

o estágio. Apesar de tudo, “seis décadas (1940-2000) de publicações de instrumentos 

regulatórios sobre o estágio não foram suficientes para que este, na prática, fosse considerado 

um elemento de formação plena do estudante” (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p.175). 

 
101O contrato conteria “duração, carga horária, valor da bolsa e o seguro contra acidentes pessoais” (COLOMBO; 
BALLÃO, 2014, p.174) 
102 Engenharia, tecnologia, economia e administração. Todas relacionadas à gestão de obras. 



 

 

Colombo e Ballão elencam ainda algumas das impropriedades presentes nas 

regulamentações decretadas até o ano 2000. Tais inadequações “propiciavam, sob o manto da 

palavra ‘estágio’, que as empresas driblassem a legislação trabalhista, desvinculassem a 

atividade dos interesses educacionais, e também que não fossem atribuídas à escola e nem ao 

setor econômico responsabilidades inerentes aos objetivos do estágio” (COLOMBO; BALLÃO, 

2014, p.176). 

A primeira e uma das mais importantes é o alargamento da abrangência laboral na 

forma de estágio. As definições das atividades consideradas como estágio eram muito amplas 

podendo assumir a forma de extensão “em empreendimentos ou projetos de interesse social”103 

ou mesmo a aprendizagem “social, profissional e cultural”104 como um todo. Desta forma, 

muitas atividades eram assumidas como estágio pelo próprio estudante, sem participação da 

escola, sendo realizadas como ação comunitária - portanto, isenta de termos de compromisso - 

levando a um trabalho precarizado e distante de fins educativos (COLOMBO; BALLÃO, 2014). Por 

outro lado, em 2004, uma Resolução do CNE105 passou a considerar também a iniciação científica 

como estágio, permitindo que muitas escolas contassem com estagiários para suprir suas 

próprias deficiências de pessoal. O conceito de estágio se encontrava de tal forma tão ampliado, 

sem supervisão pedagógica ou fiscalização, que levou Colombo e Ballão (2014) a questionar se 

esta era uma lacuna proposital. 

A segunda inadequação se dava na forma do descompromisso com a supervisão escolar. 

A Lei 6.494/1977 e o seu regulamento pelo Decreto 87.497/1982 previam que o termo de 

compromisso seria celebrado entre o estudante e a parte concedente, deixando a escola e seu 

interesse pedagógico num plano secundário. Não havia um documento estabelecendo 

obrigações entre a escola e a empresa. Da mesma forma, as férias escolares deveriam ser 

estabelecidas entre o estagiário e a empresa, levando à terceira inadequação, uma vez que o 

calendário da empresa seria o favorecido. A jornada de trabalho também seria livremente 

estabelecida desde que não prejudicasse a presença do aluno nas aulas, porém, muitos alunos 

acabavam mudando de turno na escola para permanecer na empresa (quarta inadequação). 

A quinta inadequação trata da responsabilidade da escola em regular a atividade de 

estágio na relação aluno/empresa. O artigo 4º do Decreto nº 87.497/1982 previa que a definição 

de carga horária, jornada, organização e supervisão ficaria a cargo das instituições de ensino, 

 
103 Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977. 
104 Decreto nº 87.497, em 18 de agosto de 1982. 
105 Resolução nº 01, de 21 de janeiro de 2004. 
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porém, devido à permanência do aluno na empresa durante o estágio o acompanhamento era 

difícil. Além disso, as escolas não possuíam dispositivos jurídicos para denúncia ou sanção de 

qualquer irregularidade identificada. Com esse distanciamento o contratante se via livre para 

distribuir tarefas sem cunho educativo aos estagiários (COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

Finalmente, no final da década de 1990, novas discussões sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais no CNE começaram a apontar para uma redistribuição entre as práticas 

profissionais e as atividades complementares, além de uma reaproximação, dentro da formação 

acadêmica, entre âmbito teórico e prático (LIMA, 2011). 

Submetida em 2006 e sancionada em 2008, a Lei 11.788 melhorou sensivelmente o 

conceito de estágio que passa a ser definido, no artigo 1°, como “um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando a preparação para o trabalho 

produtivo do estudante”. A nova lei previa duas grandes mudanças. À empresa: tratar o 

estagiário de forma diferenciada dentro da empresa. À escola: se responsabilizar pelo 

acompanhamento e vínculo do estágio ao processo didático-pedagógico de maneira formal 

(COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

Algumas mudanças menores também foram realizadas, com o intuito de mitigar as 

ações de empresas que buscassem explorar o trabalho do estagiário como mão de obra barata: 

termo de compromisso tripartite; permissão para profissionais liberais contratarem estagiários; 

limite da jornada de trabalho em seis horas diárias e trinta semanais; limite do número de 

estagiários em relação aos demais funcionários; exclusão de vínculo empregatício apenas se 

observados simultaneamente matrícula, frequência regular, termo de compromisso e atividades 

desenvolvidas conforme previsto no termo; e maior rigor no controle do estágio por parte da 

escola – através de relatórios semestrais por parte do aluno e relatório final de avaliação por 

parte da empresa. 

Colombo e Ballão concluem em sua análise que a legislação inicial, ao atender aos 

interesses empresariais, proporcionaram o alargamento do conceito de estágio possibilitando a 

precarização do trabalho. A lei atual preza pelo interesse pedagógico ao inserir o estágio como 

componente curricular. Porém, é necessário que esta seja executada plenamente para que 

obtenha êxito uma vez que a legislação sozinha “não supera as dicotomias conceituais 

historicamente enraizadas em nossa cultura laboral” (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p.184). 



 

 

A Resolução 2/2010106 institui as diretrizes curriculares nacionais de Arquitetura e 

Urbanismo. De acordo com estas, cada curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo deve 

abranger, em seus componentes curriculares, “projeto pedagógico, descrição de competências, 

habilidades e perfil desejado para o futuro profissional, conteúdos curriculares, estágio 

curricular supervisionado, acompanhamento e avaliação, atividades complementares e trabalho 

de curso sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o projeto pedagógico (Art. 2° 

Res. 2/2010).”  

A concepção do estágio supervisionado também consta como conteúdo do projeto 

pedagógico a ser elaborado pelos cursos, sendo, portanto, obrigatória sua presença na formação 

do aluno. O Art. 7° define os estágios como “conjuntos de atividades de formação [...] que 

procuram assegurar a consolidação e a articulação das competências estabelecidas. [...] Visam 

assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que 

conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo 

recomendável que suas atividades sejam distribuídas ao longo do curso”. E ainda, apesar de sua 

importância, as “atividades complementares não podem ser confundidas com o estágio 

supervisionado” (Art.8°). 

Para o efetivo funcionamento, as partes envolvidas no estágio supervisionado – 

Instituição de Ensino, Concedente e Estudante – devem seguir algumas obrigações – 

estabelecidas pela Lei 11.788/2008107 – que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

I - Celebrar termo de compromisso indicando as condições de adequação do estágio à 

proposta pedagógica, à etapa e modalidade da formação do estudante e ao horário e 

calendário escolar; 

II - Avaliar as instalações e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 

III - indicar professor orientador da área como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário; 

IV - Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de 

relatório das atividades; 

V - Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 

outro local em caso de descumprimento das normas; 

VI - Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios; 

 
106 PORTAL MEC. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5651-rces002-
10&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 04 de janeiro de 2018. 
107 PLANALTO. LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm> Acesso em: 04 de janeiro 
de 2018. 
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VII - comunicar à concedente, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 

CONCEDENTE 

I - Celebrar termo de compromisso com a instituição e educando, zelando por seu 

cumprimento; 

II - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

III - Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 

e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV - Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais; 

V - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio 

com indicação resumida das atividades desenvolvidas 

VI - Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII - Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

QUANTO AO ESTUDANTE 

Art. 10 - A carga horária não deve ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível 

médio e do ensino médio regular. 

§ 2o - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 

nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 

segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do 

estudante.  

Art. 11 - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12 - O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha 

a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, 

na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1o - A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 

entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

Muitas vezes o estágio se apresenta como única transição entre o mundo acadêmico e 

o mundo profissional, sendo portador de um importante papel dentro da formação do Arquiteto 

Urbanista. De acordo com Maragno, trata-se de uma atividade educativa complementar ao 

ensino, justamente com a finalidade de integrar o estudante a um ambiente profissional.  

Além disso, coloca o estudante em contato com diferentes realidades sociais, econômicas e 

culturais, proporcionando experiências que permitem desenvolver uma consciência crítica e 

compreender a realidade para poder nela interferir. Enfim, possibilita ao estudante 

compreender a realidade e processos, identificar problemas e gerar soluções relacionando 

conteúdo teórico com atividades do dia-a-dia (MARAGNO, 2014). Apesar das diretrizes e 



 

 

obrigações constantes na legislação, a realidade muitas vezes não é condizente. Uma estatística 

importante levantada pela FeNEA em 2014 e apresentada por Maragno durante a palestra pode 

ser vista no Gráfico 5 – sobre as atividades desempenhadas pelos estagiários de Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

Gráfico 5: Dados preliminares de pesquisa sobre estágio, realizada em 2014. Fonte: FeNEA. 

Alguns problemas apontados pela FeNEA em relação ao modo que os estágios 

acontecem atualmente englobam: má remuneração; pouca complementação ao conhecimento 

acadêmico; exploração da mão de obra do estagiário - seja nas atividades de criação ou de pura 

representação gráfica - reduzindo custo projetuais e aumentando a margem de lucro; 

priorização do trabalho no escritório em detrimento dos estudos acadêmicos, seja por pressão 

do contratante ou pela remuneração. 

A evolução da representação gráfica na era computacional suscita alguns 

questionamentos no que diz respeito ao papel do arquiteto e o papel do trabalhador no 

contexto de projeto e obra. Ao unir produção pré-fabricada e modelagem digital, a relação 

projeto-produção-propriedade toma novos significados. Com base nisso, Peggy Deamer 

questiona a propriedade de uma edificação ao levar tais agentes em consideração - o projetista, 

o construtor e o proprietário. “What value - emotional, monetary, social - could be placed on our 

particular role as designers?”108 (DEAMER, 2015, p.27). 

 
108 Qual valor – emocional, monetário, social – poderia ser aplicado em particular a nosso papel como 
projetistas? (tradução livre) 
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Mais do que questões materiais e sociais, Peggy Deamer busca explorar a questão do 

trabalho na arquitetura. Olhar além da progressão formal, estilística e articular essas mudanças 

com as transformações do capitalismo. A forma como nos sentimos em relação ao trabalho 

alheio influencia nossas relações sociais, e o trabalho do arquiteto, atualmente, traz grandes 

fragilidades. A má remuneração, as jornadas exaustivas, o atendimento em grande parte às 

elites e os trabalhos de “reforma de banheiro”, trazem um certo desânimo para a profissão. Um 

dos maiores problemas desse cenário é a exploração do trabalho, ornamentado em muitos 

discursos como algo natural e até honorável. Paralelamente, ocorre a transferência dessa 

“naturalização” da exploração para o trabalhador da construção civil - inclusive ao estagiário, 

comprovando a extensão da ideologia capitalista à profissão do arquiteto (DEAMER, 2015). 

A “manufaturização” do estágio 

A reprodução e as implicações dos esquemas ideológicos no contexto da Arquitetura, 

próprios da lógica do modo de produção, também foram amplamente exploradas por Sérgio 

Ferro em sua obra emblemática O Canteiro e o Desenho. Fruto da leitura e discussão de O 

Capital109, Ferro consegue “elaborar uma crítica tanto ‘interna’ quanto ‘externa’ da profissão”, 

observando tanto aspectos disciplinares quanto metodológicos da produção capitalista em 

geral. Além disso, é possível visualizar o papel crucial desempenhado pelo arquiteto no processo 

de dominação e divisão social do trabalho (KAMIMURA, 2013). 

A tese central de O Canteiro e o Desenho vem de Marx - e da visão da miséria 

dos canteiros. É bastante simples: como tudo sob o capital. Arquitetura é 

mercadoria que o serve - e isto fornece o essencial do seu contorno entre nós. 

Se é mercadoria, procura sobretudo a mais-valia que alimenta o lucro. Para 

que haja mais-valia, há forçosamente exploração do trabalho, sua mutilação 

e submissão às autoridades representantes do capital. Na maioria 

esmagadora dos casos, a arquitetura faz parte destes representantes. Pouco 

importa a ideologia do arquiteto: nas condições “normais” de produção, ele 

serve ao capital [...]. Segue uma série de consequências: irracionalidade do 

projeto (a simplicidade da construção exige injeções de boas doses de 

mistificação para justificar a “necessidade” da dominação); desaparecimento 

de qualquer vestígio de arte (que é fruto exclusivo de trabalho livre) - e, no 

pólo operário, miséria, salários baixíssimos, doenças, acidentes, 

desqualificação etc. E na consequência positiva a tirar ainda: só uma 

arquitetura do trabalho livre (incluindo o trabalho do arquiteto) merecerá 

respeito (FERRO, 2002)110. 

 
109 Karl Marx, primeira publicação em 1867. 
110 Entrevista concedida ao periódico Crítica Marxista, da UNICAMP. 



 

 

Se trouxermos as críticas feitas por Ferro à exploração do operário para a esfera do 

escritório de arquitetura, poderemos identificar, em diferentes níveis, a “forçosa exploração do 

trabalho” - no caso, do estagiário aprendiz – e “sua mutilação e submissão às autoridades 

representantes do capital”. 

“A cooperação fundada na divisão do trabalho assume sua forma clássica na 

manufatura” (MARX, 2013) a qual se origina de duas formas distintas. Na primeira, ocorre a 

combinação de ofícios autônomos e diversos, originalmente independentes; na segunda, são 

combinados trabalhadores de um mesmo ofício, que agora é fragmentado em etapas. O que 

acontece, no primeiro caso, é a perda de autonomia, tornando o ofício uma operação parcial, 

complementar ao produto final. No segundo caso, o ofício sofre uma decomposição que leva a 

autonomização de cada etapa até que estas se tornem funções exclusivas. Ambas resultam na 

perda do domínio do ofício como um todo, transformando o artesão em um trabalhador parcial 

- que sozinho não produz a mercadoria. A especialização do trabalhador em uma tarefa leva ao 

aperfeiçoamento da técnica e do instrumento, gerando inúmeras ferramentas específicas para 

as diferentes etapas. Com o aperfeiçoamento, ocorre a diminuição de tempo gasto na produção, 

o qual é, pela lógica do capital, ocupado por mais trabalho. 

Em decorrência dessa dupla origem, teremos, portanto, duas formas de manufatura. A 

heterogênea caracterizada por ofícios diferentes; produtos parciais realizados por cada artesão; 

e trabalho realizado espacialmente separado. E a orgânica, na qual a produção se divide em 

fases sequenciais; um mesmo artigo passa por vários trabalhadores parciais; a produção segue 

uma cronologia; e existe concentração espacial do trabalhador. A decomposição e a alienação 

em relação ao produto total permitem que trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação 

sejam incorporados, reforçando uma hierarquia de forças de trabalho. 

Inicialmente a divisão do trabalho era feita por diferenças fisiológicas - gênero, idade, 

força - e realizava-se uma cooperação simples com o intuito de sobreviver. “A cooperação 

fundada na divisão do trabalho ou a manufatura é, em seus primórdios, uma formação natural-

espontânea. Tão logo tenha adquirido alguma consistência e amplitude de existência, ela se 

converte na forma consciente, planejada e sistemática do modo de produção capitalista.” 

(MARX, 2013). Enquanto a cooperação mantém o modo de trabalho independente, a 

manufatura busca comandar e disciplinar o trabalhador, criando uma hierarquia, se apoderando 

da força individual de trabalho do indivíduo e reprimindo suas capacidades produtivas. 
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Com o avanço da manufatura ocorre o fenômeno de “estupidificação” do trabalhador 

parcial, defendida por Adam Smith111. Ao tornar o trabalhador ignorante este trabalhará melhor, 

pois se torna apenas uma engrenagem, porém, sua destreza é obtida às custas de suas virtudes 

intelectuais, sociais e guerreiras. As operações simples realizadas de forma diária levam a uma 

uniformidade que corrompe a “coragem da mente”, corroborando com esta “estupidificação”. 

Uma forma de mitigar o problema seria através da educação112, porém, isto implicaria na 

aproximação de “classes” diferentes de trabalho: manual e intelectual - o que não foi bem visto. 

A divisão do trabalho não só produzir ao capitalista mais-valor às custas do trabalhador, como o 

faz por meio da “mutilação” do indivíduo. “E assim ela [manufatura] aparece, por um lado, como 

progresso histórico e momento necessário de desenvolvimento do processo de formação 

econômica da sociedade e, por outro, como meio para uma exploração civilizada e refinada” 

(MARX, 2013). Poderíamos considerar tais contradições semelhantes às mencionadas 

anteriormente, encontradas nos tempos de ditadura militar. 

A cooperação através da divisão do trabalho pode ser encontrada em diversos setores 

da economia, inclusive nos escritórios de arquitetura. Como visto anteriormente, a mão de obra 

mais explorada dentro desse contexto - do escritório de arquitetura - é a do estagiário. Dentro 

da dinâmica do escritório é possível reconhecer ambos os tipos de manufatura existindo, 

portanto, uma espécie de “manufaturização” do estágio. Há uma setorização dos “diversos 

ofícios” como o de criação de novos projetos, de elaboração de orçamentos, de 

acompanhamento de obras, de representação gráfica etc., que culminam no produto final: a 

edificação. E há também a fragmentação de um mesmo ofício recorrente no “setor” de 

representação, consequentemente criando “funções exclusivas” como a do “CADista”113. 

Outros softwares de representação gráfica, principalmente os de renderização114, são 

aperfeiçoados pelos estudantes ainda na Graduação, pois auxiliam na entrada do mercado de 

trabalho. Por sua importância na formação do graduando, na inserção destes no campo 

profissional e por seu caráter obrigatório, a demanda por vagas de estágio é muito superior à 

oferta. Por este motivo, os estudantes acabam se submetendo a condições de trabalho muito 

aquém das desejáveis e o papel educativo do estágio supervisionado acaba se tornando 

 

111 Economista e escritor. Publicou em 1776 sua obra-prima A Riqueza das Nações. 

112 Proposta de A. Smith. 
113 Referente aos softwares do tipo CAD - Computer Aided Design (desenho auxiliado por computador). 

114 Renderização é o processo de conversão de uma imagem 3D para uma representação em 2D. No caso 
da arquitetura esse processo tem como objetivo obter imagens foto-realísticas a partir de modelos 
tridimensionais. 



 

 

secundário - em muitos casos sendo visto como fonte de mão de obra barata, especializada em 

representação gráfica projetual.  

A deficiência do papel educativo do estágio acaba por vezes levando à uma espécie de 

“estupidificação” do estagiário. Além da alienação causada pela fragmentação de funções, o 

estagiário cadista acaba realizando operações, consideradas simples, diariamente, tendo seu 

potencial intelectual “mutilado” - para utilizar o termo empregado por Marx. Há, portanto, uma 

divisão hierarquizada e classista115 dentro do próprio escritório, sendo o supervisor detentor do 

conhecimento intelectual - o fazer projetual - e o estagiário um trabalhador manual - apenas 

“passando à limpo” o que foi criado sem sua participação. É possível fazer um paralelo aqui com 

a “mistificação para justificar a dominação” comentada por Ferro, acompanhada da mitificação 

da genialidade do arquiteto. 

Esta “manufaturização” do estágio ocorre também em sua forma “heterogênea”, 

através da contratação de freelancers geralmente na área de representação gráfica. Deamer 

também reconhece este deslocamento do trabalho de escritório, uma espécie de 

“terceirização”: “the outsourcing of drafting, rendering, and model-making to distant countries 

implied that even the craft of representation was not an intimate, office - based activity” 

(DEAMER, 2008, p.28). É irônico, talvez, perceber que o desenho – tido como instrumento de 

dominação na relação arquiteto-operário -, é também utilizado como instrumento alienante do 

estagiário. O cadista passa a ser um codificador, um intermediário entre o intelecto do arquiteto 

e a mão do operário - “[...] passamos ao desenho ‘percebido da mesma maneira’ somente pelo 

‘sujeito possuidor dos diferentes códigos’” (FERRO, 2002, p.153) 

Maragno aponta alguns limites e distorções do estágio num contexto atual. Dentre 

estes: a impossibilidade de substituir a formação acadêmica pelo estágio; a insuficiência do 

estágio em superar as deficiências na formação, pois este deve servir apenas como 

complementação de uma boa formação em relação à área profissional; o tratamento do estágio 

como um trabalho profissional, onde o estudante não é visto como aprendiz; a realização de 

atividades não relacionadas às atribuições; a pouca experiência do “supervisor”; o pouco tempo 

de estágio durante a formação; o conflito entre a jornada de trabalho e as atividades 

acadêmicas; e a exigência de habilidades impossíveis ao estudante (MARAGNO, 2013). Mais do 

que um problema de ensino, é necessário que haja também uma melhora no estágio ofertado, 

 

115 Em relação à divisão de “classes de trabalho” citada anteriormente, entre manual e intelectual. 
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tanto quantitativa quanto qualitativamente, para que haja uma efetiva melhora na formação 

dos arquitetos e urbanistas. 

A “exploração civilizada e refinada”, fruto de uma manufatura identificada também 

dentro dos escritórios, talvez encontre no “estágio supervisionado” o reflexo da exploração 

velada alimentada pela onda “empreendedora-neoliberal” das últimas décadas. Deamer aponta 

essa alienação do arquiteto em relação à exploração do trabalho – do operário e de seu próprio. 

“How could architecture have become so completely deaf to the labor discourse that it could so 

unselfconsciously subscribe to the honor of labor exploitation?” (DEAMER, 2013, p.29)  

Algumas provocações. Os obstáculos apresentados à manufatura descrita por Marx 

foram basicamente dois: a insistência zelosa do trabalhador qualificado em manter a 

obrigatoriedade de um treinamento mais extenso para exercer sua função; e a habilidade 

artesanal ter sido mantida como base da manufatura, impedindo que esta se tornasse 

independente dos próprios trabalhadores. Se fizermos o mesmo paralelo com a profissão do 

arquiteto – o primeiro obstáculo sendo a exigência do diploma superior para exercer sua função 

e o segundo obstáculo sendo a habilidade “artesanal” do desenhista (atualmente o cadista) – o 

que podemos esperar do futuro com a disseminação de softwares BIM116? O desaparecimento 

do cadista? A superação ou o agravamento da “manufaturização” da arquitetura praticada nos 

escritórios? 

LEVANTAMENTO DE DADOS EXISTENTES 

Após este levantamento bibliográfico – mais voltado para a configuração e evolução 

histórica do EMAU – partimos para uma primeira etapa de levantamento documental em busca 

de dados que pudessem nos providenciar informações mais recentes e pontuais deste projeto 

de extensão a fim de construir um embasamento documental para a coleta de novos dados a 

ser realizado posteriormente. Para realizar a coleta de novos dados consideramos a necessidade 

de antes obtermos algumas informações já disponíveis que pudessem melhor direcionar a 

escolha das ferramentas, além do local e da forma como estas poderiam ser aplicadas ao nosso 

objeto de estudo – o projeto EMAU. Desta forma, buscamos inicialmente nos situar em relação 

à forma como os EMAUs se configuram atualmente117 buscando para isso informações como: 

onde existem Escritórios Modelo, quantos são atualmente, como estes EMAUs se articulam e se 

organizam, quem participa, qual o tipo de instituição que abriga EMAUs, etc. Para tanto, 

 
116 Building Information Modeling (BIM), em português, Modelagem da Informação da Construção. 
117 Mais especificamente no ano 2017, quando este levantamento foi realizado. 



 

 

buscamos informações junto à própria FeNEA, tentamos entrar em contato com o maior número 

possível de Escritórios Modelo – tanto por e-mail quanto pelas redes sociais, também 

participamos de grupos e fóruns nas redes sociais e buscamos contato com pessoas indicadas. 

Após estes contatos conseguimos levantar algumas fontes e diretórios – como o “Drive EMAU”, 

o próprio site da FeNEA118 e, posteriormente, o site dos EMAUs119 – nos quais coletamos 

documentos como mapas e planilhas a partir dos quais pudemos sistematizar algumas 

informações, conforme apresentaremos adiante. 

Além disso, a partir do levantamento bibliográfico já apontado pudemos identificar o 

SeNEMAU como um evento de interesse para realizar parte desta coleta de dados. Desta forma 

seria possível um contato mais direto tanto com os participantes quanto com as questões 

levantadas por estes – internas e externas ao EMAU – as quais por sua vez embasariam e 

direcionariam a próxima etapa de coleta de dados, realizada através de questionários. 

Mapeamento EMAU 

Desde 2015 a FeNEA vem tentando manter uma lista de todos os Escritórios Modelo 

reconhecidos pela entidade, entretanto, no formato atual não há garantias de que a planilha 

esteja sempre atualizada uma vez que se trata de um documento aberto à edição e não parece 

existir exatamente um controle do funcionamento de um EMAU a não ser a comunicação ou 

participação de seus representantes nos eventos e nas redes sociais. Reproduzimos aqui (ver  

Quadro 4) as primeiras colunas da planilha atualizada no ano de 2019 na qual é possível 

verificar o status de cada EMAU (em funcionamento, inativos, em criação ou mesmo apenas 

com interesse em ser criado), seu nome, a instituição a qual este é vinculado, assim como a qual 

regional da FeNEA este faz parte – Norte, Centro, Nordeste, Leste, São Paulo e Sul: 

Quadro 3: Regionais FeNEA e estados correspondentes. Fonte: autora, a partir de dados da FeNEA. 

Regional FeNEA Estados 

Centro TO, GO, MT, MS, DF 

Leste MG, RJ, ES 

Nordeste BA, SE, AL, PE, PA, RN, CE, PI, MA 

Norte AC, AM, AP, PA, RO, RR 

São Paulo SP 

Sul PR, SC, RS 

 
118 http://www.fenea.org/projetos/EMAU 
119 https://emausbrasil.wixsite.com/emau 
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Na listagem ainda são apontados dois projetos similares ao EMAU mas que não 

funcionam de acordo com os princípios do POEMA, não ficando claro sua presença nesta 

listagem. Desta forma são listados um total de 65 entradas, das quais 2 não se enquadram como 

EMAU e 46 se encontram em funcionamento atualmente. 

Quadro 4: Lista de EMAUs organizados por regional e seus respectivos status (2019). Fonte: autora a 
partir de dados da FeNEA. 

Informações da faculdade Informações do EMAU 

Regional UF Cidade Faculdade Nome do EMAU Status 

Norte 

RR Boa Vista UFRR - 
há interesse em 

criar 

AM Manaus UNL/UFAM - 
proposta 

semelhante 

AC Rio Branco FAB Palafita sem informação 

Centro 

GO 

Anápolis UEG 
Prisma - Projetos de Interesse 

Social e Meio Ambiente 
em funcionamento 

Goiânia 

PUCGO 
SET - Sociedade em 

Transformação 
em funcionamento 

UNI 
ANHANGUERA 

CORES - Conselho de Ocupação 
e Revitalizações de Espaços 

Socias 
em funcionamento 

MT 

Cuiabá UFMT Motirô em funcionamento 

Barra do 
Bugres 

UNEMAT ALDEIAS inativo 

DF Brasília 
UnB 

CASAS - Centro de Ação Social 
em Arquitetura Sustentável 

em funcionamento 

UniCEUB MOVERES inativo 

MS Campo Grande 

UFMS 
ESCALA - Escritório de 

Arquitetura Livre e Aberta 
inativo 

UNIDERP 
EMAIS - Escritório Modelo de 

Interesse Social 
em funcionamento 

MG Uberlândia UFU Buriti em funcionamento 

Nordeste 

MA São Luís UEMA Solar em funcionamento 

CE 
Fortaleza UFC Canto em funcionamento 

Quixadá FCRS Toca em funcionamento 

RN Natal 
UFRN Maré sendo criado 

UNP Farol sendo criado 

PB João Pessoa UFPB Trama EMAU em funcionamento 

PE Recife UFPE Cobogó em funcionamento 

SE Laranjeiras UFS TRAPICHE em funcionamento 

AL Maceió UNIT CORAIS em funcionamento 

BA Salvador UFBA Curiar em funcionamento 

Leste 

ES 

Aracruz FAACZ Maloca sendo criado 

Colatina IFES 
ASAS - Ação de Suporte à 

Arquitetura Social 
sendo criado 

Vitória 
MULTIVIX Pipa EMAU em funcionamento 

UFES Célula em funcionamento 

MG 

Belo Horizonte UNA 
UAIpSÔ - Urbanismo e 

Arquitetura Integrados à 
Práticas Sociais 

em funcionamento 

Ouro Preto UFOP - 
há interesse em 

criar 



 

 

São João del 
Rei 

UFSJ 
eppa! - Escritório de Práticas 

Projetuais Alternativas 
em funcionamento 

Juiz de Fora UFJF RUA em funcionamento 

Viçosa UFV COLETIVO FORMIGAS em funcionamento 

RJ 

Campos dos 
Goytacazes 

IFF 
ECAUS - Escritório Coletivo de 
Arquitetura e Urbanismo Social 

em funcionamento 

Rio de Janeiro 

UFRJ Abricó em funcionamento 

USU - 
há interesse em 

criar 

Niterói UFF Empaz em funcionamento 

Petrópolis UNESA RIZOMA em funcionamento 

São 
Paulo 

SP 

Bauru UNESP Escritório 54 em funcionamento 

Campinas 
PUCCAMP Habitar em funcionamento 

Unicamp Móbile em funcionamento 

São Paulo 

UAM EMAU UAM em funcionamento 

Mackenzie Mosaico em funcionamento 

USP epa! 
proposta 

semelhante 

Santos Unisantos EMAU Morro inativo 

Sul 

PR 

Maringá UEM Soma em funcionamento 

Londrina UEL OCAS  em funcionamento 

Curitiba 

UTP - sem informação 

UTFPR 
CAIS - Coletivo de Atividades de 

Interesses Sociais 
em funcionamento 

Cascavel Unipar - sem informação 

SC 

Joinville Católica SC 
CAUAC - Centro Arquitetônico e 

Urbanístico de Apoio a 
Comunidade 

em funcionamento 

Blumenau FURB 5° Artigo em funcionamento 

Balneário 
Camboriú 

Univali - 
há interesse em 

criar 

Florianópolis 
UFSC 

AMA - Ateliê Modelo de 
Arquitetura 

em funcionamento 

UNISUL EMAU UNISUL em funcionamento 

Laguna UDESC 
EMTROSA - Escritório Modelo 

Troca de Saberes 
em funcionamento 

Tubarão UNISUL EMAU TUBARÃO sem informação 

RS 

Erechim UFFS 
Varanda Ateliê Colaborativo de 

Arquitetura e Urbanismo 
em funcionamento 

Passo Fundo UPF VivA!emau em funcionamento 

Pelotas 
UFPel 

JoaoBEM - João de Barro 
Escritório Modelo 

em funcionamento 

UCPel - sendo criado 

Porto Alegre 

UniRitter In Loco em funcionamento 

UFRGS EMAV em funcionamento 

PUCRS Lugares Laboratório Urbano em funcionamento 

Santa Maria 
UFSM 

Perspectiva em funcionamento 

Torres EMAU ULBRA Torres em funcionamento 

 

A partir desta planilha geramos dois gráficos que nos ajudaram a perceber algumas 

heterogeneidades na localização dos Escritórios listados. O primeiro (Gráfico 6) apresenta a 

quantidade de EMAUs de acordo com os status apresentados no quadro, ou seja, quantos são 

os EMAUs ativos, inativos, em criação, etc., demonstrando que a grande maioria – 46 de um 
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total de 65 – se encontra em funcionamento atualmente. Em 2019, quando a lista foi atualizada 

pela última vez, apenas 5 se encontravam em fase de criação, 4 estavam inativos, 4 não 

apresentavam informação sobre status e 4 apontavam interesse em ser criados. Se a planilha 

continuar sendo atualizada nos próximos anos será possível observar um histórico de abertura 

e fechamento de Escritórios Modelo permitindo observar períodos mais ou menos férteis e 

possivelmente relacionar tais períodos a acontecimentos externos ou internos aos EMAUs.  

 

Gráfico 6: Status dos EMAUs (2019). Fonte: autora a partir de dados da FeNEA. 

O segundo gráfico (Gráfico 7) apresenta a quantidade de registro por regional FeNEA, 

além de discriminar os status que compõe cada total. Como podemos observar, existe uma 

maior concentração de EMAUs nas regionais Sul e Leste: 21 EMAUs no total na Regional Sul, 

sendo que destes 16 estão em funcionamento; 14 EMAUs no total na Regional Leste, dos quais 

10 se encontram em funcionamento. Somando estes valores, as Regionais Sul e Leste 

concentram mais da metade – 26 em 46 – dos EMAUs ativos no Brasil atualmente.  



 

 

 

Gráfico 7:Registros de EMAUs por regional (2019). Fonte: autora a partir de dados da FeNEA. 

Buscando compreender o motivo desta distribuição consideramos pertinente 

levantarmos a quantidade de cursos de Arquitetura e Urbanismo presentes nestas regionais, as 

quais podem observadas no Gráfico 8, a seguir. Atualmente existem 728 cursos de Arquitetura 

e Urbanismo no país e, destes, quase metade – 312 de 728 – se encontra nas Regionais Leste e 

Sul (somadas) o que corrobora com a proporção de EMAUs existentes nestas Regionais. 

Entretanto, a regional São Paulo, apesar de possuir o maior número de cursos do país – 178 – é 

uma das Regionais que menos possui EMAUs – apenas 5 em funcionamento – ficando na frente 

apenas da Regional Norte, onde existem apenas 35 cursos e nenhum EMAU em funcionamento.  
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Gráfico 8: Número de IES por regional da FeNEA. Fonte: autora a partir de dados do IGEO. 

Os motivos para essa discrepância não estão claros, entretanto, um indicador a ser 

considerado é a diferença na quantidade de cursos ministrados em IES públicas e privadas 

(Tabela 2). No Estado de São Paulo, dos 178 cursos de Arquitetura e Urbanismo, apenas 8 são 

realizados dentro de IES públicas, ou seja, apenas 4,5%. Na Regional Leste (MG, RJ e ES) dos 154 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, 14 são realizados em IES públicas, representando quase o 

dobro do percentual apresentado pelo Estado de São Paulo: 9,1% dos cursos são de IES públicas. 

Na Regional Sul (PR, SC e RS) o mesmo ocorre: dos 159 cursos existentes, 14 cursos são 

ministrados em IES públicas, somando 8,9%. Nas regionais Centro e Norte este percentual se 

eleva, entretanto, em números absolutos a quantidade de cursos de Arquitetura e Urbanismo e 

de EMAUs nestas Regionais ainda é inferior às Regionais Leste e Sul, corroborando com a 

comparação entre os Gráfico 7 e Gráfico 8. 

Tabela 2: Divisão de cursos entre regionais e classificação entre administração pública e privada. 
Fonte: autora a partir de dados da FeNEA e IGEO. 

Regional FeNEA 
N°de Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo 
N°de cursos 

em IES Públicas 
% de cursos em IES Públicas em 

relação ao total de cursos 

Norte 35 5 14,3 

Centro 69 11 15,9 

Nordeste 129 12 9,3 



 

 

Leste 154 14 9,1 

São Paulo 178 8 4,5 

Sul 158 14 8,9 

 

Ainda dentro desta análise entre o público e o privado consideramos pertinente 

realizarmos esta distinção também entre as IES nas quais se inserem os EMAUs enquadrado 

como “em funcionamento” (Tabela 3). O que pudemos observar é que de todas as regionais com 

EMAUs em funcionamento, apenas a de São Paulo possui maioria dos EMAUs em IES privadas. 

Nas Regionais Leste e Sul o número de EMAUs em IES públicas é mais que o dobro daqueles em 

IES privadas, o que apenas corrobora com a ideia de que um maior números de cursos em IES 

públicas ocasiona um maior número de EMAUs naquela região. Outro aspecto interessante a ser 

observado é a proporção de IES Públicas que possuem EMAUs em funcionamento (com exceção 

da Regional Norte, que não possui nenhum no momento): nas Regionais Centro, Nordeste, Leste 

e Sul aproximadamente 50% das IES públicas possuem um EMAU em funcionamento, enquanto 

que na Regional São Paulo este número cai para 25%. Desta forma, não apenas existem 

relativamente poucos EMAUs na Regional São Paulo como um todo, mas também existem 

relativamente poucos EMAUs nas IES públicas deste Estado. Responder a esta questão não 

caberá no escopo desta pesquisa visto que demandaria um levantamento mais aprofundado das 

IES do Estado de São Paulo – tanto públicas quanto privadas – criando um recorte que não 

conseguiríamos abordar apropriadamente neste momento. 

Tabela 3:Divisão por tipo de administração (pública ou privada) da IES em que funcionam os EMAUs, por 
Regional. Fonte: autora a partir de dados da FeNEA e do IGEO. 

Regional FeNEA 
Total em 

funcionamento 

Em funcionamento 

em IES Pública 

Em funcionamento 

em IES Privada 

Norte 0 0 0 

Centro 7 4 3 

Nordeste 8 6 2 

Leste 10 7 3 

São Paulo 5 2 3 

Sul 16 11 5 

 

Além desta listagem realizada pela FeNEA (Quadro 4), também foram elaborados pelos 

próprios estudantes alguns mapas que nos permitem ter uma ideia melhor da distribuição 

espacial e das proporções alcançadas pelos EMAUs em âmbito nacional. A versão dos mapas 
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apresentados aqui data de 2016 e se divide entre um mapa geral com os Escritórios numerados 

e divididos por cores de acordo com sua situação – em atividade, em criação/ideia/reativação 

ou inativo – e mapas de cada Regional com seus respectivos EMAUs. 

 

Figura 3: Mapa EMAUs (2016). Fonte: FeNEA. 

Neste primeiro mapa (Figura 3) são localizados 59 Escritórios Modelo em todo território 

nacional dos quais se encontram ativos 39, em criação/ideia/reativação são 14 e inativos são 6, 

portanto, dados diferentes daqueles analisados anteriormente no Quadro 4. Uma versão mais 

atualizada do mapa geral pode ser encontrada no site oficial120, entretanto, optamos por trazer 

esta versão por apresentar os mapas das Regionais em mais detalhe junto com os logos de cada 

Escritório, reforçando a identidade individual e a autonomia de cada EMAU. 

 
120 https://emausbrasil.wixsite.com/emau/mapa-emau 



 

 

 

Figura 4: Regional Norte (2016). Fonte: FeNEA. 

 

Figura 5: Regional Centro (2016). Fonte: FeNEA. 
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Figura 6: Regional Nordeste (2016). Fonte: FeNEA. 

 

Figura 7: Regional Leste (2016). Fonte: FeNEA. 



 

 

 

Figura 8: Regional São Paulo (2016). Fonte: FeNEA. 

 

Figura 9: Regional Sul (2016). Fonte: FeNEA. 
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Além deste levantamento numérico e espacial realizamos, em 2017, uma revisão da 

literatura a procura de textos que abordassem a atuação dos EMAUs, desta forma, realizamos 

uma busca em algumas das maiores bases de dados do Brasil e da América Latina como Scielo, 

Periódicos Capes e Google Acadêmico, entretanto, apenas este último retornou resultados 

pertinentes. Utilizamos os termos “escritório”, “modelo”, “arquitetura”, “urbanismo” e “emau” 

em nossas buscas e coletamos os primeiros 50 resultados. A maioria dos textos apresentados 

eram relatos de Escritórios Modelo e uma quantidade razoável dos documentos não abordava 

a atuação dos EMAUs especificamente, mas sim parcerias ou mesmo experiências que não 

condiziam com os princípios do POEMA. Esta busca foi atualizada em 2018 e 2019, apontando 

um aumento no número de publicações voltadas aos Escritórios Modelo, talvez em decorrência 

das discussões internas aos EMAUs que vinham ocorrendo sobre a necessidade de uma maior 

divulgação científica de suas atividades – tomamos conhecimento destas discussões a partir da 

participação no XXI SeNEMAU, em 2017, como será apresentado na coleta de novos dados. Os 

conteúdos levantados a partir destas revisões da literatura que foram considerados pertinentes 

à esta pesquisa serão apresentados de forma orgânica no decorrer das análises e discussões. 
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{PARTE 2} 

Na segunda parte desta dissertação utilizamos o levantamento de dados existentes e a 

pesquisa bibliográfica relativa ao contexto de atuação dos Escritórios Modelo para o 

embasamento do levantamento de novos dados. Este levantamento foi realizado a partir da 

participação do principal evento dos EMAUs – o SeNEMAU – e da aplicação de dois questionários 

um de alcance geral e outro mais específico. A partir deste levantamento de informações 

pretendemos, além de criar uma base de dados para pesquisa futuras, realizar uma análise 

crítica das principais dificuldades enfrentadas pelos Escritórios Modelo como projeto de 

extensão inserido na formação acadêmica do Arquiteto e Urbanista do século XXI. 

LEVANTAMENTO DE NOVOS DADOS 

Como apontado, apesar da quantidade considerável de informações disponíveis online, 

estas não foram suficientes para embasar uma reflexão mais aprofundados que nos permitisse 

compreender a inserção dos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo na formação do 

Arquiteto Urbanista – objetivo central desta pesquisa. Portanto, consideramos necessária a 

realização de uma coleta de novos dados a ser realizada, inicialmente, através da participação 

em uma das edições do Seminário Nacional de EMAUs e, posteriormente, através da elaboração 

e envio de dois questionários – o primeiro mais abrangente, a ser respondido por todos os 

participantes e ex-participantes de EMAUs, o segundo mais específico a ser respondido por 

figuras-chave determinadas a partir de critérios que serão apresentadas na seção específica 

sobre esta etapa. 

XXI SeNEMAU – Anápolis (GO) 2017 

A primeira etapa de coleta de dados a ser descrita aqui será a já citada participação no 

XXI SeNEMAU, ocorrido em julho de 2017 na cidade de Anápolis (GO). Como explicado 

anteriormente, os Seminários Nacionais de Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo são 

os principais momentos de troca de experiência e aprimoramento do movimento EMAU 

obtendo a participação de membros e não membros do país inteiro anualmente. O evento é 

idealizado e organizado pelos próprios estudantes e propõe uma programação composta por 

atividades que promovam uma experiência coletiva de troca e aprendizagem – seja através de 

intervenções práticas ou de apresentações, palestras, mesas de discussão, etc. Nesta etapa 

buscamos compreender de forma mais ampla quais são os agentes que se articulam interna e 

externamente aos Escritórios Modelo e quais as principais questões e dificuldades levantadas 

naquele momento que poderiam ser aprofundadas posteriormente através dos questionários. 

Faremos, portanto, um breve relato de nossa experiência durante o Seminário Nacional 



 

 

apontando questões organizacionais e programáticas além dos principais temas debatidos 

durante o evento relativos aos EMAUs. 

O primeiro contato com os Escritórios Modelo foi realizado previamente através de 

redes sociais e correio eletrônico apresentando um pouco sobre a pesquisa e indagando sobre 

materiais publicados pelos Escritórios que poderiam ser úteis na investigação. Neste momento 

tomamos conhecimento da existência de pastas localizadas na plataforma Google Drive nas 

quais inúmeros arquivos são centralizados pelos próprios Escritórios e através das quais foi 

possível levantar os documentos gráficos e textuais que apresentamos anteriormente. Também 

aproveitamos este contato para demonstrar interesse em conversar com os grupos durante o 

Seminário Nacional ao que muitos responderam positivamente. Pensando na participação 

durante a semana de Seminário entramos em contato com a organização do evento com o 

intuito de apresentar o projeto desta pesquisa durante o seminário, porém, a resposta foi 

negativa devido a proposta ser considerada deslocada das modalidades de apresentação. Desta 

forma, a participação se deu como participante regular sendo possível acompanhar as atividades 

como ouvinte. 

Durante os dias de evento foram realizadas entrevistas, conversas, observações diretas 

e participativas. Além disso, surgiram algumas oportunidades para conversar informalmente 

com membros de diferentes EMAUs, portanto, buscamos falar com ao menos um representante 

de cada Escritório presente. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alguns 

Escritórios que se mostraram abertos a esse tipo de aproximação, permitindo inclusive a 

gravação da entrevista. Conversamos também com alguns professores participantes das mesas 

abertas sendo possível colher informações que levaram à novos contatos a serem consultados 

futuramente. Durante as conversas informais optamos pelo não uso do gravador com o objetivo 

de manter a naturalidade das respostas, pois percebemos certo recuo na presença deste. 

Também durante os debates optamos por não interferir nas discussões, mantendo uma postura 

observadora com objetivo de compreender as pautas que vinham sendo levantadas. 

Participaram deste Seminário os seguintes Escritórios Modelo: 

• Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável (CASAS) – Brasília - DF 

• Escritório 54 (E54) – Bauru – SP 

• Escritório Modelo Mosaico – São Paulo - SP 

• Escritório Modelo OCAS – Londrina - PR 

• Projetos de Interesse Social e Meio Ambiente (PRISMA) – Anápolis - GO 

• Escritório Modelo Albano Volkmer (EMAV) – Porto Alegre - RS 

• João de Barro Escritório Modelo (JoãoBEM) – Pelotas - RS 
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• Ateliê Modelo de Arquitetura e Urbanismo (AMA) – Florianópolis – SC 

• Escritório Modelo Troca de Saberes (EMTROSA) – Laguna - SC 

• Escritório Modelo Por Amor ao Zumbido (EMPAZ) – Niterói - RJ 

• Escritório Modelo Motirô – Cuiabá - MT 

• Escritório Modelo Solar – São Luís – MA 

O SeNEMAU, assim como outros encontros estudantis, é um evento que demanda 

grande trabalho por parte da organização – sempre realizada por alunos do EMAU que sediará 

o evento. No caso do Seminário de 2017 a organização foi realizada pelo Prisma, Escritório 

Modelo da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e aconteceu entre os dias 24 e 30 de julho, 

com uma Semana de Construção121 entre 19 e 23 de julho.  

A Comissão de Organização (Comorg) é subdividida em Diretorias – Atividades, 

Credenciamento, Comunicação, Infraestrutura e Finanças – e cria editais122 para inscrições em 

diferentes categorias: Apoio, Cotistas, Diretores, Mostra EMAU e Participantes. Os Apoios são 

participantes que chegam na Semana de Construção para ajudar de diversas maneiras se 

agrupando em diretorias que correspondem às subdivisões da Comorg. As Cotas são reservadas 

a estudantes de baixa renda e que cumpram alguns requisitos sinalizados no edital, procurando 

uma participação mais democrática no evento. Os Diretores atuam como uma conexão entre a 

FeNEA e o SeNEMAU e são incentivados a chegar durante a Semana de Construção. A Mostra 

EMAU é a categoria em que membros de Escritórios Modelo existentes ou em formação se 

inscrevem para apresentar projetos, realizar vivências, experiências, além de trazer dúvidas ou 

ideias em relação a formação do próprio Escritório. Um diferencial desta edição dos SeNEMAUs 

foi a exigência de submissão de um resumo para participação na Mostra EMAU, incentivando a 

produção de bibliografias pelos EMAUs, questão que será abordada adiante. Por fim, o 

Participante é todo e qualquer um que tenha interesse em participar do evento, podendo ser 

estudante ou não. 

Os Seminários, além de propor o encontro de diferentes Escritórios Modelo, trazem 

alguns palestrantes e organizam mesas redondas em torno de um tema estruturante. No caso 

do SeNEMAU Anápolis, o tema123 apresentado foi “Entremeios – entre a cidade que é e a que 

parece ser”, buscando o debate a respeito do papel das cidades médias que atuam como polos 

 
121 A Semana de Construção se tornou algo recorrente nos eventos estudantis. Esta etapa da organização 
ocorre geralmente na semana anterior ao evento principal e dela participam os organizadores e aqueles 
que se inscreveram na categoria “Apoio” – que irão colaborar durante o evento dentro das Diretorias 
criadas pela organização. 
122 Disponível em: <https://senemauaps2017.wixsite.com/senemauaps2017/editais>. Acesso em: dez 
2017. 
123 Disponível em: <https://senemauaps2017.wixsite.com/senemauaps2017/cadernos>. Acesso em: dez 
2017. 



 

 

regionais. Os editais possuem textos embasando o debate proposto e contextualizando esse 

debate na própria cidade de Anápolis. 

Com base em uma atuação crítica sobre a realidade das cidades 

brasileiras, os EMAUs oferecem aos estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo a oportunidade de conhecerem como se dão os processos 

de diálogos com os grupos sociais marginalizados a fim de realizar 

ações de cunho coletivo e emancipador (Edital de Mostra EMAU, p.5). 

 

Figura 10: Cronograma de atividades durante o SeNEMAU Anápolis. Fonte: PRISMA, 2017. 

Realizamos o acompanhamento das atividades desenvolvidas entre 25 e 28 de julho. A 

primeira atividade acompanhada foi a reunião de gestão durante a qual foram feitos os repasses 

informativos de cada diretoria. Ao final da tarde foi realizada a primeira Imersão EMAU, 

momento de debate sobre temas específicos da pauta dos Escritórios Modelo. 

Primeira Imersão {25/07} 

Ao início do debate foram levantados alguns pontos relacionados à produção acadêmica 

dos Escritórios Modelo. Foi identificada uma certa deficiência na visibilidade dos trabalhos 

realizados por Escritórios Modelo ao longo dos anos em parte devido ao descrédito dado à 

Extensão Universitária como um todo, mas também ao enfraquecimento do vínculo entre 

Pesquisa e Extensão. Apesar de admitir a necessidade de uma produção científica mais ampla 

os estudantes também questionam a forma como a área acadêmica reconhece projetos de 

pesquisa que, apesar de alcançarem maior visibilidade devido ao volume de publicações, não 

necessariamente cumprem seu papel social junto à sociedade. A nota do EMAV sobre o Prêmio 
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Extensión Arquisur 2016, no qual conquistaram o primeiro lugar com o projeto “Práticas 

Participativas no Beco das Pedras” deixa bem clara esta indignação diante da falta de 

reconhecimento dos projetos de extensão de cunho social: 

Entendemos a universidade como um espaço que reproduz opressões: 

racista, elitista e excludente. Prova disso é que ações extensionistas de 

significativo impacto social são, em geral, subvalorizados frente projetos de 

pesquisa em maior escala que pouco dialogam e contemplam as demandas 

das classes populares que vivenciam cotidianamente o espaço urbano. 

Através da extensão tentamos achar uma brecha na luta por uma 

universidade popular, assim como outros projetos de extensão, e 

acreditamos que não há como compará-los qualitativamente. Quando 

participamos de algum seminário, congresso e afins visamos a troca de 

experiências e a divulgação de um método de trabalho político, arquitetônico 

e urbanístico fundamentado na participação popular e geração de autonomia 

da sociedade civil. Seguimos com nosso trabalho sempre com a consciência 

das suas contradições, valorizando não apenas os méritos acadêmicos, mas 

principalmente os avanços do dia a dia, que consistem em outras formas de 

pensar o espaço (EMAV, 2016)124. 

Apesar destas contradições, a produção acadêmica ainda se mostra como uma forma 

de fortalecer a atuação dos Escritórios Modelo, sendo, portanto, incentivadas publicações de 

artigos, livros e documentários que possivelmente darão maior visibilidade aos projetos 

desenvolvidos junto às comunidades. Este tipo de publicação também poderia avançar os 

debates contidos no POEMA – já apresentados – além de facilitar a transferência de informações 

às próximas gerações de participantes e manter um registro textual das atividades dos EMAUs. 

Além disso, através da produção científica se torna possível referenciar participantes dos 

próprios EMAUs em publicações acadêmicas enfatizando o caráter autônomo e estudantil deste 

projeto de extensão. Para além das publicações acadêmicas, uma outra forma de divulgação e 

organização proposta durante o debate foi a criação de uma plataforma online na qual poderiam 

ser centralizadas informações de forma mais clara ao público em geral, facilitando o contato 

entre EMAUs, comunidades em busca de atendimento e demais interessados125. 

Outra adversidade trazida para o debate diz respeito ao fomento e a dificuldade de se 

conseguir bolsas – ou qualquer outro tipo de recurso – o que acaba dificultando a realização dos 

trabalhos uma vez que existem gastos – com material e deslocamento até as comunidades, por 

exemplo – que precisam ser bancados de alguma forma, além do próprio tempo do aluno que 

 
124Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/emav-pr%C3%A1ticas-participativas-
populares/nota-do-emav-sobre-o-pr%C3%AAmio-extensi%C3%B3n-arquisur-
2016/1678173079161129/>. Acesso em: Janeiro 2018. 
125Esta plataforma foi concretizada e pode ser acessada no link: <https://emausbrasil.wixsite.com/emau>. 



 

 

acaba não sendo contabilizado na maioria dos casos. Esta situação foi agravada com o 

congelamento, desde 2016, dos editais do Programa de Extensão Universitária – ProExt/MEC – 

uma vez que este se apresentava como umas das melhores possibilidades de fomento para 

Escritórios Modelo visto que seu objetivo era “apoiar as instituições públicas de ensino superior 

no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que [contribuíssem] para a 

implementação de políticas públicas” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,2018) 

A descontinuidade entre “gestões” e a falta de adesão dos alunos também foram 

apontadas como fragilidades na atual situação dos Escritórios Modelo. No primeiro caso, foi 

apontado que a publicação dos documentos acadêmicos citados anteriormente poderia ajudar 

nesta transição, gerando um tipo de acervo mais consistente. Em relação ao segundo problema 

algumas opções foram debatidas, dentre elas a validação de créditos de extensão – fazendo 

parte do cumprimento dos 10% dos créditos totais em atividades de extensão, obrigatórios 

desde o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 – e a possibilidade de validação de estágio 

obrigatório através da participação no Escritório Modelo. Porém, a prática dos Escritórios 

Modelo é caracterizada por um posicionamento crítico e político, o qual seria facilmente perdido 

em ambos os casos uma vez que os alunos passariam a participar do EMAU por motivos 

diferentes daqueles idealizados pelo projeto. 

Rodas de debate 

Na manhã do dia 26 de julho foram realizadas algumas rodas de debates sendo estas 

divididas em três grupos: cultura popular; habitação de interesse popular e assessoria técnica; e 

canteiro de processo participativo. Num primeiro momento os grupos discutiram as temáticas 

internamente e, ao final, foi realizado um debate geral onde representantes de cada grupo 

apresentaram os principais pontos levantados aos demais. Algumas das principais questões 

levantadas em cada grupo são apresentadas a seguir. 

Cultura Popular: A cultura é dinâmica, está em constante movimento e pode e deve ser 

ensinada e aprendida; Antes de abordar uma comunidade é necessário compreender sua 

cultura, para compreender sua maneira de pensar e suas demandas de forma mais orgânica; 

Algumas culturas sofrem um processo de mercantilização – por exemplo, a cultura gaúcha – o 

que acaba distanciando a visão que temos daquela cultura de seus reais significados e raízes. 

HIS e ATHIS126: É necessário que a assistência seja contínua durante todo o processo 

construtivo e não apenas na etapa de projeto, garantindo a qualidade da execução; A assistência 

 
126 HIS = Habitação de Interesse Social e ATHIS = Assessoria Técnica em HIS. 
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técnica não é discutida na faculdade, portanto, muitos alunos não tomam conhecimento desse 

campo de atuação tão rico para a formação prática e social do futuro profissional da arquitetura; 

É preciso pensar o edifício para além das questões físicas, pensar mais no habitante e na 

comunidade que se forma e utiliza aquele espaço; O uso do “academês” afasta a universidade 

das periferias, porém, o processo contrário também existe, através do uso de gírias locais em 

busca de uma maior aproximação da comunidade; Apesar de consideradas de suma importância 

para a formação dos futuros arquitetos e urbanistas nem todos os alunos e professores se 

interessam ou participam das discussões que rodeiam os EMAUs, as assistências técnicas, a 

extensão universitária, etc. Desta forma, muitas vezes são os Escritórios Modelo os responsáveis 

por levar estas discussões aos alunos e não as universidades.  

Canteiro e processo participativo: O uso de mapas contributivos – desenvolvidos em 

conjunto com as pessoas que habitam aquele local – resulta numa rica junção de saberes que 

não seria possível apenas com o ponto de vista dos estudantes. Por outro lado, os moradores 

também aprendem a ver o mundo por outro ângulo – o da planta, por exemplo – e passam a 

enxergar um mesmo espaço, que as vezes frequentam há anos, de uma forma totalmente 

diferente. O projeto participativo, além do aspecto coletivo, é um momento de reconhecimento 

do outro, da narrativa deste outro – criada ao longo de anos de história e vivência daquele lugar 

que habita – a qual é moldada moldado por este ao mesmo tempo em que o molda. Infelizmente 

nem todos entendem a proposta do projeto participativo e acabam vendo o EMAU como um 

prestador de serviço, unilateral, que trará a solução pronta para ser implantada – o que acaba 

se mostrando uma falácia, pois é uma solução imposta que provavelmente não terá a 

“sustentabilidade” pretendida no POEMA; Do ponto de vista pedagógico, mesmo quando o 

processo não chega ao projeto em si ou à execução do projeto elaborado, ocorre o ensino-

aprendizado uma vez que não se trata apenas do resultado, mas de todo o caminho percorrido 

junto à comunidade atendida, durante o qual são realizadas trocas de saberes ditas 

emancipatórias (FREIRE, 2013); As atividades desenvolvidas pelos Escritórios Modelo vão além 

da questão de unir teoria e prática, trata-se também de um exercício de autonomia e cidadania 

através do qual o aluno compreende melhor sua função social. 

Todas estas questões abordadas pelas rodas de debate, assim como as outras discussões 

suscitados durante o evento, são fundamentais para que a atuação dos EMAUs não caia na 

inércia ou se descaracterize totalmente com o passar dos anos e das pessoas, se mantendo desta 

forma em um movimento contínuo de renovação e autorreflexão, porém, sem perder as bases 

ideológicas que os levaram até ali. 



 

 

Mostra EMAU 

No período da tarde foi realizada a Mostra EMAU, momento em que representantes dos 

Escritórios Modelo presentes no evento apresentaram um vídeo de 5 minutos e tiveram 10 

minutos para falar sobre as atividades desenvolvidas pelos Escritórios, as dificuldades 

encontradas ou outros assuntos que julgassem pertinentes à temática.  

Alguns pontos levantados podem ser destacados: o CASAS, da UnB, apontou as Práticas 

de Escritório Modelo em Arquitetura e Urbanismo (PEMAU) como forma de articulação das 

atividades desenvolvidas pelo EMAU e a grade disciplinar; o EMAV, da UFRGS, apresentou a 

organização de um livro sobre atividades extensionistas; o JoãoBEM, da UFPEL, levantou a 

dificuldade de uma regularização plena junto à universidade e a realização de projetos realizados 

para o próprio campus; o MOSAICO, da Mackenzie, chama a atenção para o fato da universidade 

ignorar as favelas no curso de arquitetura; o SOLAR, da UEMA, apresentou sua participação no 

workshop internacional EQUINOX e ressaltou que apenas alguns EMAUs são reconhecidos e 

institucionalizados junto à universidade; o GEPSA (Grupo de Estudos e Pesquisas 

Socioambientais), da UFOP, apesar de não ser enquadrado como Escritório Modelo, apresentou 

alguns de seus trabalhos. 

Segunda Imersão 

Após a Mostra EMAU, é dado início à segunda Imersão, desta vez tratando de questões 

voltadas à metodologia e estrutura dos Escritórios Modelo. Novamente, foram criados GTs 

(grupos de trabalho) para debater os temas propostos e, posteriormente, realizar um debate 

geral. Os temas levantados foram: Estrutura dos EMAUs – orientadores, membros, pesquisa, 

etc.; Reestruturação do POEMA; e Empresas Junior; 

Estrutura dos EMAUs: Foram apontadas algumas problemáticas na relação orientador-

EMAU, desde a falta de interesse dos docentes pela extensão num geral e consequente falta de 

participação levando à uma orientação apenas no papel, até o controle excessivo por parte do 

professor o qual passa a agir como se os alunos fossem estagiários sob seu comando ou interfere 

nos processos em andamento sem ter acompanhado o mesmo. Portando, é necessário buscar 

um equilíbrio em que o orientador aceite a autogestão estudantil e não imponha sua 

“orientação” ao grupo. Tais problemas levantaram algumas questões relativas à orientação num 

geral – como o questionamento da necessidade de um professor ocupar o posto, levantando a 

possibilidade de a orientação ser feita por um profissional atuante na área, ou mesmo um ex-

membro ou pós-graduando. Também surgem questões em relação ao tempo sob orientação de 
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um mesmo professor, visto que as vezes podem ser criados certos vícios de atuação com o 

tempo. Importante ressaltar que bons relacionamentos entre orientador e EMAU são essenciais 

uma vez que esta se torna um vínculo a ser nutrido com a universidade. Portanto, tendo em 

vista melhorar estes relacionamentos foi levantada a possibilidade de incluir diretrizes 

direcionadas àos orientadores no próprio POEMA, auxiliando na compreensão de seu papel 

dentro do Escritório. Outra questão abordada foi a validação da participação no EMAU como 

estágio obrigatório à conclusão da formação do Arquiteto Urbanista. Por um lado, existe o 

perigo de transforar o Escritório Modelo em uma “central de estágios”, atraindo pessoas por 

motivos e com objetivos diferentes daqueles propostos pelo projeto. Por outro lado, o 

reconhecimento de um projeto de extensão como estágio significaria reconhecer a atividade 

extensionista como válida profissionalmente, levando a um avanço significativo no debate sobre 

o espaço dado à extensão na formação e atuação profissional do Arquiteto Urbanista 

atualmente. 

Reestruturação do POEMA: Uma das propostas do SeNEMAU é a realização de um 

debate acerca do POEMA e sua atualização, porém, os participantes encontraram algumas 

deficiências nesta proposta. Uma delas foi a improdutividade dos debates devido à 

descontinuidade e à repetição de discussões recorrentes todos os anos. Isto se deve ao 

comparecimento de pessoas diferentes em cada SeNEMAU e a falta de um registro eficiente dos 

debates realizados anteriormente. Frente à essa questão foi proposta a criação, ao final de cada 

SeNEMAU, de uma carta (anexo II), que abordasse as discussões realizadas em relação ao 

POEMA, de forma sucinta e objetiva, para que no próximo Seminário Nacional as discussões não 

partissem do zero. Também foi proposto a elaboração de relatos ou artigos sobre as vivências 

realizadas durantes o SeNEMAU e um manifesto (anexo III) – que também deveria ser elaborado 

durante cada SeNEMAU – direcionado ao público em geral sobre questões políticas e sociais que 

contextualizaram aquele evento e, portanto, os debates e o posicionamento assumido pelos 

EMAUs diante da situação social, política e econômica do país naquele momento. A elaboração 

deste manifesto condiz com o posicionamento crítico e político do projeto EMAU que já pode 

ser quase considerado um movimento social dado suas proporções, ideologias e intenções 

transformadoras de uma estrutura social, como vista na primeira parte desta pesquisa, cada vez 

mais desigual. Os limites entre Projeto Arquitetônico e Projeto Social se diluem na atuação dos 

Escritórios Modelo, enfatizando o papel político-social do Arquiteto Urbanista frente à realidade 

brasileira. 

Empresas Junior: O avanço das Empresas Junior nos últimos anos é visto como um 

reflexo das políticas de incentivo às iniciativas voltadas ao mercado em detrimento daquelas de 



 

 

cunho social. Foram observadas facilidades em conquistas espaciais e representativas de 

Empresas Júnior que demoraram anos para serem cedidas aos Escritórios Modelos. Além disso, 

as conquistas dos EMAUs foram fruto de muita luta frente às muitas objeções impostas à 

implantação e incorporação destes juntos aos cursos universitários, diferente do observado em 

relação às Empresas Júnior. Este tipo de posicionamento diferenciado em relação aos dois 

projetos extensionistas levanta dúvidas no que diz respeito ao comprometimento político-social 

do papel da extensão por parte de algumas universidades. O EMAU parte de princípios distintos 

daqueles apresentados pela Empresa Júnior e é necessário que sejam deixadas claras tais 

diferenças – o que faremos a seguir. Estas distinções também são essenciais para que projetos 

com propostas similares – porém, que seguem princípios distintos – sejam confundidos com os 

EMAUs, além de impedir o surgimento de “cópias” do projeto que se aproveitem dos avanços 

alcançados pela atuação do EMAU em benefício próprio. 

Terceira Imersão 

 A última imersão que pudemos acompanhar foi realizada na noite do dia 28 de julho e 

tratou da aproximação entre o EMAU e movimentos sociais e da captação de projetos. 

 Aproximação e parcerias com movimentos sociais: A aproximação do EMAU junto a 

movimento sociais e coletivos contribui na formação política do movimento, intensificando as 

trocas de saberes e a emancipação promovida aos envolvidos – tanto de estudantes quanto 

membros dos movimentos. Os participantes do EMAU são tidos como agentes políticos de 

transformações na sociedade, portanto, é fundamental o entendimento do processo não apenas 

do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista político e social. Além disso, é 

necessário um acompanhamento continuo às comunidades atendidas, evitando o sentimento 

de abandono e consequente enfraquecimento das relações conquistadas. Não tratar a favela 

como um lugar “turístico” e fazer uso de uma linguagem compreensível pela comunidade 

também são atitudes imprescindíveis para o fortalecimento desse vínculo, sem o qual o projeto 

participativo se torna inviável. 

 Captação de projetos – aproximação, demanda e conclusão: Orientadores e ex-

membros colaboram em grande parte com a captação de projetos devido ao contato e confiança 

que possuem junto às comunidades, facilitando a aproximação e recebimento de demandas por 

parte destas. Em relação à conclusão dos projetos, é necessário compreender que o tempo de 

elaboração e de execução junto às comunidades é diferente do tempo acadêmico, podendo ser 

tão curto quanto um semestre ou tão longo quanto uma graduação. É fundamental ter em 

mente que o produto final muitas vezes não é o mais importante, pois a transformação de todos 
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os envolvidos é um processo127, durante o qual todos sofrem transformações que irão perdurar 

havendo ou não a execução do projeto. Este processo permite perceber quais são as perguntas 

certas a serem feitas, fator crucial para uma ação transformadora da realidade. 

Entrevistas semiestruturadas 

Durante os dias de evento realizamos entrevistas semiestruturadas com alguns dos 

grupos – participantes de diferentes EMAUs – presentes ali. Para a realização destas entrevistas 

realizamos previamente um contato por e-mail com todos os EMAUs que conseguimos, como 

apontado anteriormente, no qual buscamos explicar inicialmente os objetivos desta pesquisa e 

o que esperávamos levantar durante a participação no evento. Por se tratarem de entrevistas 

semiestruturadas levamos algumas questões e temas pré-estabelecidos: a formação dos 

EMAUs; a articulação do EMAU com a grade disciplinar e a interdisciplinaridade; a experiência 

da participação no EMAU tendo em vista sua formação e futura atuação profissional; a extensão 

universitária e o contato com o "mundo real" – a prática projetual e construtiva, o contato 

interpessoal (aluno-população, aluno-aluno, aluno-orientador); as dificuldades de implantação 

e atuação junto à Universidade; a participação e o interesse dos alunos; a participação da 

comunidade; 

Durante a entrevista reiteramos os objetivos da pesquisa e realizamos paulatinamente 

algumas das perguntas pré-estabelecidas além de outras que fossem surgindo de acordo com 

as respostas e temas levantados pelos próprios participantes. Por serem realizadas em grupos 

grandes (entre 8 e 15 pessoas) não seria possível transcrever diretamente as respostas aqui, 

entretanto, o objetivo primário destas entrevistas foi, além de uma primeira aproximação junto 

aos membros dos EMAUs, o refinamento de temas e questões que pudessem embasar nossas 

referências para a elaboração dos questionários desenvolvidos posteriormente. Desta forma, os 

dados coletados a partir destas entrevistas fizeram parte do processo de elaboração das 

perguntas dos questionários a serem respondidos posteriormente sobre os participantes e a 

forma que eles percebem os demais agentes envolvidos na atuação dos Escritórios Modelo.  

Conversas informais 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, muitas questões vão sendo reveladas no 

decorrer da investigação apontando rumos de início desconhecidos. Exemplo disso são as 

 
127 Inclusive esta questão é destacada na Carta (anexo I) gerada durante o XXI SeNEMAU, ao tratar sobre 
a participação dos EMAUS no décimo Concurso Nacional de Ideias (CNI). “A edição de 2017 do concurso 
teve como princípio promover o trabalho dos EMAUs, uma vez que vai ao encontro das dinâmicas dos 
Escritórios Modelos, trazendo a temática ‘Questionar o produto, protagonizar o processo’” (SeNEMAU, 
2017). 



 

 

conversas informais realizadas com diversos participantes no decorrer do evento, durante as 

quais foram apontadas dificuldades que somente poderiam ser levantadas desta forma, visto 

que apenas através da vivência deles – construída pela participação diária – é possível visualizar 

o processo como um todo. O SeNEMAU foi um primeiro momento de contato com as atividades 

desenvolvidas pelos Escritórios Modelo e os debates abertos contribuíram para o embasamento 

das conversas informais realizadas nos dias de evento. Durante estas conversas, além das 

dificuldades apontadas, alguns tópicos e questionamentos interessantes se sobressaíram e por 

vezes se repetiram nas falas, contribuindo para o levantamento de algumas questões incluídas 

no desenvolvimento da pesquisa e dos questionários: 

• Quando indagados sobre a existência de outras atividades extensionistas, alguns alunos 

relataram a existência de diversos laboratórios de extensão em sua universidade, 

porém, a qualidade social da prática proposta ali se mostrou muito aquém daquela 

presente no Escritório Modelo.  

• O papel político social do arquiteto é muito presente nos trabalhos dos EMAUs e, na 

grande maioria dos casos, este é o único momento em que o aluno tem contato com a 

prática projetual aplicada à realidade social durante toda sua formação.  

• No que diz respeito ao tempo de engajamento durante a formação, alguns alunos 

participam do EMAU durante todo o curso e alguns inclusive deixam de entregar 

trabalhos ou atender às aulas de outras disciplinas devido à participação no EMAU.  

• A integração do EMAU à grade curricular é rara e muitos relatam que a universidade 

não incentiva a participação dos alunos junto ao EMAU, o que pode ser um indicativo 

de que não há incentivo à atuação social do arquiteto.  

• O aprendizado dentro dos Escritórios Modelo se dá também entre participantes mais 

novos e mais velhos, inclusive alguns alunos relatam ter aprendido mais com seus 

veteranos do que com alguns professores do curso regular. 

• Esse aprendizado horizontal é ainda mais enriquecido devido à interdisciplinaridade de 

seus integrantes, sendo possível a participação de estudantes de diversas áreas num 

mesmo projeto.  

• Falta reconhecimento por parte da universidade da importância das atividades de 

extensão para a formação do aluno. Apesar de todas as qualidades e benefícios 

apontados, muitos Escritórios seguem sem reconhecimento ou institucionalização, sem 

bolsas, sem espaço físico e sem interesse por parte de alunos e professores.  
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• Sem respaldo dentro da universidade, os EMAUs buscam referências na Assessorias 

Técnicas. Muitos citam como referência as obras da USINA128 e da Peabirú129, porém, 

não veem possibilidade de sobreviver financeiramente através da assistência técnica no 

contexto atual o que ressalta a importância dessa experiência ainda durante a formação. 

• Diante de tantas dificuldades, participar ativamente do EMAU é tomar um 

posicionamento político e, portanto, crítico frente ao ensino praticado atualmente nas 

escolas. É reconhecer, por parte do próprio aluno, a importância desse aprendizado para 

o futuro da prática profissional dos arquitetos e urbanistas neste país. 

Laboratórios de Extensão, Empresas Júnior e EMAUs 

À época do POEMA, uma outra atividade de extensão comum nas universidades de 

arquitetura eram os Laboratórios de Extensão – por exemplo, o Laboratório de Habitação da 

FEBASP, amplamente abordado na primeira parte desta investigação – sendo confundidos 

muitas vezes com os Escritórios Modelo apesar de possuírem diferenças marcantes. O problema 

era tão recorrente que o próprio POEMA apresenta um quadro síntese com o intuito de facilitar 

a visualização destas diferenças, contribuindo também para a melhor compreensão 

organizacional do que é e como funciona de fato um EMAU. O quadro diferenciava a forma de 

organização e atuação dos dois projetos a partir de alguns critérios que influenciariam o 

posicionamento destes projetos diante do conhecimento acadêmico e da sociedade: iniciativa 

de implantação, gestão/administração de recursos, recursos financeiros, infra-estrutura, 

captação e escolha de projetos, área de atuação e, por fim, participação dos estudantes nos 

trabalhos. 

Como visto durante o SeNEMAU de 2017, as Empresa Júnior (EJ) vieram ganhando 

espaço dentro das universidades e dos cursos de Arquitetura e Urbanismo passando a ser 

comparadas em diversos pontos ao EMAU. Diante disto, consideramos que nos dias atuais a 

Empresa Júnior poderia ser adicionada a este quadro, buscando para tanto compreender melhor 

suas origens e forma de atuação. 

A Empresa Júnior se trata de uma associação civil sem fins lucrativos formada e gerida 

por alunos de um dado curso superior. Criada em 1967 por alunos de Ciências Econômicas e 

Comerciais em Paris, foi trazida para o Brasil no final da década de 1980 por iniciativa da Câmara 

 
128 “Fundada em junho de 1990 por profissionais de diversos campos de atuação como uma assessoria 
técnica a movimentos populares”. Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/sobre.html> Acesso 
em: abril de 2017. 
129 ONG de Assessoria Técnica fundada em 1993 por um grupo de profissionais diversos. Disponível em: 
<http://www.peabirutca.org.br/?page_id=2>. Acesso em: abril de 2017. 



 

 

de Comércio Brasil-França. Em 2003 foi criada a Brasil Júnior130, com o propósito de determinar 

critérios mínimos aos quais uma Empresa Júnior deve atender para ser reconhecida pela 

Confederação Brasileira de Empresas Júnior. Apresentaremos a seguir algumas das diferenças 

mais marcantes entre as Empresas Júnior (EJ) e os Escritórios Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo (EMAU). 

Quadro 5: quadro comparativo entre o EMAU e o laboratório de Extensão. Fonte: POEMA. 

 

A EJ propõe o aprendizado prático em um ambiente empresarial (RICHARDSON, 2017) 

tratando, portanto, de levar produtos a seus clientes – que podem ser tanto empresas quanto 

pessoas físicas. No caso dos EMAUs os clientes são preferencialmente comunidades – portanto, 

coletivos – e minimamente organizadas, além de possuírem baixa renda; Apesar dos serviços 

oferecidos pela EJ serem de baixo custo – visto que não visam lucro – o EMAU oferece serviços 

de forma gratuita à população de baixa renda; Enquanto a EJ busca uma aproximação do 

mercado de trabalho ao contexto universitário, o EMAU se propõe a levar o “mercado de 

trabalho” à população que não possui acesso aos serviços do Arquiteto Urbanista; Assim como 

o EMAU, a EJ também propõe uma gestão autônoma estudantil, porém, de forma verticalizada 

e com hierarquia de cargos – mimetizando uma empresa tradicional, enquanto o EMAU – como 

já apontado – propõe uma estrutura horizontal; A atuação das Empresas Júnior geralmente se 

enquadra num extensionismo caracterizado pela prestação de serviços, não tendo 

necessariamente um cunho social. Enquanto isso, a atuação dos Escritórios Modelo promove 

uma extensão horizontal e dialógica em que a comunidade atendida é vista menos como cliente 

 
130 Conceito Nacional de Empresa Júnior. Disponível em: 
 <https://brasiljunior.org.br/uploads/cms/institutional/file/file/5/CNEJ.pdf>. Acesso em: jul 2018. 
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e mais como participantes do processo produtivo; Quanto ao tipo de retorno que estes projetos 

geram às universidades em que se inserem, geralmente a atuação da EJ contribui na promoção 

de novas parcerias, novos alunos ou mesmo clientes em busca de consultoria da universidade. 

Em alguns casos existe o desenvolvimento de pesquisas e produtos, mas em linhas gerais o 

conhecimento universitário é tido mais como um produto mercadológico a ser explorado. No 

caso do EMAU, devido a sua proposta de indissociabilidade junto ao ensino e à pesquisa, este 

retorno ocorre principalmente na alimentação de pesquisas acadêmicas e de metodologias 

alternativas de ensino que de forma geral colaboram para o cumprimento da função social da 

universidade de democratizar o conhecimento acadêmico e científico. 

Quadro 6: proposta de quadro comparativo entres EMAU, Laboratório de Extensão e Empresas Júnior. 
Fonte: autora. 

Características/Projetos 
LABORATÓRIO DE 

EXTENSÃO 
EMPRESA JÚNIOR 

ESCRITÓRIO 

MODELO (EMAU) 

Iniciativa de Implantação Professor Estudantes Estudantes 

Gestão/Administração de 

Recursos 
Professor Estudantes Estudantes 

Recursos Financeiros 
Universidade / 

Mercado Privado 

Universidade / 

Mercado Privado 
Universidade 

Infraestrutura Universidade Universidade Universidade 

Captação e Escolha de 

Projetos 
Professor Estudantes Estudantes 

Área de Atuação 

Qualquer projeto 

escolhido pelo 

prof. Orientador 

Pequenas 

Empresas e 

Pessoas Físicas 

Comunidades 

Excluídas e 

Organizadas 

Participação dos Estudantes 

nos trabalhos 

Seleção de 

Estudantes feita 

por Professores 

Seleção de 

Estudantes feita 

por Estudantes 

Livre participação 

dos Estudantes 

Apesar das muitas diferenças existentes entre a Empresa Júnior e o Escritório Modelo 

de Arquitetura e Urbanismo, os debates levantados sobre este assunto no XXI SeNEMAU 

indicaram que esta é uma dúvida recorrente entre estudantes que não conhecem o EMAU, mas 

tem alguma ideia do funcionamento de uma Empresa Júnior. O que pretendemos ao incluir a EJ 

neste quadro comparativo é justamente apontar as principais diferenças entre estes três tipos 

de projeto de extensão, colaborando com a distinção entre suas diferentes configurações e 



 

 

propostas de atuação sem necessariamente apontar qualidades em um ou em outro – visto que 

isto fugiria ao propósito do POEMA. 

Agentes tangentes 

Como apontado anteriormente, durante esta etapa de coleta buscamos, através da 

revisão bibliográfica, da observação dos debates levantados durante o evento e das conversas 

informais e entrevistas semiestruturadas com os grupos, compreender quais são os agentes – 

visto que estes não são inertes – que se articulam interna e externamente aos Escritórios 

Modelo. Pudemos perceber que muitos dos agentes identificados acabam permeando ou 

tangenciando de alguma forma os limites de atuação do EMAU, portanto, os denominamos 

como “agentes tangentes” visto que, mesmo não fazendo parte do EMAU em si, acabam 

influenciando suas ações e transformações de alguma forma. 

A partir dessa primeira investigação foi elaborado um diagrama com todos os agentes 

identificados até aquele momento e suas esferas de atuação. Dentro do EMAU identificamos 

três tipos de agentes: alunos participantes, orientadores e colaboradores. Alguns agentes, como 

os colaboradores, podem fazer parte de esferas variadas: um colaborador pode atuar dentro do 

EMAU enquanto projeto de extensão – permeando desta forma os limites da universidade – e 

não se caracterizar necessariamente como estudante podendo ser, por exemplo, um membro 

atuante da comunidade, de movimentos sociais, de Assessorias Técnicas, etc. Fora do EMAU, 

mas ainda dentro da esfera universitária, identificamos outros cinco agentes: alunos não-

participantes, professores não-orientadores, ex-membros – os quais já podem se encontrar fora 

da universidade – e outros tipos de atividade de extensão – das quais ressaltamos o Laboratório 

de Habitação e a Empresa Júnior devido à presença de ambos tanto no POEMA quanto nos 

debates levantados durante o SeNEMAU – que, por sua natureza extensionista, também se 

encontram permeando as fronteiras da universidade. Também no campo de atuação externo à 

universidade apontamos alguns dos principais agentes levantados pela bibliografia e pelos 

debates: outros EMAUs atuantes em suas próprias universidades, universidades sem EMAUs, as 

Assessorias Técnicas – ATHIS, profissionais da construção civil que por vezes interagem com os 

EMAUs – sejam arquitetos, mestres de obras ou pedreiros –, as próprias comunidades atendidas 

pelos EMAUs e, por fim, as políticas públicas que tanto influenciam o funcionamento de todos 

os demais agentes. 
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Gráfico 9:Diagrama de agentes tangentes. Fonte: autora. 

Esta foi uma primeira aproximação em busca de compreender a inserção do EMAU na 

formação do futuro profissional e permitiu um maior embasamento para a próxima etapa da 

coleta de dados, a qual pretendeu obter informações dos participantes de forma mais 

sistematizada através da elaboração de dois questionários – o primeiro mais amplo e o segundo 

mais direcionado. 

OS QUESTIONÁRIOS 

Como apontado anteriormente, além das informações coletadas a partir do 

levantamento documental e bibliográfico sentimos a necessidade de uma coleta de novos dados 

a qual foi iniciada com a participação durante o Seminário Nacional, em 2017. Durante este 

evento pudemos – a partir da observação direta das mesas abertas, das entrevistas 

semiestruturadas junto aos grupos e das conversas informais – refinar algumas perguntas mais 

direcionadas aos tipos de informação que gostaríamos de coletar. Desta forma elaboramos dois 

questionários: um primeiro mais abrangente, a ser respondido por todos os participantes e ex-

participantes de EMAUs, e um segundo mais específico a ser respondido por figuras-chave 

determinadas a partir de critérios que serão apresentadas a seguir. 

Primeiro questionário 

O primeiro questionário foi elaboração com o intuito de ser aplicado a todos os que 

participaram de alguma forma dos Escritórios Modelo. Seu objetivo foi, principalmente, o de 

coletar informações a partir do maior número possível de respostas que, ao serem 



 

 

sistematizadas pudessem nos mostrar alguns padrões ou a rupturas, indicando os próximos 

possíveis passos a serem tomados pela pesquisa. 

As questões desenvolvidas para o questionário tiveram caráter quantitativo e 

qualitativo e buscaram ser compatíveis com o tipo de respostas que poderia ser dado pelo 

público-alvo: membros, orientadores e colaboradores, todos estes sendo atuais ou não. 

Escolhemos a ferramenta de formulários online devido a alguns fatores: facilidade de uso, 

variedade de tipos de pergunta disponíveis para montagem do questionário, familiaridade dos 

usuários que viriam a responder as questões e a possibilidade de gerar uma planilha 

automaticamente com as repostas recebidas e atualizadas em tempo real. 

Para atrair um maior número de respostas optamos pelo uso de uma linguagem mais 

informal nos convites à participação, além de ampla e recorrente divulgação através das redes 

sociais e correio eletrônico. Em busca de tornar o questionário mais dinâmico subdividimos as 

perguntas em cinco grandes áreas: “Sobre sua pessoa”; “Sobre a Facul”; “Sobre seu EMAU”; 

“Sobre você e o EMAU”; e “Sobre o EMAU e a Facul”. Além disso, buscamos utilizar a múltipla 

escolha quando possível para agilizar algumas respostas mais simples como gênero, ocupação e 

perguntas de “sim e não”, entretanto, a maior parte das perguntas de múltipla escolha foram 

seguidas por uma opção para comentar a escolha feita mantendo aberto o espaço para aqueles 

que tivessem interesse em expandir suas respostas. Também optamos por retirar a 

obrigatoriedade de perguntas dissertativas, impedindo que participantes desistissem de enviar 

suas respostas devido à falta de tempo ou interesse em responder esta parte das perguntas e 

garantindo ao menos uma parte das respostas. 

No final do período de coleta – entre o final de abril e o início de agosto de 2018 – 

recebemos um total de 81 respostas de participantes de 22 EMAUs diferentes. A seguir iremos 

apresentar alguns gráficos gerados a partir do questionário – organizados pelas cinco áreas 

apontadas anteriormente – e as respectivas perguntas de cada área – mesmo aquelas que não 

possuem gráfico. Este tipo de representação – gráficos em rodelas e em barras – foi escolhido 

com o intuito de facilitar a visualização de padrões e proporções das respostas recebidas, 

portanto, vale ressaltar que nem todas as questões possuem um gráfico correspondente, em 

especial as perguntas com respostas discursivas as quais serão analisadas de forma distinta.  
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{1ª parte} “Sobre sua pessoa”: Idade; Gênero. 

 

Gráfico 10: Gênero dos participantes. Fonte: autora. 

 

Gráfico 11: Idade do participante ao responder o questionário. Fonte: autora. 

Nesta primeira parte do questionário podemos observar que a maioria (66,7%) dos 

respondentes se declaram do gênero feminino, enquanto os outros 33,3% são do gênero 

masculino, um resultado condizente com os números levantados pelo censo realizado pelo 



 

 

CAU/BR em 2012 (divulgado em 2015131) no qual a porcentagem entre mulheres e homens era 

de 61% e 39%, respectivamente. No quesito idade a maioria dos participantes possui entre 21 e 

23 anos, entretanto, recebemos um número considerável de respostas de pessoas acima dos 26 

anos – indicando pessoas já formadas, pós-graduandos, profissionais atuantes ou professores 

orientadores – o que demonstra uma variedade de históricos e tipos de experiência junto ao 

EMAU, seja devido ao tipo de participação – membro, ex-membro, orientador – ou pelo 

momento em que estes participaram do EMAU – atualmente ou no passado. 

{2ª parte} “Sobre a Facul”: Em qual Universidade você faz/fez sua Graduação?; Qual curso você 

faz/fez?; Qual sua ocupação? Depois de se formar você pensa em seguir pra qual/quais área(s)? 

(ou já seguiu para qual área?); Gostaria de comentar suas respostas? 

 

Gráfico 12: Universidades cursada pelos participantes (siglas). Fonte: autora. 

A partir desta resposta pudemos levantar as os Estados e Regiões do país representados 

pelos participantes deste questionário. Como podemos observar a partir dos Gráficos Gráfico 13 

e Gráfico 14, participaram desta pesquisa alunos de 13 Estados diferentes, representando 4 da 

5 Regiões do país – apenas a região Norte não foi representada. Dentre as Regiões, a maioria 

das respostas foi oriunda da Região Sudeste, sendo São Paulo o Estado com o maior número de 

 
131 Disponível em: < https://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf> Acesso em: 12 de set de 2018. 

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf
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representantes (33,3%) enquanto Mato Grosso do Sul, Paraíba e Sergipe tiveram apenas 1 

representantes cada. 

 

Gráfico 13: Participantes por Estado. Fonte: autora. 

 

Gráfico 14: Participantes por região do país. Fonte: autora. 



 

 

 

Gráfico 15: Curso de graduação em andamento ou concluído. Fonte: autora. 

 

 

Gráfico 16: Qual a ocupação do participante no momento em que respondeu ao questionário. Fonte: 
autora. 
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Gráfico 17: Qual área pretende seguir ou já seguiu após a graduação. Fonte: autora. 

 Nesta segunda parte do questionário elaboramos perguntas voltadas à relação do 

participante com a universidade, sem ainda entrar no mérito dos Escritórios Modelo. O Gráfico 

12 nos indica quantos representantes de cada Universidade responderam ao questionário. 

Apesar de obtermos respostas de 23 universidade diferentes, 10 destas – quase metade – 

tiveram apenas 1 respondente cada. Além disso, destas 23 IES, apenas 6 são privadas, sendo a 

maioria – 16 – públicas. No Gráfico 15 podemos ver que a grande maioria dos participantes – 

93,8% – é proveniente do curso de Arquitetura e Urbanismo e o Gráfico 16 nos mostra que a 

maioria – 86,4% – ainda está cursando a graduação. Estas três primeiras perguntas da segunda 

parte do questionário nos ajudam a esboçar o perfil das pessoas que responderam ao 

questionário, desta forma poderemos analisar as respostas tendo em vista que estes são jovens, 

em sua maioria mulheres, cursando a graduação em Arquitetura e Urbanismo majoritariamente 

em universidades públicas. A quarta e última pergunta desta seção diz respeito a uma questão 

mais pessoal e subjetiva e se refere à área que os respondentes pretendem seguir ou já seguiram 

após completar sua graduação. Nesta questão o participante poderia marcar mais de uma 

alternativa, portanto, o Gráfico 17 indica a quantidade de vezes que cada alternativa foi marcada 

no total e, como podemos observar, as opções ATHIS e Área Acadêmica aparecem mais vezes 

do que o Mercado Profissional e o Setor Público. Provavelmente um questionário com a mesma 

pergunta a alunos que não participaram de EMAUs obtivesse muito menos respostas na opção 

ATHIS uma vez que foi recorrente na fala dos alunos a falta de contato com esse tipo de atuação 

do Arquiteto e Urbanista durante os cursos universitários – o que não significa que não existem 

exceções. 



 

 

 {3ª parte} “Sobre seu EMAU”: De qual EMAU você participa/participou?; Desde quando existe 

EMAU na sua Universidade? Ele ainda está ativo?; O EMAU da sua Universidade é 

institucionalizado?; Se sim, desde quando?; Existe algum processo seletivo para participar do 

EMAU na sua Universidade?; O seu EMAU já atuou através da Lei da Assistência Técnica 

(n°11.888/08)?; O seu EMAU já realizou algum trabalho de extensão universitária? (Por 

exemplo, através de editais); Se sim, qual?; Quantas pessoas estiveram envolvidas? (alunos, 

moradores, etc); Como foi o financiamento? 

 

Gráfico 18: Escritórios do qual participou ou participa. Fonte: autora. 

 

Gráfico 19: Ano de fundação do Escritório Modelo. Fonte: autora. 
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Na terceira etapa do questionário realizamos perguntas direcionadas especificamente 

ao EMAU – nome do EMAU, data de criação, se é institucionalizado e se existe processo seletivo 

para participar – e sua atuação – se já atuou através da Lei da Assistência Técnica, se já realizou 

extensão através de edital, o número de pessoas envolvidas e o tipo de financiamento. Através 

do Gráfico 18 podemos ver que, dos 22 EMAUs participantes, o que teve mais respondentes 

neste primeiro questionário foi o Habitar, da PUCC – o gráfico com o número de participantes 

de cada universidade será quase idêntico ao gráfico de respondentes por EMAU, a única exceção 

ocorre no caso de um dos orientadores que se graduou em uma IES diferente da qual faz parte 

atualmente. No Gráfico 19 temos em ordem cronológica as datas de criação dos EMAUs, sendo 

o mais antigo o João BEM, da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, criado em 1989. Todos 

os outros EMAUs participantes foram criados a partir de 2002 sendo que os mais recentes foram 

criados no ano anterior ao questionário – 2017. Em 2014 tivemos o maior número de EMAUs 

sendo criados – 4 – entretanto, vale lembrar que estes são dados de apenas 22 EMAUs, não 

chegando nem à metade dos EMAUs em funcionamento de acordo com a tabela da FeNEA, 

portanto, é possível que existam outros EMAUs mais antigos ou igualmente recentes que não 

participaram desta pesquisa apesar de nossos esforços. Todas estas informações podem ser 

observadas de forma sintetizada no Quadro 7 a seguir. 

Quadro 7: quadro síntese com nome completo dos EMAUs participantes deste questionário, 
Universidades a que pertencem e ano de criação. Fonte: autora. 

Nome do EMAU Universidade 
Ano de 
criação 

AMA - Ateliê Modelo de 
Arquitetura 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 2002 

CASAS - Centro de Ação Social 
em Arquitetura Sustentável 

UnB - Universidade de Brasília 2002 

Célula UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 2003 

Curiar UFBA - Universidade Federal da Bahia 2011 

E54 - Escritório 54 UNESP - Universidade Estadual Paulista 2008 

EMAV - Escritório Modelo 
Albano Volkmer 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

2007 

EMTROSA - Escritório Modelo 
Troca de Saberes 

UDESC - Universidade do Estado de Santa 
Catarina 

2014 

EPPA! - Escritório de Práticas 
Projetuais Alternativas 

UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei 2011 

Habitar 
PUCC - Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas 
2014 

João BEM - João de Barro 
Escritório Modelo 

UFPel - Universidade Federal de Pelotas 1989 



 

 

Mantiqueira 
UNIFEOB - Centro Universitário Fundação de 

Ensino Octávio Bastos 
2017 

Móbile UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 2012 

Mosaico 
MACKENZIE - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 
2005 

NAU Una - Núcleo de 
Arquitetura e Urbanismo 

UNA - Centro Universitário Una 2014 

Ocupar UNEB - Universidade do Estado da Bahia 2017 

PRISMA - Projetos de Interesse 
Social e Meio Ambiente 

UEG - Universidade Estadual de Goiás 2010 

RUA - Relações Urbanas e 
Arquitetônicas 

UFJF - Universidade Federal de Juíz de Fora 2007 

Solar UEMA - Universidade Estadual do Maranhão 2012 

Soma UEM - Universidade Estadual de Maringá 2011 

TaliesEM UCS - Universidade de Caxias do Sul 2003 

Trama UFPB - Universidade Federal da Paraíba 2009 

Trapiche UFS - Universidade Federal de Sergipe 2014 

Os Gráficos 13 a 16 levam em consideração a média das respostas dadas pelos 

participantes de cada EMAU para alcançar uma resposta única para aquele Escritório. Por 

exemplo, se 3 respostas dizem que aquele EMAU é institucionalizado, 1 diz não saber e 1 diz que 

o EMAU não é institucionalizado, iremos considerar a resposta geral para aquele EMAU como 

afirmativa. Desta forma a soma do número de respostas nestes gráficos (13 a 16) será 22 – 

número de EMAUs participantes deste questionário – e não 81 como aconteceu nos demais 

gráficos.  

 

Gráfico 20: Institucionalização do EMAU junto à universidade. Fonte: autora. 

A partir do Gráfico 20 podemos observar que a maioria dos EMAUs (63,6%) é 

institucionalizada junto à universidade, entretanto, a maioria dos respondentes disse não saber 
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responder à esta questão apontando uma possível falha na elaboração da pergunta. Como a 

questão é referente ao EMAU, quanto mais respostas para um mesmo EMAU mais fontes 

teremos daquela informação, por isso aqueles 10 EMAUs com apenas 1 respondente cada 

acabam sendo prejudicados. O mesmo ocorre na questão relativa à atuação extensionista dos 

EMAUs através de editais – Gráfico 23 – na qual a maioria respondeu positivamente (72,7%), 

mas nem todos tinham certeza da resposta pois consideram toda e qualquer atividade realizada 

do EMAU como uma atividade de extensão, sem necessariamente participar de editais ou outros 

formatos institucionalizados. Em relação ao processo seletivo para participação do EMAU – 

Gráfico 21 – um número considerável (27,3%) respondeu positivamente, apesar de a maioria 

(68,2%) dos EMAUs não realizar este tipo de seleção – além disso, 1 EMAU apontou a realização 

de processo seletivo apenas no caso de existirem bolsas de extensão a serem assumidas. Uma 

outra informação alarmante pode ser vista no Gráfico 22 e diz respeito à pequena (22,7%) 

atuação dos EMAUs através da Lei ATHIS, a qual foi apresentada na seção anterior. 

 

Gráfico 21: Existência de processo seletivo para participação. Fonte: autora. 

 

Gráfico 22: Atuação através da Lei ATHIS (11.888/08). Fonte: autora. 

 



 

 

 

Gráfico 23: Extensão universitária através de edital. Fonte: autora. 

{4ª parte} “Sobre você e o EMAU”: Como você participa/participou do EMAU?; Em que ano você 

entrou no EMAU?; Em que período (semestre) você estava quando entrou no EMAU?; Em que 

ano você saiu do EMAU?; Em que período (semestre) você estava quando saiu do EMAU?; Você 

tem/teve bolsa durante a participação no EMAU?; Se sim, qual tipo de bolsa?; 

Participa/participava de outras organizações estudantis?; Se sim, qual (quais)?; Sua participação 

no EMAU influenciou a decisão de qual caminho seguir após a formatura?; Quer comentar sua 

resposta?; Quais as maiores contribuições do EMAU para sua formação profissional? 

 

Gráfico 24: Forma de participação dentro do EMAU. Fonte: autora. 
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Gráfico 25: Ano em que o participante entrou no EMAU. Fonte: autora. 

 

Gráfico 26: Período ou semestre em que estava quando entrou no EMAU. Fonte: autora. 

A quarta parte do questionário buscou levantar informações mais específicas sobre a 

participação dos respondentes junto aos EMAUs e a influência desta participação em sua 

formação profissional. Como pode ser visto no Gráfico 24, a grande maioria dos respondentes 

participaram como membros e apenas 2 orientadores participaram do questionário, apesar de 

nossos esforços para que o questionário fosse respondido pela maior variedade de participantes 

possíveis. Também é possível observar – Gráfico 25 e Gráfico 26 – que a maioria dos 

participantes entrou no EMAU recentemente – entre 2015 e 2017 – e muitos estavam em 



 

 

períodos iniciais de suas formações acadêmicas – entre o 1° e o 4° semestre. A maioria (79%) 

ainda participa do EMAU e, dos que saíram, a maioria (52,9%) estava no 9° ou 10° semestre – 

último ano do curso – quando deixaram de participar. Seguindo esta lógica a maioria dos alunos 

entra no EMAU no início do curso e sai apenas no final, o que indica uma boa aderência dos 

discentes em relação ao projeto. Neste sentido, consideramos pertinente questionar os 

participantes sobre seu período de formação dentro e fora dos EMAUs a começar pela existência 

de bolsas durante sua participação no EMAU ao que a maioria (79%) respondeu negativamente, 

o que reforça a participação voluntária dos alunos. Das bolsas recebidas a maioria veio de 

Programas de Extensão com duração média de apenas 1 ano, com exceção de 1 estágio pago 

pela prefeitura – o que indica alguma articulação com o poder público municipal. 

 

Gráfico 27: Recebimento de bolsa durante participação do EMAU. Fonte: autora. 

Ainda no que se refere ao financiamento dos EMAUs, seus membros e suas ações, 

apesar de alguns alunos possuírem bolsa o projeto em si raramente possui recursos financeiros 

fixos – há exceções, principalmente em universidades onde o EMAU já é institucionalizado e 

atua há mais tempo. Desta forma, por vezes as bolsas de extensão são utilizadas como fonte de 

recursos dos Escritórios – desde a compra de materiais básicos como papel e canetas até a 

composição de um tipo de fundo para custear transporte ou materiais nas atividades junto às 

comunidades – além disso é feita a complementação desta verba a partir de eventos e vendas 

promovidos pelos alunos com a finalidade de angariar fundos para o EMAU. No caso da 

concretização dos projetos junto às comunidades, alguns conseguem financiamento através de 

editais, porém, outros dependem de arrecadação através de parcerias, doações, ONGs, rifas, 

eventos, vendas de produtos, etc. 

Cada projeto tem um financiamento específico, o que depende muito 

também da escala do projeto que está sendo desenvolvido. Por exemplo, em 

um projeto de um centro comunitário conseguimos verba para a edificação 

através de um edital municipal da prefeitura de Canoas. Em outro, em que 
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construímos uma escadaria com pedra grés e concreto os moradores 

arrecadaram verba através de rifas e galetos comunitários (Resposta de um 

membro do EMAV ao questionário n° 1, 2018). 

Um outro aspecto que consideramos interessante levantar diz respeito ao engajamento 

destes alunos em demais organizações estudantis – como Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), Centros Acadêmicos (CA), Secretarias Acadêmicas (SA) e Coletivos (Feminino, Negro, 

LGBT, etc.). Buscamos observar a possível existência de um escalonamento deste tipo de 

posicionamento e articulação – do pensamento crítico e participativo suscitado pelo EMAU – 

para outras esferas dentro da universidade que corroboram com uma formação política e social 

do futuro profissional e vice versa, ou seja, alunos que participavam antes destas organizações 

e depois vieram a participar do EMAU. Entretanto estas participações parecem ocorrer 

simultaneamente visto que a maioria dos participantes inicia suas atividades junto ao EMAU 

logo no início do curso, como apontado anteriormente. A esta questão 39,5% dos participantes 

responderam positivamente – um número relativamente alto visto que a maioria destes (20 dos 

32) afirmou participar de Centros Acadêmicos e estes geralmente são compostos por gestões 

anuais de apenas 5 a 10 pessoas. 

 

Gráfico 28: Participação em outras organizações estudantis. Fonte: autora. 

 

Gráfico 29: Influência do EMAU nas tomadas de decisão sobre o futuro profissional. Fonte: autora. 



 

 

As duas últimas questões desta etapa do questionário se relacionam àquela realizada 

anteriormente sobre o caminho que se pretende seguir após a formação e questiona a influência 

da participação no EMAU para esta decisão. Estas talvez sejam as questões mais importantes 

deste primeiro questionário, pois vão no sentido de avaliar o impacto que a participação do 

estudante junto ao EMAU exerce sobre sua formação profissional. Na questão sobre a influência 

da participação junto ao EMAU na decisão sobre o futuro profissional, a maioria – 71,3% – dos 

participantes respondeu positivamente e uma parcela considerável – 23,8% – respondeu 

“Talvez”. Estes últimos num geral justificaram suas respostas devido à sua participação junto ao 

EMAU ser ainda incipiente, ou ainda, que se encontravam no início do curso, portanto, não 

poderiam afirmar neste momento a existência de uma influência clara do EMAU em suas futuras 

pretensões. Os que responderam negativamente, ou participaram do EMAU apenas após sua 

formação ou tiveram uma participação muito breve junto ao projeto. 

A última questão questionou os participantes quanto às maiores contribuições do EMAU 

para a sua formação profissional. Devido à extensão e ao grande número de respostas a esta 

questão optamos pela elaboração de um quadro (Quadro 8)  no qual realizamos uma síntese das 

contribuições mais recorrentes apontadas pelos participantes. Neste mesmo quadro 

relacionamos as respostas à esta questão com as respostas dadas por estes mesmos 

participantes à duas questões anteriores: sobre a influência do EMAU nas escolhas futuras 

(Gráfico 29) e sobre quais áreas os participantes pretendiam seguir após sua formação (Gráfico 

17). Tal distinção teve como objetivo comparar as respostas daqueles que sentiram uma 

influência definitiva em sua formação com aqueles que ainda se encontravam em dúvida sobre 

esta influência e aqueles que não sentiram influência nenhuma do EMAU sobre suas decisões 

de carreira. 

Na primeira coluna do quadro podemos ver a resposta dada pelo respondente 

acompanhada pelo número total de participantes que responderam desta mesma forma. Na 

segunda coluna se encontram as principais contribuições do EMAU levantadas por aquele grupo 

de respondentes. Como podemos observar o primeiro grupo, apesar de responder “Não” para 

o impacto do EMAU, apontou como contribuições questões organizacionais e também questões 

relacionadas à responsabilidade social e de senso crítico, o que indica que apesar do pouco 

impacto que o EMAU exerceu em sua escolha de carreira, ainda assim esta experiência 

contribuiu para uma visão mais crítica da sociedade.  

No segundo grupo, daqueles que responderam “Sim”, as contribuições foram mais 

profundas, tanto que influenciaram as escolhas dos participantes para seus futuros 
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profissionais. Desta forma, optamos por sintetizar este grande número de respostas (57) em 4 

grandes áreas de contribuição: Conscientização – diz respeito às contribuições dadas à forma do 

aluno em enxergar o contexto; Metodologia – contribuições à forma com que o aluno atuará na 

sociedade, a forma que irá projetar e interagir com as partes envolvidas neste processo; 

Profissão – contribuições à percepção de fragilidades e potencialidades da profissão do 

Arquiteto e Urbanista que muitas vezes não são apresentadas durante a formação; Universidade 

– se relaciona principalmente a uma tomada de consciência do papel social da universidade 

perante à sociedade e também do próprio aluno dentro desta instituição e diante da sociedade, 

ambas instigadas pela ação extensionista e pela forma de organização do próprio EMAU.  

No terceiro grupo se encontram aqueles que ainda não têm certeza dos impactos que o 

EMAU pode vir a causar em suas escolhas profissionais. Este grupo aponta algumas das 

contribuições mais superficiais – no sentido de serem as primeiras e mais facilmente notadas – 

dos Escritórios Modelo as quais se relacionam principalmente ao método de atuação e 

organização dos EMAUs como a gestão horizontal, o trabalho em equipe, o método de projeto 

participativo e o contato com a realidade extramuros, mas já aparecem também algumas 

contribuições referentes ao pensamento crítico e mais humano. 

A terceira coluna apresenta quais as respostas dadas e suas respectivas porcentagens 

de ocorrência dentro de cada grupo na questão referente às áreas que os participantes 

pretendiam seguir após sua formação. Como podemos observar, no primeiro grupo todos os 

participantes (100%) indicaram seu interesse em ir para o Mercado Profissional (escritórios 

tradicionais, empresas como construtoras, etc.) e apenas 1 dos respondentes demonstrou 

interesse em seguir para a Área Acadêmica, enquanto as demais opções nem apareceram nas 

respostas. No segundo grupo a situação é bem diferente: a grande maioria dos respondentes 

(86%) apontou seu interesse pela atuação através da Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social – ATHIS, mas também não ficaram de fora a Área Acadêmica, com 57,9% de 

presença, o Setor Público, com 49,1% e o Mercado Profissional que ainda aparece como 

alternativa para 35,1% dos participantes. No terceiro grupo as incertezas apresentadas 

anteriormente apenas se confirmam e tanto a atuação através de ATHIS quanto o Mercado de 

Trabalho ocupam o primeiro lugar empatados com 57,9% de presença nas respostas. Em 

segundo e terceiro lugar se encontram, respectivamente, o Setor Público (47,4%) e a Área 

Acadêmica (36,8%), porém, não podemos deixar de apontar que em 10,5% dos casos o 

participante respondeu com “Não Sei”, corroborando novamente com a característica de 



 

 

indecisão que marca este grupo que, como apontado anteriormente, é formado principalmente 

por participantes que acabaram de iniciar o curso e/ou entraram no EMAU há pouco tempo. 

Quadro 8: Quadro síntese relacionando a influência do EMAU na escolha de carreira, as maiores 
contribuições do EMAU à formação do participante e quais as áreas que este pretende seguir após sua 

graduação. Fonte: autora. 

 

EMAU 
influenciou 
a decisão? 

Maiores contribuições do EMAU Quais áreas pretende seguir 

Não (4) 
• Responsabilidade social e senso crítico 

• Capacidade de organização, gestão e comunicação 

• Formação ética 

Área Acadêmica (25%) 
Mercado Profissional (100%) 

Sim (57) 

• Conscientização – formação social e política do 
participante a partir do desenvolvimento de um 
pensamento crítico e do questionamento do 
processo/produto projetual e do usuário final; 
formação diferenciada através de experiências e 
debates alternativos àqueles oferecidos pela 
universidade como responsabilidade social, direito 
à cidade, à moradia digna e de qualidade. 

 

• Metodologia – contato e percepção da importância 
do projeto participativo, da comunicação dialógica 
e da autoconscientização; percepção e contato com 
a realidade de populações excluídas socialmente; 
processo de produção popular e coletivo da cidade, 
através da cooperação e colaboração. 

 

• Profissão – percepção do impacto político e social 
da profissão; compreensão do elitismo e da falta de 
acesso à profissão; percepção de alternativas ao 
mercado tradicional apresentado durante a 
formação acadêmica como as ATHIS e a importância 
deste tipo de atuação 

 

• Universidade – percepção do papel social da 
universidade e da democratização do 
conhecimento; protagonismo estudantil. 

ATHIS (86%) 
Área Acadêmica (57,9%) 
Mercado Profissional (35,1%) 
Não Sei (1,8%) 
Setor Público (49,1%) 
Outros (3,5%) 

Talvez (19) 

• Trabalho em equipe através da 
multidisciplinaridade, comunicação dialógica e 
gestão horizontal; 

• Organização e planejamento; 

• Contato com realidades externas à academia; 

• Formas alternativas de projetar, como o projeto 
participativo e projetar para um coletivo, além de 
ter problemas reais como restrições orçamentárias; 

• Pensamento crítico e humanizado. 

ATHIS (57,9%) 
Área Acadêmica (36,8%) 
Mercado Profissional (57,9%) 
Não Sei (10,5%) 
Setor Público (47,4%) 
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Partindo de uma análise mais ampla deste quadro comparativo, podemos observar que 

de maneira geral aqueles que não se sentiram influenciados pela participação junto ao EMAU 

acabaram optando majoritariamente pelo Mercado Profissional tradicional, enquanto aqueles 

que se sentiram influenciados por esta participação indicaram, em grande parte, interesse em 

seguir atuando através da ATHIS. Já os indecisos se dividiram exatamente entre estas duas áreas: 

Mercado Profissional e ATHIS. É importante ressaltar que estes resultados não podem ser 

generalizados uma vez que o número de pessoas que respondeu negativamente à influência do 

EMAU em suas pretensões profissionais é baixo, entretanto, não deixam de ser pertinentes e 

demonstram, no mínimo, uma tendência da participação junto ao EMAU durante a formação 

acadêmica em expandir os interesses e possibilidades de atuação destes futuros profissionais. 

{5ª parte} “Sobre o EMAU e a Facul”: Como você acha que o EMAU da sua Universidade se 

articula com a grade curricular?; Porque?; Você acha que os alunos se interessam pelo EMAU 

em sua Universidade?; Quer comentar sua resposta?; Os professores se interessam pelo EMAU 

em sua Universidade?; Quão reconhecido é o EMAU pela sua Universidade?; Quer comentar sua 

resposta?; Qual você considera o maior diferencial do EMAU em relação a outros projetos de 

extensão?; Quais são as pessoas mais “antigas” dos EMAUs que você conhece? (nomes); 

Feedback. 

Nesta quinta e última parte do questionário elaboramos perguntas que relacionassem 

o EMAU e o ambiente acadêmico em que este se insere – incluindo alunos, professores e a 

própria administração – levando em consideração o ponto de vista dos participantes. Para estas 

últimas questões optamos pela utilização da escala Likert132 – muito comum em pesquisas de 

satisfação, por exemplo – a qual pode nos auxiliar ao mensurar, dentre outros aspectos, a 

percepção dos respondentes sobre determinados tópicos. Esta escala geralmente é composta 

por uma série de quatro ou mais itens-Likert e sua análise básica é feita através da verificação 

de frequência de respostas. No caso deste questionário optamos por utilizar cinco itens como 

opções de resposta, permitindo desta forma uma opção neutra, por exemplo: 

• 1 = Discordo totalmente 

• 2 = Discordo 

• 3 = Neutro 

• 4 = Concordo 

• 5 = Concordo totalmente 

 

 
132 Disponível em: <https://www.st-andrews.ac.uk/media/capod/students/mathssupport/Likert.pdf> 
Acesso em: fevereiro 2018. 

https://www.st-andrews.ac.uk/media/capod/students/mathssupport/Likert.pdf


 

 

Nos próximos quatro gráficos (23, 24, 25 e 26) iremos apresentar a percepção dos 

respondentes em relação a: articulação do EMAU à grade curricular do curso de Arquitetura e 

Urbanismo; interesse dos alunos pelo EMAU de sua Universidade; interesse dos professores 

pelo EMAU de sua Universidade; reconhecimento do EMAU pela Universidade em que este atua. 

No Gráfico 30 os participantes tiveram que escolher de 1 a 5 quão bem o EMAU de sua 

Universidade se articula com a grade curricular, sendo 1 = muito mal e 5 = muito bem. A maioria 

respondeu 3 (neutro) seguido por 2 (mal) e 1 (muito mal), o que indica uma articulação mediana 

a ruim entre o EMAU e a grade curricular dos cursos. 

 

Gráfico 30: Articulação do EMAU à grade curricular. Fonte: autora. 

Quando questionados os motivos de suas respostas os alunos que responderam com 

notas 1 apontaram de forma geral a total inexistência de vínculo entre as disciplinas e as 

atividades do EMAU e ainda a falta de abordagem, por parte das disciplinas, dos temas 

correlatos ao EMAU levando este a atuar de forma suplementar à universidade e não de forma 

complementar como deveria ser. Os alunos que responderam com a nota 2 apontam de forma 

geral um reconhecimento da existência do EMAU e tentativas de aproximação, porém, não há 

apoio ou abertura para uma articulação, em geral pela falta de interesse das disciplinas pelas 

questões abordadas pelo EMAU como habitação de interesse social, urbanização de favelas, 

regularização fundiária ou pelo simples contato com realidades sociais diferentes daquela que 

interessa ao mercado profissional tradicional.  Os alunos que responderam com a nota 3 

apontam articulações pontuais entre projetos do EMAU e algumas disciplinas, entretanto, 

geralmente são interações esporádicas e extraclasses. Aqueles que responderam com a nota 4 
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num geral apontam que trabalho do EMAU deve ser desenvolvido de fato como uma extensão 

da universidade e consideram que, apesar de não se inserir diretamente nas disciplinas, 

complementam e diversificam a grade curricular. Alguns dos participantes que responderam 

com a nota 5 levaram em consideração a articulação do aluno em relação à carga horária  do 

curso e do trabalho junto ao EMAU, apontando para a falta de clareza nesta questão, outros 

apontaram a constante articulação das atividades propostas pelo EMAU à grade curricular, 

entretanto, muitos (6 em 9) não justificaram suas respostas. 

No Gráfico 31 temos as respostas dos participantes em relação a sua percepção de 

interesse por parte dos alunos, sendo 1 = muito pouco interesse e 5 = muito interesse. A maioria, 

novamente, respondeu 3 (neutro), seguido por 2 (pouco interesse) e 1 (muito pouco interesse), 

o que indica também um interesse mediano a fraco dos alunos pelo EMAU. 

 

Gráfico 31: Interesse dos alunos pelo EMAU. Fonte: autora. 

Em seus comentários sobre a resposta dada, os alunos que escolheram a nota 1 

apontaram em geral  a falta de interesse pelo tipo de atividade desenvolvida pelo EMAU, 

apontando para uma desvalorização dos debates promovidos pelo EMAU entre os alunos, além 

da falta de bolsas e de estrutura do projeto, enfraquecendo sua atratividade  e, por fim, a falta 

de tempo devido à grade horária curricular apertada. Aqueles que optaram pela nota 2 apontam 



 

 

para a falta de conhecimento por parte dos alunos da natureza das atividades desenvolvidas 

EMAU, e ainda atribuem esta falta de conhecimento em partes à pouca valorização e 

reconhecimento que o EMAU recebe da própria universidade, seja pelo conteúdo da grade 

curricular que não se interessa em incluir questões de cunho social, seja pela forma que são 

encarados pelos professores e gestores que por vezes consideram o EMAU um incômodo 

impertinente. Os que deram nota 3 observam que existe certo interesse por uma pequena 

parcela dos alunos, entretanto, por vezes ocorre uma alta rotatividade de participantes que 

perdem o interesse devido à falta de incentivo a um maior engajamento social por parte do 

próprio curso, uma vez que muitos possuem um foco mais individualista ou mercadológico da 

profissão. Aqueles que escolheram a nota 4 ressaltam que existem muitos interessados em 

participar, principalmente dentro da Arquitetura e Urbanismo e menos em outros cursos, 

entretanto por vezes a estrutura curricular dificulta esta participação. Daqueles que deram nota 

5 apenas uma pessoa (dentre quatro) comentou sua resposta e indicou existir uma grande 

procura por seu EMAU desde o início e que esta procura continua crescendo. 

 

Gráfico 32: Interesse dos professores pelo EMAU. Fonte: autora. 

No Gráfico 32 podemos observar as respostas relativas à percepção de interesse dos 

professores pelas atividades do EMAU, sendo 1 = muito pouco interesse e 5 = muito interesse. 

Dentre os quatro gráficos de percepção apresentados este é único que apresenta ampla maioria 
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das respostas na nota 2 (pouco interesse), seguido pela nota 1 (muito pouco interesse) e pela 

nota 3 (neutro), o que indica, infelizmente, um interesse fraco a muito fraco dos professores 

pelo EMAU. Dentre aqueles que escolheram a nota 1 estão EMAUs que não possuem sequer um 

professor orientador e apontam para um total desconhecimento do projeto e nenhum interesse 

em reverter esta situação. Os participantes que deram nota 2 – maioria – apontam para, além 

do desconhecimento em geral do projeto, um posicionamento por vezes contrário ao tipo de 

atuação do EMAU devido ao seu caráter contrário à lógica hegemônica do mercado profissional, 

chegando a considera-lo, erroneamente, como exercício ilegal da profissão. Entre aqueles que 

escolheram a nota 3 foi observada a participação pontual ou superficial de professores quando 

tiveram seu auxílio requisitado em alguns projetos, entretanto, não há uma colaboração efetiva. 

Entre aqueles que escolheram as notas 4 e 5 não houve comentários ou apontamentos. 

O último gráfico referente à percepção dos participantes em relação ao EMAU (Gráfico 

33) diz respeito ao seu reconhecimento pela Universidade sendo 1 = muito pouco reconhecido 

e 5 = muito reconhecido. Neste quesito as respostas giraram novamente em torno das notas 

médias a muito fracas, tendo a maioria respondido com a nota 3 (neutro), em seguida 2 (pouco 

reconhecido) e, por fim, 1 (muito pouco reconhecido). 

 

Gráfico 33: Reconhecimento do EMAU pela Universidade. Fonte autora. 

Os participantes que atribuíram a nota 1 a este quesito apontaram a falta de interesse 

dos professores como um dos fatores que levam à falta de reconhecimento do EMAU pela 

Universidade em que estes se inserem trazendo dificuldades maiores para o recebimento de 



 

 

verbas, bolsas e até mesmo um espaço físico, mesmo quando os EMAUs possuem trabalhos de 

significativa relevância. Aqueles que optaram pela nota 2 observam que a falta de 

reconhecimento dificulta a institucionalização do EMAU e se manifesta em diversas esferas da 

academia desde a direção que não reconhece, a coordenação da área de extensão que não 

compreende a atuação do EMAU, a coordenação de estágios que se posiciona contra seus 

fundamentos e professores que não valorizam suas contribuições para a formação acadêmica 

num geral. Ainda ressaltam um maior reconhecimento de outros tipos de atividade acadêmica 

como as Empresas Júnior ou mesmo as atividades dos Centros Acadêmicos. Aqueles que 

atribuíram a este quesito a nota 3 apontam que, apesar da desvalorização e falta de interesse 

por parte do corpo docente e discente, existe algum reconhecimento devido ao tempo de 

existência de alguns EMAUs e à importância destes em âmbito nacional. Ressaltam ainda que 

existe um ganho na valorização da atuação do EMAU a partir do reconhecimento externo 

através de exposições, prêmios, participação em eventos etc. Dentre aqueles que deram a nota 

4 foi apontado o reconhecimento externo através de premiações e constantes demandas 

projetuais, entretanto os incentivos internos permanecem, quando muito, reclusos ao curso de 

Arquitetura e Urbanismo não alcançando reconhecimento da Universidade como instituição 

multidisciplinar. Quanto aos que concederam a nota 5 ao reconhecimento do EMAU junto à 

Universidade, foi apontado o grande reconhecimento de alguns EMAUs em especial no meio 

extensionista e dentre os estudantes, apesar do pouco interesse e valorização por parte do 

corpo docente e administrativo. 

Ao sistematizarmos a média das notas que cada EMAU recebeu nestas quatro questões 

podemos observar o desempenho de cada um a partir das respostas dos participantes de cada 

Escritório nestes quatro quesitos – articulação com a grade curricular; interesse dos alunos pelo 

EMAU; interesse dos professores pelo EMAU; e reconhecimento do EMAU junto à Universidade. 

Na Tabela 4 podemos observar estes dados de forma sistematizada: a média das notas recebida 

por cada EMAU em cada uma das referidas questões acompanhadas pelo respectivo Desvio 

Padrão (DP) – o qual indica o grau de variação de um conjunto de dados, ou seja, indica a 

variação da nota entre os demais respondentes, para cima ou para baixo. Quando o DP indicado 

é igual a zero significa que aquele EMAU teve apenas um respondente o que fragiliza as notas 

recebidas, pois parte do ponto de vista de apenas um participante. São EMAUs com apenas um 

representante: E54 (UNESP Bauru), EPPA! (UFSJ), João BEM (UFPel), Mantiqueira (UNIFEOB), 

NAU UNA (UNA), RUA (UFJF), TaliesEM (UCS), Trama (UFPB) e Trapiche (UFS). 
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Nome do 
EMAU 

Articulação EMAU 
grade curricular 

Interesse dos 
alunos pelo EMAU 

Interesse dos 
professores pelo 

EMAU 

Reconhecimento 
do EMAU 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

AMA 3.00 1.41 2.80 1.33 2.20 0.75 3.00 1.67 

CASAS 2.50 0.50 1.75 0.83 1.75 0.43 3.75 1.30 

Célula 2.50 0.50 2.50 0.50 1.50 0.50 1.50 0.50 

CURIAR 3.25 0.83 3.00 0.50 2.38 0.99 2.63 0.48 

E54 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 

EMAV 2.25 1.09 3.00 0.71 1.88 0.78 3.88 0.78 

EMTROSA 1.75 1.30 2.50 0.50 2.00 0.00 3.25 0.83 

EPPA! 5.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 

HABITAR 2.56 1.26 2.00 0.67 2.56 0.96 1.89 1.10 

João BEM 3.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 

Mantiqueira 5.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 

MÓBILE 2.38 1.22 3.25 0.97 2.25 0.97 1.88 0.93 

MOSAICO 2.75 1.09 2.88 0.78 2.75 0.97 3.00 0.71 

NAU UNA 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 

OCUPAR 4.33 0.94 3.33 1.70 2.67 1.70 1.67 0.94 

PRISMA 2.75 1.09 2.00 1.00 1.50 0.50 2.50 1.12 

RUA 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 

SOLAR 2.00 1.07 1.86 0.83 1.71 1.03 1.86 0.64 

SOMA 3.50 0.50 3.50 0.50 3.00 0.00 2.00 0.00 

TaliesEM 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 

Trama 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 

Trapiche 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 

Tabela 4: Tabela de média e desvio padrão de notas de cada EMAU nas questões relativas à 
articulação, interesse e reconhecimento. Fonte: autora. 

Com o intuito de facilitar a visualização dos dados realizamos uma síntese que pode ser 

observada no Gráfico 34. Neste, podemos observar que cada EMAU é acompanhado de quatro 

barras coloridas em que cada cor representa uma das questões respondidas – conforme indica 

a legenda – e cujos valores variam de 1 a 5 marcando a média alcançada por aquele Escritório 

em cada questão. 



 

 

 

Gráfico 34: Desempenho dos EMAUs em relação à articulação, à grade curricular, interesse por alunos 
e professores e reconhecimento pela universidade. Fonte: autora. 
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As barras mais longas apontam um desempenho mais otimista enquanto as barras mais 

curtas apontam um desempenho mais pessimista naquele quesito. Entretanto, como apontado 

anteriormente, alguns Escritórios obtiveram respostas de apenas um representante o que não 

é suficiente para gerar uma percepção coletiva e, portanto, um diagnóstico totalmente confiável 

– exemplo disto pode ser visto no EMAU NAU/UNA que, excepcionalmente, possui todos os 

quesitos com nota máxima, porém, nenhuma destas foi justificada. Quando comparamos os 

quatro gráficos apresentados anteriormente (Gráficos 23, 24, 25 e 26) com este (Gráfico 27), 

podemos perceber que os primeiros apontavam para um desempenho geral dos EMAUs em 

cada um dos quatro quesitos, enquanto aqui é possível verificar como se comporta cada EMAU 

individualmente, nos permitindo observar que, apesar de o desemepnho geral apontar para 

dificuldades recorrentes de articulação, interesse e reconhecimento, em todos estes quesitos 

existem exceções que podem servir como experiência para os demais. Buscar compreender 

porque um EMAU se articula melhor à grade curricular ou porque aquele outro consegue atrair 

o interesse de mais alunos e professores pode colaborar para a melhora deste desempenho de 

forma geral contribuindo para o fortalecimento dos EMAUs como um todo. Estes tipos de trocas 

e debates são promovidos durante os Seminários Nacionais (SeNEMAUs) o que apenas reitera a 

importância destes eventos e da participação do maior número possível e variado de 

representantes de EMAUs. 

Ainda nesta quinta e última parte questionamos os participantes quanto aos principais 

diferenciais do EMAU em relação a outros projetos de extensão. Devido ao grande número de 

respostas optamos novamente por uma sistematização e síntese dos principais pontos 

levantados, dos mais aos menos citados: 

• Horizontalidade, troca de saberes e comunicação dialógica; trans, inter e 

multidisciplinaridade. 

• Atuação junto a comunidades socialmente excluídas; contato com atuação 

social do Arquiteto Urbanista; conscientização da responsabilidade social da 

profissão. 

• Autonomia, autogestão e protagonismo estudantil. 

• Metodologia participativa e não assistencialista; humanização do processo 

produtivo; valorização do processo e não apenas do produto projetual. 

• Vivência e prática fora da sala de aula; participação acessível, inclusiva e 

contínua junto às comunidades. 

• Desenvolvimento de pensamento crítico e de viés social. 



 

 

• Colocar em prática a função social da universidade e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; contribuição e retribuição social significativa 

através da extensão. 

• Escala de proporções nacionais do projeto EMAU; existência de diretrizes e 

princípios claros e consolidados. 

Como podemos observar, os principais diferenciais apontados pelos alunos estão 

relacionados ao tipo de extensão realizada pelos EMAUs – horizontal, interdisciplinar, 

indissociável ao ensino e à pesquisa, extramuros e emancipadora (pensamento crítico) –, ao 

público atendido por este tipo de extensão – comunidades socialmente excluídas, onde os 

serviços do Arquiteto e Urbanista geralmente não chega –, às ferramentas metodológicas de 

atuação tanto internas quanto externas aos grupos de trabalho – comunicação dialógica, 

autogestão estudantil, processo participativo – e, por fim, à escala nacional alcançada pelo 

projeto EMAU, característica poucas vezes levada em consideração assim como seu tempo de 

existência, ambas qualidades dificilmente encontradas em outros projetos de extensão 

universitária. 

De forma geral, este primeiro questionário buscou realizar um levantamento mais 

abrangente dos participantes do projeto EMAU – atuais ou passados, alunos ou orientadores – 

das mais variadas localizações e tipos de IES, justamente em busca de compreender, a partir da 

ótica e da vivências destas pessoas, quais as principais características e dificuldades observadas 

por aqueles que compõem este projeto. E justamente por ser composto antes de mais nada por 

pessoas é que pedimos, ao final deste primeiro questionário, que os participantes indicassem 

aqueles que considerassem figuras-chave desta história, novamente refinando e direcionando, 

a partir destas indicações, o recorte e as questões a serem realizadas em nosso segundo 

questionário abordado a seguir. 

Segundo questionário 

Este segundo questionário foi elaboração com o intuito de ser aplicado a pessoas que 

desempenharam uma participação mais ativa junto aos EMAUs – seja como membro, 

orientador, colaborador ou uma mistura destas opções – e que tivessem participado do projeto, 

preferencialmente, em seus momentos iniciais, buscando desta forma uma espécie de ligação e 

possível comparação entre o contexto histórico que levantamos anteriormente – através da 

linha do tempo e dos materiais bibliográficos existentes sobre o EMAU, como o POEMA – e a 

experiência destas pessoas durante sua participação junto aos Escritório Modelo. Devido à sua 

contribuição singular à esta pesquisa, denominamos estes participantes como figuras-chave. 
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Estas pessoas foram levantadas, como apontado, a partir do primeiro questionário, além de um 

levantamento complementar realizado através das redes sociais – principal meio de 

comunicação com os participantes e ex-participantes dos EMAUs. Levantamos 23 nomes de 

participantes de 9 EMAUs diferentes, localizados em 7 estados (DF, BA, RS, SC, SP, GO e MA). 

Destes recebemos apenas 13 respostas, de 7 EMAUs diferentes, localizados em 4 estados (RS, 

SC, SP, GO), apontando, apesar de nossos esforços, uma redução na variedade dos participantes. 

As questões desenvolvidas para este segundo questionário também apresentaram 

caráter quantitativo e qualitativo e foi desenvolvido através da ferramenta de questionário 

online uma vez que a realização de 23 entrevistas se tornaria inviável por uma questão de 

tempo, afinal esta se trata de apenas uma das várias etapas de coleta de dados realizadas por 

esta pesquisa dado seu caráter mais abrangente. O questionário foi novamente dividido em 

cinco grandes áreas: “Sobre sua pessoa”; “Sobre sua formação acadêmica”; “Sobre seu EMAU”; 

“Sobre você e o EMAU”; e “Questões subjetivas”. As quatro primeiras áreas buscaram qualificar 

mesmo que superficialmente o perfil dos respondentes enquanto a quinta parte apresentou as 

questões mais profundas em relação à atuação e inserção dos EMAUs do ponto de vista destas 

figuras-chave. A seguir iremos apresentar novamente alguns gráficos que facilitam a visualização 

de dados quantitativos gerados a partir das primeiras partes do questionário, entretanto, nosso 

foco de análise residirá nas respostas qualitativas apresentadas na quinta parte das questões. 

{1ª parte} “Sobre sua pessoa”: Nome completo; você está de acordo em utilizarmos seu nome 

em citações durante a pesquisa?; Idade; Gênero. 

 

Gráfico 35: Idade das figuras-chave no momento da pesquisa. Fonte: autora. 



 

 

 

Gráfico 36: Gênero das figuras-chave. Fonte: autora. 

Esta primeira parte do questionário buscou caracterizar os respondentes quanto à idade 

e gênero, além de coletar seus nomes e permissões para eventuais citações, principalmente nas 

questões subjetivas (5ª parte). No que diz respeito ao gênero dos participantes (Gráfico 36) a 

diferença entre a quantidade de representantes do gênero feminino (53,8%) e masculino 

(46,2%) neste segundo questionário foi mínima, diferente das idades dos participantes as quais 

foram bastante diversificadas (Gráfico 35). Apesar de a maioria se encontrar na faixa dos vinte 

anos de idade tivemos quase um terço dos respondentes na faixa dos trinta e ainda um 

representante na faixa dos cinquenta, o que nos aponta para respondentes em fases mais 

maduras de suas carreiras profissionais e acadêmicas. 

{2ª parte} “Sobre sua formação acadêmica”: Em qual universidade você faz/fez sua 

Graduação?; Qual curso você faz/fez?; Qual sua ocupação atual?; Gostaria de comentar suas 

respostas? 

Nesta segunda parte procuramos identificar as origens acadêmicas dos participantes. 

Como apontado anteriormente, foram enviados convites para participação deste questionário 

a 23 figuras-chaves, entretanto, apenas 13 responderam levando a um certo desequilíbrio no 

número de participantes de diferentes instituições e estados. Como pode ser observado no 

Gráfico 37, a maioria dos respondentes realizaram sua graduação na Universidade Federal do 

Rio Grandes do Sul, seguidos pelos graduados na Universidade Federal de Santa Catarina, na 

Universidade Estadual de Campinas e, empatados com apenas um representante cada, 

Universidade Federal de Pelotas, Universidade de Caxias do Sul e Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Todos os participantes se graduaram na região sul e sudeste do país, apesar de 

nossos esforços pela diversificação geográfica em ambos os questionários. Quanto ao curso 

realizado durante a Graduação (Gráfico 38), a grande maioria respondeu Arquitetura e 
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Urbanismo, com exceção de um respondente que cursou Ciências Sociais na UFRGS, apontando 

para uma persistência, mesmo que pontual, de multidisciplinaridade no EMAU desta 

Universidade (EMAV). 

 

Gráfico 37: Universidade de origem das figuras-chave. Fonte: autora. 

Diferentemente do primeiro questionário, quando indagados quanto à sua ocupação 

atual (Gráfico 39) vários participantes deram respostas mistas, o que indicou, por um lado, o 

período de transição de alguns participantes – ao mesmo tempo professor e pós-graduando – e 

por outro um dinamismo – não necessariamente positivo – da carreira do Arquiteto e Urbanista 

envolvendo uma dupla jornada – profissional autônomo durante o dia e docente durante a 

noite, conforme informado pelo próprio participante. A maioria dos respondentes apenas 

indicou que já são formados, porém, 23,1% ainda estão na Graduação, enquanto outros 30,8% 

são professores – mesmo que não exclusivamente. 

 

Gráfico 38: Curso de graduação das figuras-chave. Fonte: autora. 



 

 

 

Gráfico 39: Ocupação das figuras-chave no momento da pesquisa. Fonte: autora. 

O que podemos observar até aqui é a forte presença de jovens adultos Arquitetos e 

Urbanistas em seus primeiros anos de formados atuando tanto na área acadêmica quanto no 

mercado profissional, por vezes em ambos. 

{3ª parte} “Sobre seu EMAU”: De qual EMAU você participa/participou?; Em qual 

Universidade?; Desde quando existe EMAU nessa Universidade? Ele ainda está ativo?; Gostaria 

de comentar suas respostas? 

 Na terceira e quarta etapa deste questionário buscamos coletar algumas informações 

relacionadas aos EMAUs de que fizeram parte estas figuras-chave. Todos os participantes 

atuaram ou ainda atuam nos EMAUs das Universidades onde realizaram sua Graduação, 

portanto, o Gráfico 40 – que aponta a quantidade de participantes por EMAU – terá barras 

idênticas ao Gráfico 37 – no qual foram apontadas as Universidades de origem das figuras-chave. 

Desta forma, apontar as respostas para a segunda pergunta desta etapa se tornaria redundante 

uma vez que apenas repetiria as informações representadas pelo Gráfico 37. 

 

Gráfico 40: EMAU do qual as figuras-chave participam/participaram. Fonte: autora. 
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O Gráfico 41 a seguir apresenta o ano de criação dos EMAUs dos quais participaram os 

respondentes deste segundo questionário. Como pode ser observado, o EMAU JoãoBEM (UFPel) 

continua sendo o Escritório mais antigo deste levantamento e o EMAU Móbile (UNICAMP) se 

trata do mais recente neste segundo questionário. Todos os EMAUs seguem ativos. 

 

Gráfico 41: Ano de fundação dos EMAUs em que as figuras-chave participaram. Fonte: autora. 

{4ª parte} “Sobre você e o EMAU”: Como você participa/participou do EMAU?; Durante quais 

anos você participou do EMAU?; Quer comentar suas resposta? 

 

Gráfico 42: Tipo de participação (membro, colaborador, orientador) das figuras-chave. Fonte: autora. 

Durante a quarta parte deste questionário buscamos levantar alguns aspectos relativos 

à forma, ao tempo e ao período de atuação dos participantes juntos aos EMAUs. Como podemos 

observar a partir do Gráfico 42, apesar de a maioria dos respondentes (61,5%) ter participado 

apenas como membro junto ao EMAU, uma parcela considerável das figuras-chave (38,5%) 



 

 

participou do EMAUs de múltiplas formas e não apenas como membros ou orientadores ou 

colaboradores como foi o caso de grande parte dos respondentes no primeiro questionário 

(Gráfico 24). Este acúmulo nos tipos de atuação se torna mais compreensível ao observarmos 

que boa parte dos respondentes atuou por vários anos junto aos EMAUs (Gráfico 43) – a maioria 

participou por 4 anos, porém, em alguns casos este período se estendeu por 7, 8 e até 10 anos 

– apontando que o participante muitas vezes terminou a graduação e continuou atuando como 

colaborador ou mesmo orientador. 

 

Gráfico 43: Tempo de participação das figuras-chave. Fonte: autora. 

Além do tipo e da duração desta atuação junto ao EMAU, consideramos pertinente 

questionar os participantes quanto ao período em que se deram estes anos de participação 

permitindo que desta forma precisássemos os momentos e contextos de atuação deste 

participantes, tanto em relação ao seu próprio EMAU – membros fundadores, por exemplo – 

quanto ao projeto de extensão como um todo – criação do POEMA, aprovação da Lei ATHIS, 

turbulências políticas, etc. No Quadro 9, a seguir, estão relacionados os nomes do EMAU do qual 

participam as figuras-chave, os tipos de participação que estas desenvolveram junto ao projeto 

e os períodos de atuação destes respondentes junto ao seu EMAU. Além disso, estão indicados 

os anos de criação de cada EMAU através da linha tracejada, uma vez que não seria possível a 

existência de participantes naquele EMAU anteriormente. Esta disposição dos dados nos 

permite verificar a existência de membros participantes em anos iniciais de seus respectivos 

EMAUs em quase todos Escritórios, com exceção do JoãoBEM. Entretanto, de acordo com sua 

representante neste questionário, o Escritório JoãoBEM passou por uma grande reformulação 

no ano de 2013 praticamente renascendo após um longo período de atuação, o que torna o 

relato de sua participação similar ao de um membro fundador. 
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Quadro 9: Nome do EMAU, tipo de participação e período de participação das figuras-chave. Fonte: 
autora. 

 

{5ª parte} “Questões subjetivas”:  

Após fazer uma breve qualificação de nossas figuras-chave partirmos para as questões 

que consideramos mais pertentes à este segundo questionário, uma vez que se tratam de 

respostas mais profundas e singulares devido à experiência única destes participantes – muitos 

dos quais foram fundadores de seus EMAUs e posteriormente se tornaram orientadores de 

Escritórios Modelos. Por se tratarem de questões mais subjetivas, suas respostas serão dadas 

do ponto de vista de cada respondente, a partir das quais esperamos compreender de forma 

mais aprofundada alguns dos aspectos investigados por esta pesquisa, principalmente aqueles 

relativos à forma de inserção deste projeto de extensão na formação dos futuros profissionais 

da arquitetura e do urbanismo.  

Em negrito estão as questões levantadas aos respondentes e entre parêntese, após cada 

pergunta, estão algumas questões secundárias que tiveram o objetivo de direcionar – sem 

limitar – os tipos de informações que estávamos buscando. Optamos por esta abordagem 

devido aos resultados obtidos e dificuldades observadas após a realização do primeiro 

questionário, quando as questões discursivas encontraram algumas dificuldades de 

interpretação e acabaram trazendo informações incompletas ou distantes daquelas almejadas. 

Seguindo cada uma das questões estarão algumas das respostas dadas pelos respondentes de 

cada EMAU (Mosaico, TaliesEM, João BEM, EMAV, AMA, Móbile). Buscamos apresentar aqui as 

principais respostas de cada EMAU, selecionando trechos que tragam informações 

complementares evitando desta forma um prolongamento excessivo por informações similares 

– principalmente no caso de Escritório que possuem diversos representante. Por outro lado, 



 

 

Escritórios que possuem apenas um representante, acabam ficando limitados ao ponto de vista 

de apenas um respondente. 

#1 

Como foi o processo de criação do EMAU do qual você participou? (Qual o contexto da época? 

A vontade partiu dos alunos? Como a ideia foi disseminada? Quanto tempo levou o processo de 

formação?). 

MOSAICO 

“O Mosaico surgiu em 2005 após a ida de estudantes (em sua maioria do quinto semestre e que 

também faziam parte do Diretório Acadêmico) da FAUMACK ao Fórum Social Mundial em Porto 

Alegre. Lá, estas estudantes conheceram lideranças de um movimento de moradia de uma 

comunidade em São José dos Campos (SP), que estavam precisando de uma assessoria técnica 

que atestasse a viabilidade da manutenção das famílias em uma área objeto de reintegração de 

Posse. Este grupo de alunos percorreu as salas de aula apresentando a ideia do EMAU e 

convidando quem mais quisesse participar da criação do escritório. Eu estava no quarto 

semestre, na época, e fui uma destas pessoas que se interessou e participou da primeira reunião. 

Cabe destacar que a formação do EMAU se deu concomitantemente à realização da assessoria, 

o que gerou um enorme desafio. Isto é, havia um trabalho dobrado de definir a estrutura do 

EMAU (seu nome, composição, estatuto etc.) ao mesmo tempo em que nós, alunos do início/ 

meio do curso, pensávamos numa metodologia de projeto participativo para uma comunidade 

distante a quase 100km de SP. A ideia inicial do escritório era ser 100% formado por estudantes 

que, à medida das necessidades, convocariam os professores. Entretanto, a diretoria da época, 

ao saber da movimentação dos alunos, indicou um professor para criar uma relação mais 

institucional. Este professor era o Lucas Fehr, um jovem arquiteto comprometido com as causas 

sociais e que incorporou a proposta horizontalizada do EMAU da FauMack e que trouxe grandes 

contribuições para o escritório, tanto do ponto de vista burocrático, como metodológico e 

projetual”. Felipe Freitas Moreira, membro fundador do EMAU Mosaico. 

TALIES EM 

“Houve uma Semana Acadêmica em que dois integrantes do Instituto Elos, de Santos/SP, 

participaram trazendo muitos questionamentos em relação ao papel social da Arquitetura e 

Urbanismo. A partir das ideias disseminadas nessa semana, onde aconteceu uma atuação em 

um território autoproduzido, a coordenadora do curso passou a incentivar os alunos a formar 

um escritório modelo. Houveram algumas reuniões com vários participantes, sendo que apenas 
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quatro deles encabeçaram a formação que se deu em março/2003. Eu ingressei em maio/2003 

e já havia um estudo em andamento”. Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro fundador e 

atual orientadora do TaliesEM. 

JOÃO BEM 

“Contexto pós reabertura democrática. A princípio surge com a mobilização estudantil e depois 

vai sendo levado com muito apoio de um professor, que quando se aposenta em 2013 gera a 

morte e renascimento [do Escritório]. Em 2013, com muita vontade dos estudantes, ressurge o 

EMAU na FAUrb/UFPel, retomando a mobilização dos estudantes...” Flávia Pagnoncelli Galbiatti, 

membro do EMAU JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

“Foi em 2007 e a vontade partiu dos alunos. Conhecemos o POEMA no ENEA Floripa 2007 e na 

volta fizemos uma reunião do Diretório (DAFA UFRGS) e destacamos um grupo de estudantes 

para trabalharem na formação de um EMAU. O processo de formação inicial levou um ano, onde 

trabalhávamos um pouco escondido dos professores que eram bem conservadores e contrários 

à proposta. Depois de um ano tendo feito algumas experimentações fizemos uma exposição na 

Faculdade sobre os EMAUs e o porquê queríamos um EMAU e criamos o nosso”. Cecília Esteve, 

membro fundador do EMAV. 

“É importante lembrar que em um determinado momento o MEC passa a pontuar as 

universidades que incentivem a extensão por Escritórios Modelo, e isso auxilia no processo de 

aceitação. Tem professores que contam ter tentado inserir um EMAU na UFRGS, mas sem 

sucesso por descrédito não somente dos professores, mas também por uma certa cassação por 

parte dos profissionais da arquitetura e do urbanismo (pois viam, e ainda muitos veem o EMAU 

como uma prestação de serviço que compete com o profissional). A homenagem do professor 

Albano Volkmer, teve a ver com o fato dele ser um grande entusiasta da Extensão e acreditar 

que era possível criar uma espécie de Residência Universitária em Arquitetura, ele falece em 

2010 e é lembrado pelos estudantes na formalização do EMAU. O EMAV nunca funcionou de fato 

como uma residência, e sim um espaço realmente de contato com comunidades sem acesso ao 

serviço do Arquiteto e Urbanista, e acabava se tornando um espaço de muita prática e exercício 

em trabalhos coletivos”. Marina Orlandi Goulart, membro do EMAV entre 2012 e 2017. 

AMA 

"Quando fundamos o AMA na UFSC por volta de 2002 nosso departamento já contava com 

LabHAB, LabProj, PET... Ou seja, já haviam laboratórios e projetos de extensão universitária, o 



 

 

que trouxe uma série de questionamentos sobre a necessidade da regularização do Escritório 

Modelo. Mas mesmo assim insistimos pois de fato não havia uma ação de extensão como a que 

estávamos propondo: vinculada às comunidades, tensionando a atuação da universidade no 

campo das políticas urbanas, tensionando a formação de arquitetxs (sic) e urbanistas para 

atuação social, à luz da legislação que acabava de ser aprovada e muito comemorada – Estatuto 

das Cidades. A proposta partiu sim dos estudantes, na época tínhamos a sorte da orientação 

rica, provocativa e acolhedora do Prof. Lino Peres – um dos dois únicos professores negros no 

departamento; militante de esquerda; ativista; hoje vereador do município de Florianópolis. A 

criação do AMA defendia menos o projeto e mais o processo: a gente participava de assembleia 

na câmara e de decisões sobre o planejamento, ao lado das associações de moradores e 

lideranças comunitárias, levando instrumentos técnicos (orientados) que oferecessem 

alternativas às políticas oferecidas na época para estas comunidades – na época a gente intuía 

e hoje sabemos que se tratavam de propostas de governo com base segregacionista, excludente 

e violenta, tingidas pelo verniz dos discursos do planejamento. O processo de formação foi 

rápido, creio eu. Lançamos a proposta de receber o SeNEMAU 2003, o que talvez ajudou na 

aceleração do processo de criação e reconhecimento do AMA dentro do departamento. 

Agitamos eventos culturais e debates, a gente era bem dedicado (risos), acho que esse espírito 

permaneceu no AMA nas gerações seguintes. A gente debatia e afirmava Paulo Freire, extensão 

como comunicação, acho que era um embrião de uma prática que eu viria a conhecer anos 

depois de extensão popular. No ano do SeNEMAU Floripa [2007] acontecia o Fórum Social 

Mundial também, enfim, era começo do governo Lula, era transição de um período neoliberal 

na gestão das universidades públicas, era essa abertura para outras possibilidades, era a 

conquista do movimento de reforma urbana, e a gente navegava nisso". Laila Beatriz da Rocha 

Loddi, membro fundador do EMAU AMA, atualmente orientadora do EMAU PRISMA. 

MÓBILE 

“Houve algumas instâncias que levaram a criação do EMAU. A primeira é que existia 

anteriormente o EMOD [Escritório Modelo Experimental da Unicamp], coordenado pela 

professora Gabriela Celani e o então Professor Leandro Medrano. Este escritório estava atrelado 

à reitoria e, por conta disso, conseguia agregar para si bolsas e projetos importantes dentro do 

campus – como edificações, ciclovias e até mesmo museus. Contudo, o escritório foi desfeito e 

os estagiários, ainda desejando atuar, passaram a buscar alternativas. Outra via foi que uma 

das alternativas encontradas por mim na época foi trabalhar com a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP), que se caracterizava formalmente como um projeto de extensão 

universitária. Foi a partir do modelo da ITCP (grupos de trabalho), somado com a vertente 
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política inspirada por ela de desenvolver trabalhos de extensão de cunho social, que se propôs 

o EMAU. A partir disso, eu e mais alguns colegas de turma articulamos as primeiras 

movimentações para a fundação do EMAU – destaque para as colaborações da Ligia Mininel, 

que trouxe a experiência da PROJEC [Projetos Junior em Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo] e da ONG Teto, e para o Rafael Baldam e sua exemplar capacidade de organização. 

A FeNEA disponibilizava alguns direcionamentos, enquanto [para] outros utilizamos o exemplo 

da ITCP. Os professores no máximo apoiaram, mas nunca/pouco participaram/orientaram 

efetivamente – seja nos quesitos institucionais, ou mesmo nos projetos que passamos a captar. 

O processo de formação durou por volta de um ano, período em que fomos atrás sobretudo de 

formalizar o escritório e escrever projetos para editais de extensão em prol de captar recursos. 

Nesse meio tempo, alunos de outros anos passaram a integrar a equipe e assinar a carta de 

fundação”. Fernando Shigueo Nakandakare, membro fundador do EMAU Móbile. 

“(...) nós já estávamos estudando (por conta própria) temas que não víamos nas disciplinas, 

como: autogestão, projetos participativos, construção comunitária, Arquitetura Nova, Sérgio 

Ferro, etc. Naquela época, imaginávamos o EMAU como um ambiente de prática e de teoria, 

levando os projetos junto com um programa de leituras e discussões de textos e livros relevantes 

que não víamos nas disciplinas”. Rafael Baldam, membro fundador do EMAU Móbile. 

Como podemos observar a partir dos relatos acima, a criação de um EMAU geralmente 

parte da vontade de alunos influenciados por eventos ou contextos políticos e sociais que 

incitem os debates em torno de temas e iniciativas encontrados no Escritórios Modelo (Fórum 

Social Mundial, Semana Acadêmica, a própria redemocratização, a aprovação do Estatuto da 

Cidade) e, em diversos casos, existe um contato prévio com projetos de extensão – seja para 

utilizá-los como base ou para buscar algo diferente deste projetos – ou mesmo com EMAUs já 

existentes, através de EREAs, ENEAs e do próprio SeNEMAU. Na maioria dos casos os alunos 

convidam a todos para a realização de debates e palestras, mas são apenas alguns que 

participam ativamente da formação do Escritório Modelo. Também foi apontado em diversos 

relatos o apoio de ao menos um professor-orientador, o que pareceu facilitar as articulações 

iniciais do EMAUs em criação, tanto em sua atuação junto às comunidades quanto em seu 

reconhecimento diante da universidade. Alguns relatos também apontam para a dificuldade de 

aceitação por parte de alguns professores mais conservadores em relação ao tipo de atuação 

proposto pelo EMAU, o que se torna curioso uma vez que este projeto de extensão talvez seja 

o que mais se aproxima – dentre os projetos levantados no decorrer desta pesquisa – dos 

princípios definidos pelo Plano Nacional de Extensão (PNEx), abordado anteriormente. O que 

apenas demonstra novamente que apesar do constante debate e experimentação – seja através 



 

 

de publicações acadêmicas ou exposições empíricas – e de sua consolidação – por vezes através 

da legislação – colocar estas ideias em prática é também um grande desafio. 

#2 

Como você avalia a relação dos EMAUs com as universidades em que estes se inserem? (São 

bem recebidos pelo corpo docente? Se articulam com as disciplinas oferecidas? Recebem 

incentivos como espaço físico, espaço para debates, espaço nas disciplinas, etc.? Essa relação 

impacta a atuação do EMAU – positiva ou negativamente?). 

MOSAICO 

“A criação do Mosaico enfrentou grande resistência. Seja porque muitos professores 

desdenhavam o modelo horizontalizado dos alunos, seja porque não havia espaço para as 

reuniões e elaboração dos projetos. Deste modo, as reuniões ocorriam cada hora em um lugar, 

às vezes no diretório acadêmico, às vezes no saguão, às vezes no bar (risos). Foi através de muita 

conversa e reivindicação, inclusive do professor Lucas Fehr, que conseguimos um espaço da 

universidade, mas fora do campus e que estava relativamente ocioso. Depois de dois ou três anos 

de existência finalmente conseguimos uma sala bem pequena, mas dentro do prédio da 

arquitetura. Finalmente, entre o 3° e o 4° ano do Mosaico, com a reforma do prédio de 

FAUMACK, a equipe do EMAU conseguiu uma sala no sótão do prédio da arquitetura com 

equipamentos e tamanho mais adequado. Esta conquista se deu tanto por reivindicação dos 

alunos do EMAU, como por professores que nos apoiaram como o Luiz Telles, Lizete Rubano 

entre outros”. Felipe Freitas Moreira, membro fundador do EMAU Mosaico. 

TALIES EM 

“No início [2003] houve uma divisão, alguns docentes apoiando e outros contrários à criação do 

TaliesEM. Inclusive, o professor coordenador na época e o presidente foram convocados pelo 

CREA para relatar as atividades desenvolvidas. Neste momento [2019], o escritório tem uma 

boa receptividade pelos professores e está em articulação a possibilidade de que ele seja um dos 

promotores da extensão ‘curricularizada’, vinculando-se às disciplinas. Quanto aos incentivos, 

neste semestre foi destinada uma sala maior para a realização das atividades e, como as ações 

tem tido uma boa repercussão na mídia local, a atuação do EMAU está sendo vista como muito 

positiva e bastante reconhecida”. Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro fundador e atual 

orientadora do TaliesEM. 

JOÃO BEM 
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“A FAUrb/UFPel é uma faculdade 'pequena' entorno de 500 pessoas entre estudantes da 

graduação, pós, professores e funcionários. O JoãoBEM acabou por ir conquistando alguns 

espaços, mas sempre com muita resistência por ser um espaço majoritariamente dos 

estudantes. Se articulou exclusivamente com uma disciplina de extensão (nas quais os 

estudantes participavam do EMAU por um semestre). Temos uma salinha, mas a infraestrutura 

é precária. É disputa e resistência o tempo todo”. Flávia Pagnoncelli Galbiatti, membro do EMAU 

JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

"O EMAV sempre teve (pelo que eu me lembre) apoio institucional de alguns professores para 

existir, mas baixíssimo apoio cotidiano e acadêmico. Eles nos defendiam da burocracia, mas 

não nos ajudavam a enfrentar as complexas realidades em que nos inseríamos inocentemente. 

Foi um escritório sempre guiado, definido e feito por alunos. O EMAV só teve uma disciplina 

eletiva em seus primeiros anos. Experiência que o afastou do currículo da faculdade, pois os 

tempos entre o calendário acadêmico e a realidade das comunidades atrapalhavam muito mais 

do que ajudavam as relações. O EMAV tinha e continua tendo (até onde eu sei) uma sala 

pequena somente no período da tarde. Essa sala é dividida com outras disciplinas de projeto no 

período da manhã. Em 2015, conseguimos entrar no PROEXT e ganhamos o edital de 350 mil 

reais. Esse dinheiro nos permitiu ao longo de 2016 comprar diversos equipamentos como 

computadores, máquinas fotográficas para registro e gravação dos projetos, materiais de 

mutirão e também materiais para a construção de uma sede externa à faculdade no meio do 

campus universitário central da UFRGS. O projeto está pronto e aprovado, mas as obras estão 

paradas há dois anos devido à cortes, burocracias e a proibição de que realizemos a fundação 

por nossa conta. A sede própria é um sonho de várias gerações de ‘emavianos’ preso nas garras 

da burocracia do sistema público. É bem triste. Então, resumindo, eu diria que o EMAV existe na 

UFRGS, mas toda a energia que o move é totalmente dependente dos integrantes que o 

constroem. Não há nenhuma estrutura mais fixa que garanta a sua existência, nem sede, nem 

apoio de algum professor líder, nem apoio da faculdade para além de divulgar quando 

ganhávamos alguma premiação ou saíamos em alguma publicação. O EMAV é seus membros, 

ex-membros, um armário e um emaranhado de relações e histórias lindas que o sustentam". 

Rafael Bernardes Mansur Berny, membro do EMAV entre 2013 e 2017. 

"Acredito que sempre vai haver uma certa tensão entre o EMAU e instituições no geral, pois o 

modo de organização de um EMAU se difere muito destas. Muitas instituições não estão 

habituadas a trabalhar com a experimentação, a falta de hierarquia e o público de atuação que 



 

 

um EMAU busca, e isso acaba gerando certos estigmas quanto a um EMAU dentro das 

instituições, como o pensamento de que o EMAU não trabalha com Arquitetura e Urbanismo “de 

verdade”, entre outros preconceitos quanto ao grupo. Por não ser visto como um espaço sério 

por estas instituições, não são oferecidos a ele o espaço físico e o incentivo necessário, o que 

dificulta a atuação". Bárbara Kayser dos Santos, membro do EMAV entre 2015 e 2018. 

AMA 

“O AMA sempre foi um espaço gerido pelos estudantes, contando com a iniciativa dos estudantes 

e com o apoio de alguns professores. Digo isso para ressaltar que a força motora e quem fazia 

o EMAU ser ativo era a disposição estudantil. O professor Lino Peres apoiava em tudo o que os 

estudantes precisavam nas questões institucionais e alguns outros professores também 

contribuíam nas orientações dos projetos, como o Paulo Rizzo, o Américo, e outros 

pontualmente. Com a aposentadoria do Lino o Samuel Steiner assumiu a responsabilidade 

institucional. Na universidade os apoios institucionais se davam principalmente através de 

projetos de extensão e da sala que o AMA tem e infraestrutura de computador, mesas, cadeiras. 

Já ocorreu disciplina optativa em conjunto do EMAU, mas não era algo muito comum. Sei que 

agora na UFSC está acontecendo o debate de ‘curricularização’ da extensão na arquitetura, mas 

não sei mais detalhes. Ter o EMAU reconhecido institucionalmente mantendo a autonomia 

estudantil sempre foi algo importante. Alguns professores mostravam resistência ao EMAU, 

mas por ser algo já consolidado era muito difícil ter um impacto mais negativo”. Aline Vicente 

Cavanus, membro do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“Pelo tempo que passei no Móbile e pelo contato que fiz com outros EMAUs na época, parecia 

que (salvo algumas exceções) os EMAUS eram algo de que os cursos e faculdades se orgulhavam 

muito, mas não tinham como oferecer muito suporte. Pelo fato de ser uma organização que se 

insere na área de extensão das universidades, o EMAU herda a dificuldade de financiamento 

dos trabalhos. Assim, o trabalho dos EMAUs acaba por cair todo, ou quase todo, sobre os 

esforços dos alunos, e daí vem todo o orgulho dos professores, etc. Mas acredito que a situação, 

se vista cruamente, é de precariedade de trabalho: horas e horas de trabalho extra classe, 

fazendo os projetos, visitando as comunidades, etc.” Rafael Baldam, membro fundador do EMAU 

Móbile. 

“No período em que participei tratava-se de uma atuação totalmente a parte das atividades de 

graduação. Os professores tinham simpatia pela proposta, as vezes opinavam com algo, mas 

nunca se prontificaram a uma atuação mais fixa. Isso também por conta da horizontalidade da 
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proposta do EMAU – coisa que pouco dialoga com o modelo verticalizado tradicionalmente 

implementado em sala de aula. Com o tempo conseguimos um espaço físico, mas sempre um 

tanto precarizado. Aliás, no início, pensamos até em ocupar espaços ociosos na faculdade, 

porém não tínhamos em nós o cunho ocupar e resistir. De um modo geral, havia pouco apoio, 

mas também pouco entendimento de como inserir o EMAU dentro das políticas e dinâmicas 

institucionais de uma universidade pública”. Fernando Shigueo Nakandakare, membro fundador 

do EMAU Móbile. 

A maioria dos relatos aponta para dificuldades de aceitação por parte de professores e 

do próprio CREA, principalmente em iniciativas do início dos anos 2000. Entretanto, seja devido 

às mudanças conjunturais do ensino superior, ao espaço reivindicado e conquistado pela 

extensão universitária nos últimos anos ou pela persistência destes Escritórios no decorrer de 

sua existência, a resistência – apesar de constante – parece ter diminuído na última década na 

maioria dos casos. Em alguns relatos já se aponta uma “curricularização” da extensão, indicando 

avanços pontuais – por meio de uma disciplina, geralmente optativa, ou curso de extensão 

semestral – no que diz respeito à articulação de iniciativas como estas – de cunho social, 

horizontalizadas e participativas – junto à grade curricular, acostumada à temática 

mercadológica, ao espaço da sala de aula verticalizada e ao projeto unilateral. Entretanto, a falta 

de articulação entre a grade e projetos de extensão com tamanha carga de trabalho acaba 

sobrecarregando os alunos participantes, gerando um trabalho precarizado – como apontado 

por Rafael Baldam – e dificultando a dedicação às disciplinas, o que por vezes leva os alunos a 

estender seu tempo de formação – como apontado em entrevistas anteriores – e acaba 

causando uma sobrecarga dos alunos sem efeitos benéficos para a formação.  

No que diz respeito ao espaço físico, a maioria dos relatos aponta dificuldades iniciais 

em obter um espaço que comporte as atividades do Escritório, mas que, num geral, encontraram 

algumas melhorias com o passar dos anos. É interessante observar como a obtenção do espaço 

físico e sua qualificação – localização, tamanho, exclusividade, disponibilidade de equipamentos, 

etc. – são carregados de simbolismos que refletem a realidade social atendida pelos EMAUs no 

cenário urbano. Quantas comunidades periféricas não buscam, através do espaço que ocupam, 

reconhecimento, pertencimento, visibilidade, incentivo. Talvez a dificuldade de aceitação de 

uma proposta como a do EMAU reflita a dificuldade de aceitação do público e dos temas que 

estes abordam – e a forma como abordam – os quais muitas vezes não são levados para dentro 

da sala de aula. Em outras palavras, talvez a dificuldade de reconhecimento – burocrático e físico 

– de uma proposta como a do EMAU, apenas seja reflexo da dificuldade de reconhecer e 

introduzir na formação de seus futuros profissionais a existência de uma grande parcela da 



 

 

população e da cidade que se encontra excluída, marginalizada, mas que existe, resiste e faz 

parte da realidade a ser enfrentada.  

#3 

Como você vê o EMAU quando comparado à outras atividades de extensão? (Por exemplo, no 

que diz respeito aos impactos na formação do aluno e na atuação junto às comunidades); 

MOSAICO 

“Não participei de outras atividades de extensão que não o EMAU, então fica difícil avaliar. Mas 

o que posso afirmar com toda certeza é que o Mosaico foi estrutural na minha formação como 

Arquiteto Urbanista e como cidadão. Não só pela troca de saberes entre os diversos agentes, 

mas sobretudo pelos desafios que os processos participativos impõem e que são muito 

enriquecedores”. Felipe Freitas Moreira, membro do EMAU Mosaico entre 2005 e 2009. 

TALIES EM 

“No curso de Arquitetura e Urbanismo da UCS [Universidade de Caxias do Sul] o TaliesEM é a 

única possibilidade de atuação junto às comunidades. As demais atividades de extensão se 

configuram muito mais como cursos de curta duração. Sua potência consiste em propiciar 

situações em que o aluno tem a oportunidade de exercer sua autonomia tanto na gestão do 

EMAU quanto na condução das atividades junto às comunidades. O resultado na formação do 

aluno, além da autonomia, pode ser lido no respeito às questões locais, na possibilidade de 

colocar-se no lugar do outro e pensando soluções, a partir da realidade local”. Terezinha de 

Oliveira Buchebuan, membro do TaliesEM entre 2003 e 2008 e orientadora desde 2016. 

JOÃO BEM 

“Eu participei da reformulação do JoãoBEM em 2013, quando tinha entrado na faculdade e 

permaneci até o final da graduação. Foi pra mim o espaço de experimentação, curiosidade, 

troca de aprendizados, amadurecimento...e pé no barro. Aos poucos fomos conseguindo 

alcançar projetos maiores e mais longe (da zona de conforto, da comunidade acadêmica, do 

centro da cidade). Isso, com protagonismo dos estudantes. Com participação efetiva. Com 

espaço pra refletir e seguir. Na FAUrb/UFPel, esse é o único espaço em que os estudantes têm 

essa autonomia. Essa foi (no meu ponto de vista) a diferença dos outros projetos de extensão e 

o impacto na formação do estudante: pensar por si e em coletivo”. Flávia Pagnoncelli Galbiatti, 

membro do EMAU JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 
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“Acredito que a prática do EMAU está de acordo com a Política Nacional de Extensão 

Universitária, que defende a prática da extensão objetivando a transformação social, a 

superação das desigualdades e a constituição de uma nova comunidade política, em parceria 

com os movimentos sociais, comunidades e agentes oprimidos. O problema é que a maior parte 

das atividades de extensão se desvirtuam da prática extensionista defendida por essa Política, e 

muitas vezes acabam sendo assistencialistas, se voltando apenas para o público interno da 

universidade ou se confundindo com a pesquisa tradicional. O EMAU produz conhecimento a 

partir da troca de saberes entre os agentes comunitários e apoiadores acadêmicos, com 

metodologias participativas (mutirões, dinâmicas, assembleias, reuniões...) num processo em 

que forma tecnicamente e politicamente todas as partes envolvidas”. Luís Gustavo Ruwer da 

Silva, membro do EMAV entre 2014 e 2017. 

“Acredito que ele [EMAU] tem mais impacto na formação do aluno que outras atividades que 

são coordenadas por professores porque ele promove o protagonismo estudantil justamente no 

momento de formação da capacidade crítica do estudante. E acredito que as comunidades se 

beneficiam mais porque a quebra dessa hierarquia enraizada nas relações universitárias, tirando 

o papel de protagonismo do professor e conferindo autonomia ao estudante e à comunidade 

num mesmo patamar, é o que faz os projetos terem um alcance social sempre mais profundo”. 

Cecília Esteve, membro do EMAV entre 2007 e 2010. 

“A extensão tem abordagens bem distintas, de modo geral. O EMAV tem um perfil de inserção 

bastante imersivo nas comunidades se envolvendo bastante além das questões de projeto, com 

uma atuação política forte, sendo o projeto muitas vezes instrumento de luta política. Então, 

comparada a outras extensões, o foco acaba não sendo o exercitar o ofício diante de uma 

realidade comunitária, mas sim na formação do aluno voltado para a responsabilidade social 

da atuação do Arquiteto e Urbanista”. Marina Orlandi Goulart, membro do EMAV entre 2012 e 

2017. 

AMA 

“O trabalho com comunidades organizadas é qualitativamente relevante para a formação, é 

mais que um espaço onde se coloca em prática o aprendido em sala de aula, mas onde se 

questiona os conhecimentos produzidos na universidade e se aprende muito com as 

comunidades.  O EMAU é diferente de outros projetos de extensão justamente pela 

metodologia: ele não quer apenas levar um conhecimento, ele quer construir conhecimento. 

Produzir ciência e tecnologia para a transformação social. O EMAU surge como uma iniciativa 

questionadora do papel da extensão e da universidade: ‘Como transformar a 'radicalidade 



 

 

intelectual', em motor dessa sociedade? Como romper a 'situação intramuros' atual, em que a 

universidade se fecha em si mesma? Como superar a 'tutela exterior cega e inflexível', impondo 

uma agenda autônoma de nosso povo, na direção da resolução das necessidades mais sentidas? 

Como fortalecer a condição do jovem no fluxo da reconstrução dessa sociedade?’ (MUP, 

2006133)”. Aline Vicente Cavanus, membro do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“No curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, no período em que eu estive, não haviam 

outras atividades de Extensão comunitária, como o EMAU. Assim, foi literalmente uma 

experiência única. Colocar o projeto de arquitetura em contato com as necessidades reais de 

uma comunidade mostra as complexidades do projeto, além de forçar o exercício do diálogo, 

da ideia de solucionar juntos um determinado problema”. Rafael Baldam, membro do EMAU 

Móbile entre 2012 e 2015. 

Quando comparado à outras atividades de extensão, em diversos relatos o EMAU 

aparece como única experiência da qual o respondente participou, às vezes se configurando 

como única atividade de extensão possível durante sua formação. Entretanto, quando possível 

alguma comparação as principais diferenças apontadas se referiram ao contato com a 

comunidade, a autonomia estudantil e a troca de saberes entre estes. Em relação a este primeiro 

aspecto, os relatos apontam que muitos projetos de extensão acabam não tendo um alcance 

extramuros e passam a se configurar mais como cursos complementares que, apesar de 

possuírem grande relevância pedagógica, atendem apenas à comunidade interna à 

universidade. Essa falta de contato com pessoas e realidades sociais distintas priva o aluno de 

uma fatia do aprendizado que o permitiria se colocar no lugar do outro, compreender e respeitar 

as realidades locais, aprender a dialogar com aqueles que virão a usufruir deste trabalho 

construído de forma coletiva, enfim, fortalecer sua formação cidadã. No que diz respeito ao 

segundo ponto levantado pelos relatos, quando comparado a outros projetos de extensão um 

grande diferencial do EMAU é a autonomia e o protagonismo estudantil que este permite a seus 

participantes, o que acaba propiciando um amadurecimento muito maior dos alunos envolvidos. 

Essa liberdade permite que os alunos saiam das zonas de conforto estabelecidas por si próprios 

e pela própria academia, permite que explorem mais, experimentem mais e aprendam com os 

frutos de suas ações – tanto erros quanto acertos. Esta autonomia também reflete na 

capacidade de pensamento crítico desse aluno, constantemente observando e vivenciando os 

 
133 Questões levantadas por Florestan Fernandes enquanto “problemas da universidade” apontadas na 
Cartilha de Orientação à Criação e Funcionamentos de Grupos Estudantis de Extensão Universitária 
elaborada pelo Movimento por uma Universidade Popular – MUP. 
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contrastes do mundo real e proporcionando o exercício de reflexão acerca do papel social do 

Arquiteto e Urbanista 

O terceiro aspecto levantado pelos relatos diz respeito à troca de saberes entre 

participantes – alunos e comunidade – ou seja, à forma de atuação dos EMAUs junto às 

comunidades a qual carrega inúmeros questionamentos ao fazer projetual acadêmico e 

profissional. O projeto participativo, ao propor a inclusão e participação ativa dos membros da 

comunidade nas decisões projetuais, proporciona uma formação mais humana e inclusiva, 

aberta à contribuição daqueles que normalmente seriam representados por números e cores 

em um levantamento cartográfico, quando não invisíveis. O alcance social dos EMAUs se mostra 

mais profundo devido à sua forma de abordagem horizontal e dialógica, além de ir além das 

questões técnicas e projetuais assumindo um posicionamento muito mais político e responsável 

socialmente. Desta forma, conforme apontado por Marina Goulart, “o foco acaba não sendo o 

exercitar o ofício diante de uma realidade comunitária, mas sim na formação do aluno voltado 

para a responsabilidade social da atuação do Arquiteto e Urbanista”. 

#4 

Na sua experiência, a atuação do EMAU sofreu mudanças no decorrer do tempo? 

(Considerando o seu conhecimento e experiência, seja do início do projeto até os dias atuais, ou 

de quando você entrou para quando você saiu, etc.) 

MOSAICO 

“Sim, inicialmente a ideia era que o EMAU fosse 100% tocado por estudantes. No meio do 

caminho houve a incorporação de alguns professores que toparam a estrutura horizontal, mas 

que já mudou um pouco a dinâmica. Houve mudanças também quando entraram novos alunos 

oriundos do PROUNI e que trouxeram outras demandas para o escritório. Hoje, atuo muito 

pontualmente junto ao Mosaico e não posso opinar com muita propriedade sobre a dinâmica 

atual do Mosaico”. Felipe Freitas Moreira, membro do EMAU Mosaico entre 2005 e 2009. 

TALIES EM 

“Pela vivência que tive como aluna e professora orientadora percebo que, nessa fase de 

retomada (2016 – atual) os alunos estão envolvidos em atuações mais diretas junto às 

comunidades, organizando e participando ativamente de mutirões de intervenção, inclusive 

organizando busca de recursos financeiros”. Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro do 

TaliesEM entre 2003 e 2008 e orientadora desde 2016. 



 

 

JOÃO BEM 

“Sim...depois de 2013 fomos redescobrindo os desafios de um EMAU. Fomos amadurecendo em 

grupo. Mas o grupo vai se transforando, novos membros, outros membros...uns saem outros 

aparecem. O EMAU é passagem, e isso causa as mudanças”. Flávia Pagnoncelli Galbiatti, 

membro do EMAU JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

“Sim. Como há uma rotatividade constante entre os participantes, o perfil do coletivo acaba 

variando também, porém sempre mantendo a característica da autogestão estudantil e 

respeitando os princípios da horizontalidade, troca de saberes, interdisciplinaridade, não-

assistencialismo, etc.” Luís Gustavo Ruwer da Silva, membro do EMAV entre 2014 e 2017. 

“Sim, muitas. O EMAU reflete quem está no trabalho diário dentro dele, então ele muda a cada 

ciclo estudantil que muda também, é inevitável”. Cecília Esteve, membro do EMAV entre 2007 

e 2010. 

“Sim, mudou bastante, principalmente pela inserção dos cotistas oriundos das realidades em 

que atuávamos. Eles trouxeram uma visão totalmente diferenciada sobre os projetos e nossa 

forma de atuar. E também pela inserção de outras áreas do conhecimento. O EMAV há alguns 

anos é bastante multidisciplinar (se continua eu não sei, na verdade, mas até onde eu sei sim). 

Na minha época tínhamos estudantes de geografia, engenharia, ciências sociais, psicologia e 

serviço social”. Rafael Bernardes Mansur Berny, membro do EMAV entre 2013 e 2017. 

AMA 

“A atuação dos EMAUs e dos SeNEMAUs sofreu mudanças na medida do tempo. Desde a 

pressão das Empresas Juniores pelo trabalho funcional, até a institucionalização e 

distanciamento de comunidades e grupos organizados, se afastando das experiências 

transformadoras. Cresceram os trabalhos assistencialistas e missionários, não compreendendo 

o papel político do grupo, mas vendo como um prestador de serviços ou local de aprender na 

prática, deslocado dos princípios iniciais. No início do AMA ele surge do contato dos estudantes 

com os movimentos sociais (como dos arquitetos com os mutirões autogeridos dos anos 90), no 

desenrolar do tempo esse contato com os movimentos sociais esteve mais ou menos presente. 

Nos SeNEMAUs os debates sobre revisar o POEMA eram constantes, a prática dos EMAUs se 

alterava, se distanciava dos princípios transformadores e do contato com os movimentos sociais 

e se aproximava do assistencialismo. O debate sobre atuação ou não com comunidades 

organizadas era uma polêmica constante. Participei dos SeNEMAUs Brasília, Fortaleza, Porto 
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Alegre, Florianópolis e São Paulo e esses debates eram constantes”. Aline Vicente Cavanus, 

membro do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“Sim. O Emau, antes de ser uma instituição, é sobretudo um grupo de pessoas. A estrutura 

institucional criada para o EMAU tem como intuito fornecer bases que permitam que os 

estudantes não partam do zero. Ainda assim, o caráter do EMAU e suas dinâmicas dependem 

sobretudo dos membros presentes. Se por um lado isso é um aspecto positivo, por outro é 

arriscado. É fácil perder os ideais iniciais ou se perder no âmbito burocrático diante dessa 

transmutação constante”. Fernando Shigueo Nakandakare, membro do EMAU Móbile entre 

2012 e 2015 e colaborador entre 2016 e 2018. 

Quando questionados sobre a mudança na atuação dos EMAUs, todos os participantes 

responderam positivamente. Estas mudanças se dão, principalmente, devido à forma com que 

se configura o projeto, pois este parte do encontro temporário de um conjunto de pessoas 

passageiras. Desta forma, se torna inevitável que a cada ciclo de participantes a atuação do 

Escritório Modelo tome formas distintas, porém, nunca se desvinculando de seus princípios 

norteadores – autogestão, horizontalidade, interdisciplinaridade, não-assistencialismo, etc. Esta 

dinâmica traz tanto aspectos positivos quanto negativos visto que, ao mesmo em que permite 

uma constante experimentação e reinvenção do modo de operar, também corre o risco de se 

metamorfosear em algo distante de seus ideais iniciais.  

Estes aspectos positivos e negativos também são apontados por Aline Cavanus, porém, 

de forma mais ampla – referente aos EMAUs como um todo – a partir de debates realizados em 

diversos SeNEMAUs dos quais participou. Os EMAUs, assim como qualquer outro projeto de 

extensão universitária, estão sujeitos às pressões oriundas de uma conjuntura externa que se 

encontra, também, em constante mudança. Desta maneira, as discussões dentro dos Seminários 

Nacionais vão, inevitavelmente, se moldar a partir destas questões externas, constantemente 

questionando a forma de atuação dos Escritórios Modelo e, da mesma forma que estes 

constantes questionamentos são importantes para o amadurecimento dos EMAUs, estes 

também podem acabar afastando a atuação dos Escritórios de seus ideais iniciais. Diretrizes 

consideradas cláusulas pétreas acabam sendo questionadas – como a atuação junto às 

comunidades organizadas e o contato com os movimentos sociais – criando condições de 

desvirtuamento do papel transformador e político vislumbrado inicialmente. 

#5 



 

 

Na sua opinião, como a atuação dos EMAUs foi e tem sido influenciada pelo panorama político 

em seus diferentes momentos? (Mudanças de regime político, momentos de crise, trocas de 

governo, criações de leis como a Lei da ATHIS. Como os EMAUs reagem a estas mudanças? Existe 

maior participação, engajamento, fortalecimento em diferentes momentos?). 

MOSAICO 

“Eu atuei no mosaico num momento de certa estabilidade política e não vi muitas mudanças 

nesse sentido. E saí do Mosaico logo depois da lei de ATHIS mas, até onde eu sei, esta lei não 

teve muito impacto junto ao Mosaico”. Felipe Freitas Moreira, membro do EMAU Mosaico entre 

2005 e 2009. 

TALIES EM 

“Em relação ao momento político e trocas de governo não vejo muita diferença, porém nesse 

momento de crise, me parece que há uma busca por novas alternativas de atuação. Em 2018 o 

TaliesEM montou um grupo de estudos da Lei da ATHIS que resultou num Seminário, em parceria 

com o IAB, tendo a presença de Gilson Paranhos, na época, a frente da CODHAB. Atualmente, o 

escritório faz parte de um grupo que busca meios de efetivar a aplicação da lei no município”. 

Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro do TaliesEM entre 2003 e 2008 e orientadora desde 

2016. 

JOÃO BEM 

“Acho que [sim, e] de duas maneiras: primeiro porque em momentos de crise surgem formas de 

organização, tanto dos estudantes quanto das comunidades. Isso potencializa o trabalho. Mas 

o contexto também fica mais duro e desafiador. E em segundo lugar, os cortes de verbas nas 

universidades públicas, a falta de recursos, não ter bolsas ou material de trabalho e incentivo, 

dificulta a atuação dos membros do EMAU”. Flávia Pagnoncelli Galbiatti, membro do EMAU 

JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

“Acredito que desde 2016 (ano em que o SeNEMAU foi realizado num assentamento em Cuiabá) 

vem se construindo um ambiente de maior politização e articulação nos EMAUS, tanto a nível 

local quanto na articulação nacional. Um exemplo é o Manifesto publicado no SeNEMAU 

Anápolis 2017, em que os EMAUs se reconhecem como movimento social”. Luís Gustavo Ruwer 

da Silva, membro do EMAV entre 2014 e 2017. 
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“Claramente existe muito mais facilidade de trabalho em alguns governos em detrimento de 

outros. Não somente por liberações de verbas para os projetos, mas por vontade política de 

fazer ou não as coisas acontecerem. Acredito que dentro da Universidade já sentimos a 

diferença entre gestões de determinados reitores e diretores que impactam diretamente na 

capacidade de articulação do EMAU. Mas na cidade isso fica ainda mais acentuado quando 

atendemos a comunidades que dependem de verbas públicas ou que necessitam algum tipo de 

aprovação de órgãos públicos. É bem complicado trabalhar em governos pouco democráticos, 

por assim dizer”. Cecília Esteve, membro do EMAV entre 2007 e 2010. 

AMA 

“Os mutirões autogeridos podem ser traçados como um paralelo do surgimento dos EMAUs. 

Com o Estatuto da Cidade, MCMV [Minha Casa, Minha Vida], Lei de Assistência Técnica, novos 

caminhos de atuação mais institucionalizados se abriram. As mobilizações de 2013 reabriram 

o caminho para atuação mais próxima aos movimentos socias, com o crescimento de ocupações 

e da luta por moradia e direito à cidade no país, desde ocupações por moradia a ocupações 

culturais. Com o crescimento de movimentos sociais organizados acredito que os EMAUs tendem 

a se aproximar desses grupos. Quando esses movimentos sociais estão enfraquecidos, ou 

distante das universidades, os grupos se focam em atividades mais internas ou assistencialistas. 

A institucionalidade também faz os integrantes dos EMAUs lidarem mais com questões 

burocráticas, muitas vezes pela falta de grupos profissionais que possam atender essa 

demanda”. Aline Vicente Cavanus, membro do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“A pouco, em sala de aula, dialoguei com os alunos sobre questões de cunho político-social e o 

papel do arquiteto diante delas. A percepção dos alunos foi, em geral, desacreditada e de um 

pessimismo instaurado. Se comparado, por exemplo, com os discursos de alunos da década de 

1950, arrisco dizer que o discurso dos anos 2000 é o extremo oposto. Do otimismo e avanço, 

para o pessimismo e descrença na instância econômica e política. Os EMAUs são feitos de alunos, 

então penso que essa percepção pessimista e a descrença em instituições (seja CAU, governo, 

ou o que seja), fica expressa em como esses Escritórios têm apresentado suas produções. Não 

há muita clareza no papel do arquiteto diante desse panorama, então como esperar dos nossos 

estudantes a capacidade de sozinhos encontrar o papel dos EMAUs nesse contexto? Penso que 

os EMAUs têm dificuldade para realizar a difícil ponte entre a vida estudantil e a profissional e, 

por conta disso, mais difícil ainda saberem se posicionar com um engajamento forte em um 



 

 

momento em que existe, sobretudo, uma crise moral no país”. Fernando Shigueo Nakandakare, 

membro do EMAU Móbile entre 2012 e 2015 e colaborador entre 2016 e 2018. 

As respostas à questão sobre a influência do contexto na atuação dos EMAUs foram 

bastante diversificadas quantos aos aspectos mais influenciados pelo contexto político e 

econômicos pelo qual passou o país nos últimos anos. Um ponto bastante levantado diz respeito 

ao financiamento, tanto dos EMAUs quanto das políticas públicas que permitem algumas ações 

junto às comunidades – financiamento, editais, regularizações, etc. Um outro ponto levantado 

diz respeito à forma de articulação dos EMAUs em momentos de maiores ou menores 

manifestações políticas e sociais. Em momentos de crise – sejam políticas ou econômicas – tanto 

a população quanto os estudantes tendem a se organizar com o intuito de reivindicar melhorias 

para a situação apresentada, desta forma, a atuação dos EMAUs é potencializada, tanto pela 

maior participação de alunos em busca de alternativas de atuação profissional ou acadêmica, 

quanto pela mobilização das próprias comunidades e ao fortalecimento dos movimentos sociais, 

levando a uma maior aproximação entre estas esferas o que incentiva e facilita o caráter político 

destas atuações conjuntas. Por outro lado, por vezes os momentos de crise são exatamente 

aqueles em que a atuação se torna mais dificultada devido à falta de verbas, financiamentos e 

vontade política de governos menos democráticos ou com outras prioridades. 

Fernando Nakandakare transporta esta questão conjuntural política e econômica para 

o campo arquitetônico e aponta a existência de uma falta de clareza na definição do papel do 

profissional Arquiteto e Urbanista diante do panorama enfrentado atualmente e descrito por 

ele como um momento de “crise moral no país”. Atenta ainda para a difícil tarefa que possuem 

os EMAUs de realizar uma ponte entre o mundo acadêmico e a atuação profissional de forma 

engajada diante do pessimismo generalizado e da descrença institucional que assola a categoria 

no presente século – muito diferente da situação em meados do século passado. Esta dificuldade 

de compreender o papel do profissional diante dos desafios da cidade real são também reflexos 

de um currículo – para não dizer um sistema educacional – que se recusa a reconhecer o 

Arquiteto e Urbanista como sujeito político que possui uma responsabilidade social, a qual deve 

ser exercitada durante sua formação como profissional e cidadão. 

#6 

Do seu ponto de vista, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos EMAUs? (Tanto 

questões internas quanto externas aos EMAUs. Por exemplo, a falta de continuidade de gestões, 

ou a falta de reconhecimento por parte da Universidade, etc.). 

MOSAICO 
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"A criação de um EMAU não é tarefa fácil. Para além das dificuldades mais pragmáticas (espaço 

para reuniões, aquisição material, logística de horários entres estudantes e população etc.), 

entendo que há alguns desafios enormes, sobretudo de ordem metodológica: como 

compartilhar os processos projetuais quando a profissão de Arquiteto e Urbanista utiliza uma 

linguagem (mapa, planta, corte, elevação etc.)  baseada num instrumental abstrato e de difícil 

entendimento para qualquer pessoa que não seja da área? Como o projeto pode contribuir para 

ampliar a articulação das lideranças com o território? Como agenciar, pelo projeto, os conflitos 

e interesses dos diversos atores? Como conseguir aderência com os moradores quando o tempo 

do projeto é muito mais lento do que a velocidade das remoções, por exemplo? Como incorporar 

estas propostas na agenda pública? Enfim...são muitas as dificuldades! (risos)". Felipe Freitas 

Moreira, membro do EMAU Mosaico entre 2005 e 2009. 

TALIES EM 

“Em relação às questões externas é sempre a preocupação com a possível retirada do mercado 

de trabalho dos arquitetos e urbanistas. Já internamente, é a rotatividade dos alunos, a falta 

de comprometimento dos mesmos quanto ao cumprimento de prazos de entrega, já que se trata 

de participação voluntária. Atualmente a universidade parece valorizar e reconhecer o trabalho, 

mas ainda falta mais investimento na carga horária de professores”. Terezinha de Oliveira 

Buchebuan, membro do TaliesEM entre 2003 e 2008 e orientadora desde 2016. 

JOÃO BEM 

“Somos jovens e temos que encarrar uma realidade muito complexa”. Flávia Pagnoncelli 

Galbiatti, membro do EMAU JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

“Na conjuntura atual, o corte de recursos para a extensão universitária. Num contexto geral, 

acredito que o principal desafio (mas também a principal motivação) é o de se trabalhar a partir 

de uma perspectiva auto gestionária dentro de uma Universidade e de uma sociedade que 

reproduz o sistema de dominação, tanto na estrutura organizativa verticalizada quanto numa 

cultura de individualismo e autoritarismo”. Luís Gustavo Ruwer da Silva, membro do EMAV entre 

2014 e 2017. 

“Acredito que a maior dificuldade seja a desconstrução da ideia de que a atuação de um grupo 

de arquitetos e urbanistas é capaz de mudar sozinha um território. Somos apenas um dos atores 

em um meio que depende de outros diversos e, principalmente, da comunidade. O estudante de 

arquitetura tem em si a ideia equivocada de um possível poder e a dificuldade em ouvir e 



 

 

respeitar a opinião de outros atores da cidade”. Bárbara Kayser dos Santos, membro do EMAV 

entre 2015 e 2018. 

“Falta de continuidade é uma. A dificuldade de estabelecer uma memória contínua dos 

aprendizados, que associada a falta de uma estrutura contínua (orientadores inspiradores e 

contínuos, sede própria, modos de atuação...) tornam o projeto bastante vulnerável eu 

acredito”. Rafael Bernardes Mansur Berny, membro do EMAV entre 2013 e 2017. 

AMA 

“A falta de continuidade nos existentes e a falta de apoio para os novos por parte das 

universidades. A criação de EMAUs que só levam esse nome, e funcionam como laboratórios ou 

empresas”. Filipe Souza Chaves, membro do AMA entre 2013 e 2015.  

“O tempo da comunidade e o tempo de um projeto é diferente de um tempo de graduação e a 

atuação em uma comunidade requer uma responsabilidade que algumas vezes os grupos não 

conseguem bancar. Lidar com as expectativas e com o método de trabalho é um grande desafio. 

Internamente o desafio é ter uma gestão organizada e bem articulada, com compreensão do 

método. Externo o desafio é ter contato com os movimentos sociais com quem possa se 

desenvolver o trabalho, ter professores dispostos a orientar os projetos e as condições materiais 

para que esses projetos possam sair do papel, assim como bolsas para dar condições aos 

estudantes de se dedicarem aos projetos também”. Aline Vicente Cavanus, membro do EMAU 

AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“Financiamento é uma grande questão. Se os alunos não tem qualquer bolsa para participar dos 

EMAUs, devem procurar estágios, o que encurta o tempo disponível para participar das 

atividades do Escritório, o que compromete a qualidade dos trabalhos desenvolvidos”. Rafael 

Baldam, membro do EMAU Móbile entre 2012 e 2015. 

“A maior dificuldade enfrentada pelo Móbile foi, na verdade, uma falha inicial nossa. Nos 

preocupamos muito em captar projetos e pouco em instruir os novos membros sobre o processo 

de gestão e captação de projetos/recursos dentro do aparelho político que é a universidade. Em 

meio ao projeto, comunicamos pouco os ideais, os valores. Arquivamos pouco nossa história, o 

que em dado ponto nos fez perder nossa identidade. A maior dificuldade, portanto, é comunicar. 

Ser capaz de dizer para o próximo de onde se vem, e por onde se vai. Dificuldades como a falta 

de continuidade, ou o reconhecimento, podem ser tratadas. Mas se não houver um equipamento 

forte de comunicação, seja interna como entre gerações, a dificuldade se torna cumulativa e a 
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descrença, que já é contextual, se propaga”. Fernando Shigueo Nakandakare, membro do EMAU 

Móbile entre 2012 e 2015 e colaborador entre 2016 e 2018. 

Foram levantadas dificuldades tanto internas quanto externas aos EMAUs. As principais 

dificuldades internas dizem respeito à autogestão, à rotatividade de alunos e à (des) 

continuidade. A autogestão requer organização e comprometimento, além da paciência exigida 

pelo trabalho em coletivo que muitas vezes não é uma constante, além disso, a autogestão vai 

de encontro a todo um sistema totalmente hierarquizado adotado nas demais estruturas com 

as quais o EMAU se articula o que pode causar certos atritos. A rotatividade de alunos, como já 

apontado na questão anterior, é algo inevitável uma vez que o período de participação 

geralmente dura o tempo de uma graduação, porém, caso esta constante mudança de 

personagens não seja bem articulada existe o risco de um esvaziamento ou ainda de uma perda 

de identidade devido à falta de comunicação entre membros mais antigos e mais novos. O que 

nos leva à questão da continuidade, a qual se apresenta quase que em consequência das duas 

primeiras. Por se tratar de uma autogestão não há um responsável fixo pelo EMAU – nem 

mesmo o orientador – e por não serem pessoas fixas existe uma grande rotatividade de alunos. 

Estes dois aspectos levam à falta de continuidade que assola inúmeros Escritórios Modelo. Como 

apontado por Rafael Berny, a dificuldade de estabelecer uma memória contínua e a falta de uma 

estrutura contínua tornam o projeto bastante vulnerável. 

Já no que se refere às dificuldades externas, foram apontadas a metodologia 

participativa, a relação com o mercado profissional, a articulação com os demais atores 

envolvidos e a falta de financiamento. A metodologia participativa ao mesmo tempo que 

enriquece o processo e o produto projetual também carrega em si inúmeras dificuldades. Para 

que todos participem nas tomadas de decisão de forma consciente é necessária a adoção de 

uma linguagem que permita a compreensão efetiva das questões projetuais por todas as partes, 

desta forma se faz necessário o desenvolvimento de técnicas de interação entre o saber 

acadêmico e o saber popular as quais demandam dedicação de tempo e disposição para ouvir e 

compreender o que o outro tem a dizer e, por fim, alcançar um consenso. Apesar destas 

dificuldades, o processo participativo consegue resultados muito mais eficientes e sustentáveis 

junto às comunidades, além de propiciar o aprendizado e a transformação em todas as partes 

envolvidas – sejam alunos, professores, membros da comunidade ou mesmo órgão públicos. 

No que se refere ao mercado profissional, conforme apontado anteriormente no início 

dos anos 2000 o próprio CREA se manifesta em relação à uma suposta ilegalidade nas atividades 

realizadas pelos EMAUs, mesmo estes atuando junto às comunidades onde o serviço do 



 

 

profissional não alcança. Apesar de já terem se passados vários anos desde o ocorrido, alguns 

relatos apontam para a existência de um estigma em relação aos EMAUs por parte de alguns 

professores – talvez mais conservadores, talvez apenas possuidores de uma visão mais 

mercadológica – que consideram que a atividade do EMAU compete com os escritórios 

profissionais, ignorando pesquisas que apontem o contrário. Esta questão faz parte também do 

próximo aspecto apontado, o qual diz respeito às dificuldades de articulação dos EMAUs aos 

demais atores envolvidos em suas atividades, desde os movimentos sociais até os próprios 

professores. Como apontado, a relação junto aos movimentos sociais tem seus momentos de 

altos e baixos, dependendo da conjuntura política e da vontade das partes. A proximidade aos 

movimentos fortalece o caráter social e político da atuação do EMAU, mas ao mesmo tempo 

significa um relacionamento interpessoal permeado por vontades e prioridades por vezes 

incompatíveis. A relação junto aos professores contém, como visto, inúmeras ressalvas, 

principalmente por se tratar de uma proposta horizontal, nem sempre bem aceita no meio 

acadêmico existente. Há também a questão de interesse pelos temas abordados pelo EMAU, os 

quais, como visto, muitas vezes não são considerados pertinentes tanto pela grade curricular 

quanto pelo corpo acadêmico. É interessante observar aqui a reprodução de temáticas por vezes 

ultrapassadas ou descoladas da realidade devido a uma formação acrítica do próprio corpo 

docente, o qual, na maioria das vezes, apenas reproduz o conhecimento adquirido em sua 

própria formação. 

Por fim, a falta de financiamento pela escassez de bolsas que contemplem os membros 

do EMAU acaba refletindo diretamente na quantidade de tempo destinado às atividades do 

EMAU e, por vezes, em sua qualidade projetual. Como apontado por Rafael Baldam, a falta de 

bolsas leva os participantes a procurarem estágios remunerados que acabam consumindo parte 

do pouco tempo disponível134 para atividades extras em um curso de Arquitetura e Urbanismo, 

o que acaba trazendo fragilidades à atuação do EMAU, principalmente se tratando de um 

trabalho participativo que exige uma certa constância junto às comunidades. 

#7 

Qual foi o impacto do EMAU na sua formação e atuação como Arquiteto Urbanista? (Como o 

EMAU influenciou você: sua formação, sua atuação, sua carreira, etc.). 

MOSAICO 

 
134 https://www.archdaily.com.br/br/806661/pesquisa-confirma-que-arquitetura-e-o-curso-que-mais-
demanda-tempo-de-estudo 
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"Como eu já disse anteriormente, foi estrutural! Mudou o meu entendimento da profissão, da 

complexidade que ela envolve, mas, sobretudo, me fez entender que é a combinação entre o 

processo e o resultado deste processo que faz um bom projeto e não somente um bom desenho 

ou um bom processo. É bom deixar claro que estou entendendo aqui projeto como uma coisa 

ampla, ‘multiescalar’, que não necessariamente implica num projeto de edificação, pode ser de 

um mobiliário, de planejamento urbano etc. Aprendi também que a frustração faz parte deste 

processo. Seja pela nossa limitação técnica/ projetual, seja pela precariedade das informações, 

pelas dificuldades de articulação (e dos tempos) dos movimentos sociais, seja pela dificuldade 

de incorporar estas propostas às políticas públicas, enfim...". Felipe Freitas Moreira, membro do 

EMAU Mosaico entre 2005 e 2009. 

TALIES EM 

“Costumo dizer que sou um ser humano antes e outro após o TaliesEM. Penso que isso dê uma 

dimensão de que a participação num EMAU está para além da formação profissional, é uma 

opção de vida. Como tal tem influenciado minhas escolhas profissionais e pessoais. Meu TCC 

teve relação com a primeira ocupação irregular da cidade, o mestrado esteve ligado a temas 

patrimoniais e, o doutorado, está ligado aos territórios autoproduzidos. Minha atuação como 

docente do curso de Arquitetura e Urbanismo está ligada a disciplinas de Urbanismo ligadas à 

reflexão da produção das cidades e a intervenções em áreas de interesse social e, atualmente, 

estou coordenadora do EMAU. Portanto, os rumos da minha vida estão imbricados com o 

EMAU”. Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro do TaliesEM entre 2003 e 2008 e 

orientadora desde 2016. 

JOÃO BEM 

“Pensar com autonomia e em coletivo. E consciência de classe”. Flávia Pagnoncelli Galbiatti, 

membro do EMAU JoãoBEM entre 2013 e 2018. 

EMAV 

“Como Cientista Social, ampliou meu olhar a respeito da produção do espaço e as questões 

urbanas. Como cidadão, me formou politicamente e radicalizou minhas práticas militantes, me 

ensinando na prática a viabilidade de um trabalho de base feito a partir dos princípios auto 

gestionários”. Luís Gustavo Ruwer da Silva, membro do EMAV entre 2014 e 2017. 

“O EMAU me fez acreditar em espaços de acolhimento dentro da faculdade e em formas 

diferentes de atuação de um Arquiteto e Urbanista”. Bárbara Kayser dos Santos, membro do 

EMAV entre 2015 e 2018. 



 

 

“A criação do EMAU foi meu principal objetivo por três anos e aprendi muito, não só nos projetos 

que desenvolvemos nesse período, mas como cidadã e pessoa. Acredito que o EMAU me ensinou 

a me virar e por isso, ao me formar, quando já não queria mais a carreira acadêmica por ter 

visto todas as facetas das entranhas da Universidade, foi minha atividade no EMAU que me deu 

os meios pra desenvolver meu trabalho de ensinar uma arquitetura socialmente crítica em 

viagens de arquitetura”. Cecília Esteve, membro fundador do EMAV. 

“O EMAV foi a minha faculdade. Nela aprendi tudo que mais me tornou um arquiteto-brasileiro 

e consciente de sua realidade. Tenho uma origem privilegiada, então ele me apresentou a 

realidade brasileira, o barro, os materiais de construção, as relações de poder comunitárias, as 

burocracias e vícios do poder público, a força dos interesses privados, o direito a cidade, os 

meus melhores amigos e amigas, o custo de uma obra, a bibliografia do urbanismo e arquitetura 

brasileira que falam da nossa realidade, enfim. O EMAV foi minha faculdade. As cadeiras da 

faculdade eram pra mim obstáculos que atrapalhavam meus estudos, aprendizados e práticas 

cotidianas no EMAV”. Rafael Bernardes Mansur Berny, membro do EMAV entre 2013 e 2017. 

“Hoje eu atuo com Assistência Técnica junto de um coletivo que se propõe a atuar com as 

demandas de maior responsabilidade técnica, mas que ainda estão voltadas para essas 

comunidades. Digamos que acabou se tornando um passo adiante. Mas, basicamente, foi o que 

me manteve na arquitetura até o final do curso, pois esse trabalho dava sentido pros meus 

projetos”. Marina Orlandi Goulart, membro do EMAV entre 2012 e 2017. 

AMA 

“Eu entrei no meu segundo ano, então boa parte da minha visão crítica sobre a profissão foi 

auxiliada pelo EMAU”. Filipe Souza Chaves, membro do AMA entre 2013 e 2015. 

“Teve uma forte influência, minha atual pesquisa de mestrado é fruto dos trabalhos que fiz como 

extensão no EMAU, por exemplo. Minha formação teórica, concepção de arquitetura, meus 

exemplos de trabalho, campo de estudo e atuação em geral”. Aline Vicente Cavanus, membro 

do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“O EMAU, e principalmente participar da criação de um deles, me mostrou sobre a complexidade 

do trabalho em grupo, da necessidade de parâmetros claros para que o trabalho se desenvolva. 

Também me colocou em contato com as estruturas administrativas da universidade, algo 

necessário para compreender como pleitear bolsas, editais de fomento, e apoios institucionais. 

Além disso, na hora do projeto arquitetônico de fato, estar no EMAU proporcionou vivenciar 
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uma prática de projeto real, com consequências reais”. Rafael Baldam, membro do EMAU 

Móbile entre 2012 e 2015. 

“Hoje sou professor e quero fundar um EMAU com alunos. É difícil em uma faculdade privada 

como a que trabalho, mas irei tentar. Mas a principal influência é o equilíbrio entre a ideologia, 

a gestão de pessoas e a importância dos instrumentos políticos nas esferas da profissão”. 

Fernando Shigueo Nakandakare, membro do EMAU Móbile entre 2012 e 2015 e colaborador 

entre 2016 e 2018. 

Nesta questão optamos por apresentar integralmente todas as respostas recebidas uma 

vez que consideramos esta uma das perguntas mais pertinentes deste questionário. As 

respostas são carregadas de singularidades uma vez que partem da experiência pessoal de cada 

participante, porém, um aspecto é generalizado: a participação no EMAU refletiu positivamente 

na formação dos envolvidos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. 

Os principais aspectos apontados são relativos ao reconhecimento da complexidade da 

profissão e suas possibilidades diante da realidade social brasileira, o processo projetual e a 

conscientização social e política. O primeiro aspecto, relativo à complexidade da profissão, 

compreende a conscientização de realidades sociais muito diferentes daquelas abordada em 

sala de aula, a existência de formas alternativas de atuação diante desta realidade que não 

necessariamente seguem a lógica e a estrutura do mercado profissional tradicional e a existência 

de instrumentos políticos que podem ser utilizados à favor de uma distribuição espacial mais 

justa. 

Em segundo lugar estão os pontos ressaltados pelos participantes que dizem respeito 

ao processo projetual em si. Como viemos apresentando, o processo projetual participativo, 

apesar de suas dificuldades, traz em si um aprofundamento e uma responsabilidade social muito 

maiores do que aquele realizado dentro da sala de aula, individualmente ou em pequenos 

grupos de alunos, baseados em diretrizes projetuais genéricas e, por vezes, descoladas da 

realidade da grande maioria da população brasileira. Além disso, o contato direto com a 

comunidade e o envolvimento com pessoas reais que participam ativamente do processo 

projetual, adicionam uma dimensão de realidade que nunca – ou muito dificilmente – será 

alcançada pela formação intramuros e autocontida. 

Por fim, o terceiro grupo diz respeito à uma tomada de consciência social e política, à 

percepção de si próprio como agente político dotado de autonomia para agir como um cidadão 

e profissional consciente em busca de efetivas transformações sociais. Parte desta tomada de 

consciência é acompanhada pelo reconhecimento da existência de forças que competem numa 



 

 

forma de produção espacial perversa e desigual – da qual fazem parte o poder público e privado 

e na qual o arquiteto, enquanto agente político e parte da cadeia produtiva deste espaço, deve 

também se inserir. 

#8 

Na sua opinião, qual o impacto do EMAU na formação do profissional de arquitetura? (Como 

você observa a influência do EMAU nos outros: colegas de classe, colegas de profissão, alunos e 

professores que participam em comparação aos que não participam do EMAU, etc.). 

MOSAICO 

"Acho que o EMAU é uma divisão de águas pra todo mundo que já se integrou, ainda que 

pontualmente, a esta atividade. Isto porque é muito rico (e muito conflituoso) o pressuposto de 

partilhar os processos, de conhecer outros locais, outras pessoas e metodologias. É algo que 

ninguém sai imune. Pode até sair frustrado e decepcionado, mas jamais imune". Felipe Freitas 

Moreira, membro do EMAU Mosaico entre 2005 e 2009. 

TALIES EM 

“Como disse, o impacto na minha formação foi profundo, tanto que desisti de uma outra 

profissão a partir do ingresso no TaliesEM e a arquitetura passou a ser a coisa mais importante, 

sendo que o espaço do Escritório Modelo era onde eu podia vivenciar a realidade social mais 

intensamente. O que percebo é uma maior relação com os temas sociais, uma maior 

possibilidade de entender os produtores de espaço da cidade, seus conflitos e a sensibilidade de 

trabalhar com as comunidades de uma forma mais horizontal, respeitando seus valores, sua 

cultura”. Terezinha de Oliveira Buchebuan, membro do TaliesEM entre 2003 e 2008 e 

orientadora desde 2016. 

EMAV 

“Acredito que apresenta o viés de uma arquitetura voltada para os de baixo num curso que é 

muito elitista. Inclusive vi muita gente largar o curso de arquitetura após conhecer a prática do 

EMAU”. Luís Gustavo Ruwer da Silva, membro do EMAV entre 2014 e 2017. 

"Acredito que o EMAU mostra que somos capazes de atuar conferindo muito mais segurança 

que o ensino do curso confere, pois a gente aprende na prática que tudo tem solução, basta 

querer. Aprendemos bastante também sobre como relacionar realidades complexas social e 

financeiramente com soluções reais e inovadoras, enquanto no ensino ficamos propondo 
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arquiteturas desprovidas de qualquer realismo e orçamento". Cecília Esteve, membro fundador 

do EMAV. 

“Acho que o EMAU dá uma visão mais sistêmica e complexa de nossa realidade. Não se discute 

a forma pela forma nunca mais após participar de um EMAU. Simplesmente as coisas ganham 

uma grande camada de complexidade rica e dolorosa, que tu nunca mais consegue (sic) se 

livrar”. Rafael Bernardes Mansur Berny, membro do EMAV entre 2013 e 2017. 

“Muitos colegas entraram em contato com pessoas de diferentes classes sociais somente a 

partir da atuação no EMAV, e isso sem dúvida muda qualquer indivíduo. Tem algumas 

perspectivas que acreditam que a participação do estudante nesse tipo de atividade de extensão 

deveria ser obrigatória, mas acho que o que torna esse processo tão rico é justamente a 

organicidade que o grupo cria por estar realmente a fim de encarar o processo (que não é nada 

fácil). Acho que também é muito gratificante pensar que durante meu ensino PÚBLICO, pude dar 

esse retorno social, que é muito difícil efetivar na lida profissional. Vivemos num sistema que 

nos limita nesse sentido. Mas fazer parte de um EMAU, faz com que tu olhe (sic) com criticidade 

tudo que tu faz e repense constantemente o papel do Arquiteto e Urbanista neste mesmo 

sistema”. Marina Orlandi Goulart, membro do EMAV entre 2012 e 2017. 

AMA 

“Vejo que quem participou parece ter uma visão mais abrangente sobre as áreas que os 

arquitetos devem atuar – e atuar junto, não apenas vender o serviço, de uma forma menos 

tecnocrata e mais humana”. Filipe Souza Chaves, membro do AMA entre 2013 e 2015. 

“O EMAU transforma quem tem contato, porque a prática, a ação tem esse poder de mudar a 

gente. A influência pode ser observada nos projetos de pesquisa, na prática profissional, desde 

a capacidade em trabalhar em grupo, coordenar atividades, lidar com pessoas das mais 

diversas áreas, ter iniciativa e colocar a mão na massa. Contribui muito na formação de um 

arquiteto com uma visão crítica de cidade e da prática arquitetônica, que questiona os 

conhecimentos de sala de aula, questiona o que é naturalizado e busca soluções alternativas, 

não segue um ‘manual’ ou ‘script’. Outro ponto é ver as pessoas a sua volta como capazes de 

tomar decisões e se ver como um agente de transformação. Desde o professor olhar para um 

estudante como alguém capaz de formulação até o estudante, também, perceber o professor 

como um parceiro que tem mais experiência e formação (ou não) e que não é alguém superior, 

mas alguém que tá caminhando junto na produção de conhecimento, ciência e tecnologia, na 

construção da cidade e de um mundo novo. E ver as pessoas – dos movimentos, grupos, 

comunidades – que constroem a cidade como agentes também, como parceiros que têm suas 



 

 

experiências, opiniões. Que nós podemos ter o que ensinar nesse processo, mas também o que 

aprender – muitas vezes mais aprender – e trocar experiências. Que estudante, professor, 

comunidade estão construindo algo juntos. Não tem chefe, não tem cliente, não tem prestador 

de serviço”. Aline Vicente Cavanus, membro do EMAU AMA entre 2010 e 2017. 

MÓBILE 

“Percebo em colegas que participaram de outros EMAUS (e do Móbile) uma preocupação maior 

com os aspectos sociais da arquitetura, do projeto, da produção da cidade”. Rafael Baldam, 

membro do EMAU Móbile entre 2012 e 2015. 

“Tenho tido pouco contato com outros membros. Vejo que muitos seguiram em direção a uma 

pós-graduação, e outros para o campo do urbanismo. Creio que a formação social foi 

importante para eles também. Outros colegas, que não participaram, tiveram maior propensão 

a seguir a profissão de modo liberal. Acho muito difícil medir o impacto no outro...” Fernando 

Shigueo Nakandakare, membro do EMAU Móbile entre 2012 e 2015 e colaborador entre 2016 

e 2018. 

De forma geral se repetem aqui alguns dos principais aspectos apontados na questão 

anterior sobre os impactos na formação dos participantes dos Escritórios Modelo, 

principalmente no que diz respeito ao exercício do pensamento crítico e ao enriquecimento da 

formação pessoal a partir do contato, sempre de forma horizontal, entre professores, alunos e 

as próprias comunidades. Entretanto, alguns aspectos inéditos também são apontados: a 

desistência de alunos após sua conscientização do caráter bastante elitista da profissão do 

arquiteto; a importância da participação, apesar de tão enriquecedora, se dar de forma 

voluntária, garantindo uma organicidade às adesões; o retorno social dado pelo ensino público 

através da atividade de extensão com esse tipo de alcance e atuação; a influência no futuro 

escolhido por participantes e não participantes, sendo que os primeiros parecem tender à 

carreira acadêmica e à área do urbanismo, enquanto que os segundos tendem a seguir carreiras 

como profissionais liberais – o que, em partes, se confirma neste breve questionário visto que 

quase 40% dos respondentes seguiram carreira acadêmica. 

Sobre os resultados 

Retomaremos aqui os principais aspectos apresentados em ambos os questionários 

observando momentos de intersecção e possíveis contradições e corroborações a partir das 

respostas obtidas. Como buscamos apontar nas últimas páginas, os presentes questionários 

possuem naturezas distintas, sendo o primeiro caracterizado pela amplitude de participantes e 

respostas e o segundo pelo afunilamento e aprofundamento das questões, entretanto, algumas 
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das questões buscaram respostas similares sendo possível algum tipo de interação. 

Apontaremos inicialmente o perfil dos participantes de cada questionário, criando desta forma 

uma espécie de lastro para nossas possíveis comparações. 

O primeiro questionário foi aberto a todos os interessados, sendo respondido por 81 

participantes provenientes de 22 EMAUs diferentes. O perfil dos respondentes deste 

questionário poderia ser definido como o de jovens entre 21 e 23 anos, em sua maioria 

mulheres, que ainda estão cursando a Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

majoritariamente em universidades públicas, os quais pretendem, em sua maioria, seguir para 

a área de ATHIS após sua formação. 

Já o segundo questionário foi enviado especificamente a 23 figuras-chave, sendo 

respondido por 13 participantes provenientes de 6 EMAUs diferentes. O perfil destes 

respondentes pode ser definido como o de jovens adultos todos acima dos 23 anos, a maioria 

em seus primeiros anos de formados em Arquitetura e Urbanismo, majoritariamente em 

universidades públicas da região sul do país, e que atuam tanto na área acadêmica quanto no 

mercado profissional, por vezes em ambos. 

Desta forma, podemos observar que os participantes do segundo questionário já se 

encontram em fases mais maduras de suas carreiras profissionais e acadêmicas, além de terem 

sido apontados como figuras-chave por seus colegas, indicando a garantia de um maior 

comprometimento com o projeto dos EMAUs. Além disso, estas figuras-chave são, em sua 

maioria, membros fundadores de seus Escritórios Modelo o que nos permite, por um lado, obter 

informações mais enraizadas de um período inicial tanto do Escritório em si quanto do 

movimento EMAU como um todo. Por outro lado, algumas destas figuras-chave não atuam mais 

nos Escritórios Modelo, dificultando um panorama mais atual dos EMAUs, o que não acontece 

nas respostas do primeiro questionário. Portanto, os questionários de certa forma se 

complementam, tanto em quantidade de participantes quanto em temporalidade de respostas. 

Ainda sobre os participantes e sua forma de atuação junto a seus respectivos EMAUs, 

no primeiro questionário a maioria dos respondentes atuou ou ainda atua como membro ativo 

do Escritório, geralmente entrando no início do curso e saindo apenas ao final, o que indica uma 

boa aderência dos discentes uma vez dentro do projeto. Enquanto isso, no segundo 

questionário, apesar de a maioria (61,5%) também declarar ter participado como membro, 

houve um número considerável de respostas acumulativas (38,5%) – atuação como membro e 

colaborador, ou ainda membro, colaborador e orientador. Este acúmulo nos tipos de atuação se 

torna mais compreensível ao observarmos que boa parte dos respondentes do segundo 



 

 

questionário atuou por vários anos junto aos EMAUs. Assim como os respondentes do primeiro 

questionário, o tempo de participação dos respondentes do segundo questionário foi, em sua 

maioria, o tempo de uma graduação – 4 ou 5 anos. Entretanto, dentre as figuras-chave temos 

participantes que atuaram como membros fundadores e posteriormente se tornaram 

orientadores, reforçando a influência que os EMAUs exercem sobre as escolhas profissionais e 

metodológicas de seus participantes – como pôde ser observado nos relatos anteriores. 

Falemos também sobre o perfil dos EMAUs participantes de cada questionário. No 

primeiro pudemos contar com a participação de 22 Escritórios de todas as regiões do país com 

exceção da região Norte, sendo o mais antigo o João BEM (UFPel), de 1989, e os mais recentes 

o Mantiqueira (UNIFEOB) e o Ocupar (UNEB), de 2017. Já no segundo questionário apenas 6 

EMAUs foram representados – por motivos já expostos – todos oriundos da região Sul e Sudeste, 

sendo o mais antigo também o João BEM, de 1989, e o mais recente o Móbile (UNICAMP), de 

2012. Em ambos os casos todos os EMAUs permanecem ativos até o presente momento. Alguns 

pontos importantes ainda foram levantados pelo primeiro questionário sobre a atuação dos 

EMAUs já adiantando algumas das principais dificuldades enfrentadas por estes, como a falta de 

financiamento e de reconhecimento institucional e as dificuldades de atuação junto às 

comunidades através dos meios oficiais, no caso, a Lei ATHIS. Quando questionados sobre as 

maiores dificuldades enfrentadas pelos EMAUs no segundo questionário, as figuras-chave 

apontaram aspectos internos e externos, sendo as principais dificuldades internas relativas à 

autogestão, à rotatividade de alunos e à (des)continuidade – seja entre gestões ou de estrutura, 

incentivo, forma de atuação e financiamento do próprio projeto. Já no que se refere às 

dificuldades externas, foram apontadas a metodologia participativa, a relação com o mercado 

profissional, a articulação com os demais atores envolvidos – dentre os quais o poder público e 

a Lei ATHIS – e a falta de financiamento. 

Apesar de não questionarmos os primeiros participantes em relação às principais 

dificuldades encontradas pelos EMAUs as últimas questões do formulário levam a um 

levantamento de como alguns aspectos são percebidos pelos mesmos, a partir do qual pudemos 

realizar uma espécie de análise de desempenho que, de certa maneira, apresenta algumas 

destas fragilidades apontadas também pelas figuras-chave no segundo questionário. Neste 

diagnóstico verificamos que a articulação entre os EMAUs e a grade curricular, o interesse dos 

alunos e o reconhecimento do EMAU pelas Universidades é de forma geral mediano a fraco. No 

que diz respeito ao interesse dos professores o caso é ainda pior: de fraco a muito fraco. 

Portanto, há espaço para melhorias em diversos aspectos, a questão é compreender onde 

existem fragilidades e como mitigá-las. 



   
 

251 
 

A falta de articulação do EMAU junto à grade curricular, além de se apresentar como 

uma fragilidade por si só na atuação dos EMAUs enquanto atividade formadora, acaba por 

refletir uma fragilidade do próprio currículo acadêmico dos cursos de Arquitetura e Urbanismo 

enquanto produtor e reprodutor do sistema capitalista:  

O currículo é também a expressão do equilíbrio de interesses e de forças 

dentro de um sistema educacional em um dado momento. Desse modo, 

nenhum projeto educacional pode ser neutro, uma vez que reflete o conflito 

de interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes que regem 

os processos educativos (SANTOS, 2003, p.3). 

Neste sentido, a seleção do conteúdo a ser abordado durante a formação profissional e, 

portanto, distribuído socialmente pelas escolas se torna uma questão central a ser discutida e 

questionada (SANTOS, 2003). Desta forma, quando a grade curricular se mostra hostil aos temas 

que os Escritórios Modelo tentam aproximar ao conteúdo programático, esta apenas estará 

refletindo o projeto educacional adotado por aquela instituição de ensino. É necessário, 

portanto, que os EMAUs continuem questionando a forma e os conteúdos adotados atualmente 

nas escolas de Arquitetura e Urbanismo tendo em vista que estes muitas vezes servem a 

interesses mercadológicos descolados das necessidades reais que assolam o país. Além disso, o 

domínio de interesses estritamente mercadológicos corrobora com a mera reprodução de 

conhecimento numa lógica de capacitação de mão de obra, não sendo interessante a existência 

de uma formação crítica ao sistema vigente. 

Da mesma forma que a grade se fecha diante das propostas do EMAU, o corpo docente 

acaba apresentando dificuldades semelhantes. Essa dificuldade de abertura a temas 

considerados menos tradicionais é constituída durante toda a trajetória daquele profissional, 

desde suas experiências enquanto aluno na educação básica, passando pela graduação e pós-

graduação até as experiências adquiridas enquanto professor. Durante todo este período o 

indivíduo absorve referências e conceitos do que seria uma boa prática educacional e quais são 

os conceitos legitimados pela área os quais irá reproduzir enquanto profissional da educação 

posteriormente, moldando sua prática de acordo com as concepções dominantes do ambiente 

– e projeto educacional – em que estiver inserido (GONÇALVES, 2015). Portanto, se 

considerarmos que a formação do docente se desenvolveu em um projeto educacional acrítico 

que apenas reproduz conhecimentos instrumentalizantes – como costuma ser o caso nas 

universidades de ensino – o mesmo tipo de educação inerte será transmitido às gerações de 

futuros profissionais. A situação se agrava ao ponderarmos que este se trata de um sistema 

educacional tradicionalmente verticalizado e hierárquico em que a proposição estudantil muitas 

vezes é vista como inferior e impertinente, além de, na maioria dos casos, não haver espaço 



 

 

para as próprias atividades extensionistas visto a proliferação das universidades de ensino nas 

quais pesquisa e extensão não são obrigatórios.  

Ainda neste sentido, o EMAU enquanto projeto de extensão se configura como 

importante ferramenta de renovação da prática e dos métodos acadêmicos uma vez que, como 

atividade extensionista enquadrada nas diretrizes do PNEx, atua no sentido de questionar os 

padrões conservadores e elitistas já estabelecidos pelo ensino superior e, principalmente, pelo 

curso de Arquitetura e Urbanismo, como viemos apontando no decorrer desta pesquisa 

(FORPROEX, 2012). Desta forma, algumas das dificuldades encontradas pelos EMAUs são 

diretamente ligadas à sua condição extensionista, diante das quais a Política Nacional de 

Extensão Universitária recomenda, como um dos passos fundamentais para a universalização e 

fortalecimento da Extensão Universitária como um todo: 

“(...) sua inclusão nos currículos, flexibilizando-os e imprimindo neles um 

novo significado com a adoção dos novos conceitos de “sala de aula” e de 

“eixo pedagógico”. É importante ter claro que não se trata apenas de 

aproveitamento de créditos oriundos de atividades extensionistas, para 

efeitos de integralização curricular ou de criação de novas disciplinas 

relacionadas com a Extensão Universitária, mas, sim, de sua inclusão criativa 

no projeto pedagógico dos cursos universitários, assimilando-a como 

elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção 

do conhecimento (FORPROEXT, 2012, p.53). 

Portanto, apesar dos avanços apontados anteriormente tanto pelo PNE quanto pelo 

PNEx ainda se faz necessária uma real articulação dos projetos de extensão ao projeto 

pedagógico desenvolvido dentro das escolas, para além da mera transposição da experiência 

prática para dentro da sala de aula. Entretanto, as soluções para estes e os demais problemas 

existentes no ensino superior – fragmentação do conhecimento pelo currículo, aumento do 

contingente de indivíduos com acesso a esse conhecimento, a incompatibilidade entre métodos 

e sistema educativo e as tradições corporativas do meio profissional (SANTOS, 2003) – exigem 

mudanças estruturais, inclusive do próprio sistema de ensino. A começar pelo currículo, este 

precisaria ter sua organização enquanto grade repensada, uma vez que reflete diretamente na 

orientação dada ao conhecimento – “para o quê e para quem” (SANTOS, 2003, p.12). Também 

é necessário repensar os papéis desempenhados tanto por aluno quanto por professor para que 

ambos atuem como construtores do conhecimento a partir de um contexto embasado por 

questões sociais, políticas e econômicas. Como visto anteriormente, a pós-graduação foi criada 

inicialmente com o intuito de formar um corpo docente capacitado pedagogicamente para o 

ensino superior, entretanto, o que temos atualmente é um foco muito mais voltado para a 

pesquisa e para a especialização profissional, e neste sentido: 
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A capacitação docente, a profissionalização para o ensino depende também 

de uma nova perspectiva acerca do conhecimento. Somente o professor 

equipado, pessoal e institucionalmente, é capaz de formar indivíduos 

competentes do ponto de vista profissional e com autonomia de 

pensamento. Dessa forma a capacitação docente deve incluir os chamados 

saberes do conhecimento, saberes da experiência e saberes pedagógicos 

(SANTOS, 2003, p.12). 

Portanto, não basta um profissional capacitado, é necessário que sejam criadas 

condições institucionais dentro do próprio sistema educacional que permitam um ambiente 

reflexivo que permita o pensamento crítico, indo de encontro às condições que vêm sendo 

instauradas durantes anos e se mostram, naturalmente, hostis a quaisquer tentativas de 

mudança. Desta forma, para que haja mudança na situação problemática que se encontra o 

ensino de Arquitetura e Urbanismo hoje, é necessário que as escolas se abram às novas 

perspectivas de ensino-aprendizagem que propõem uma prática refletida – unindo teoria e 

prática – e questionem a produção e distribuição do conhecimento acadêmico: o que é 

considerado relevante, como este conhecimento é transferido para os alunos e para quem este 

conhecimento é endereçado. 

 Apesar de todas as dificuldades apontadas, os aspectos e impactos positivos relativos 

aos Escritórios Modelo também são muitos, fazendo com que o projeto apresente inúmeras 

potencialidades quando inserido na formação profissional do Arquiteto e Urbanista. Ao se 

alinhar às principais diretrizes presentes na Política Nacional de Extensão Universitária – 

Interação Dialógica; Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade Ensino-

Pesquisa-Extensão; Impacto na Formação do Estudante; e Impacto e Transformação Social – não 

é nenhuma surpresa que, quando questionados sobre os principais diferenciais do EMAU em 

relação aos demais projetos de extensão, os principais aspectos levantados foram exatamente 

aqueles referentes ao tipo de extensão realizada pelos EMAUs – horizontal, interdisciplinar, 

indissociável ao ensino e à pesquisa, extramuros e emancipadora –, ao público atendido por este 

tipo de extensão – comunidades socialmente excluídas, onde os serviços do Arquiteto e 

Urbanista geralmente não chega –, e às ferramentas metodológicas de atuação tanto internas 

quanto externas aos grupos de trabalho – comunicação dialógica, autogestão estudantil, 

processo participativo. 

Todos estes diferenciais irão refletir no impacto positivo na formação – profissional e 

pessoal – daqueles que participaram efetivamente dos EMAUs. As principais contribuições, 

apontadas em ambos os questionários, giram em torno da conscientização – social e política do 

participante, do processo e do produto projetual, da responsabilidade social da profissão, do 



 

 

que de fato é o direito à cidade e à moradia digna – da metodologia – do projeto coletivo, 

horizontalizado e participativo, do contato com realidades sociais distintas, da produção da 

cidade – da profissão – de seu impacto político e social, de seu elitismo e inacessibilidade, da 

existência e importância das ATHIS – e da universidade – do retorno social através da extensão, 

do real significado de democratização do conhecimento e do protagonismo estudantil. 

As influências causadas no futuro profissional dos respondentes devido a participação 

junto ao EMAU durante os anos de formação acadêmica são marcantes em ambos os 

questionários. Se no primeiro a grande maioria respondeu positivamente (71,3%), no segundo 

a totalidade dos participantes declara um grande impacto em sua formação, principalmente em 

suas escolhas profissionais, levando muitos destes (38,5%) a seguir uma carreira acadêmica na 

qual certamente irão reproduzir as qualidades adquiridas durante sua atuação junto ao EMAU. 

Desta forma, esta influência positiva e duradoura de um movimento contra hegemônico como 

o EMAU, irá trazer ainda um outro tipo de retorno para o ensino de Arquitetura e Urbanismo no 

momento em que seus participantes passam a reproduzir sua formação, seja na esfera 

profissional ou na acadêmica. Esta ruptura no ciclo reprodutivo de profissionais liberais inseridos 

na lógica mercadológica e de docentes confinados aos projetos educacionais tradicionais, 

apenas corrobora com a importância da difusão deste projeto de extensão – o qual agora já se 

auto declara como movimento social135 – tarefa que, como vem sendo demonstrado, não tem 

se mostrado simples, porém, incessante.  

 
135 vide Manifesto lançado em 2017 (Anexo III). 



   
 

255 
 

{CONSIDERAÇÕES FINAIS} 

Como apontado ao início desta dissertação, partimos de inquietações relativas às 

estratégias contemporâneas de formação do Arquiteto Urbanista e suas consequências no 

contexto da atuação profissional. Dentre estas estratégias surge, no início dos anos 1990, o 

projeto extensionista dos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo os quais se propõem 

a uma atuação efetivamente transformadora tanto do Arquiteto e Urbanista em formação 

quanto das comunidades atendidas em suas atividades. Devido à sua proposta ambiciosa e 

promissora, além das proporções que veio tomando nos últimos anos, nos propusemos a 

investigar o projeto EMAU realizando, para tanto, alguns questionamentos iniciais. Tais 

questionamentos auxiliaram na escolha de uma metodologia apropriada e embasaram o 

desenvolvimento dos objetivos geral e específicos utilizados como fios condutores desta 

investigação. 

Partindo do questionamento sobre a configuração do contexto de formação em que se 

insere o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo buscamos realizar um resgate histórico 

com o objetivo específico de traçar uma genealogia do projeto de extensão dos EMAUs 

compreendendo suas principais influências e intenções enquanto proposta formativa. Os 

EMAUs se originam no início da década de 1990, em um contexto de proliferação dos cursos de 

arquitetura em IES privadas, de qualidade incerta e da falta de incentivo às atividades de 

extensão por parte das políticas federais. Entretanto, também se trata de um momento de 

grandes avanços no discurso democrático, no reconhecimento da cidade real e do papel social 

do arquiteto, dos debates em torno das atividades de extensão freiriana, da institucionalização 

das ATHIS e da busca pela aproximação entre o universo acadêmico e as demandas da 

sociedade. O EMAU não surge de repente, mas sim após anos de experiências que se tornam 

referências para sua criação, como a Cooperativa do SASP, o Programa ATME, as experiências 

de mutirão e autogestão, o Ateliê Integrado e o Laboratório de Habitação. Assim como as 

experiências didáticas das décadas de 1960 a 1980, os Escritórios Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo são criados com o intuito de promover diferentes formas de enfrentar antigas 

questões, promovendo para tanto uma formação crítica e consciente que acarrete em novas 

formas de atuação deste profissional diante da realidade social do país. 

Num segundo momento, buscando responder os questionamentos relativos aos 

participantes do EMAU e sua percepção sobre o projeto, iniciamos um levantamento de 

informações com o objetivo específico de coletar e sintetizar dados referentes aos EMAUs. 

Inicialmente identificamos os principais agentes relacionados aos EMAUs e suas respectivas 



 

 

esferas de atuação além de um levantamento bibliográfico mais voltado para a configuração e 

evolução histórica do EMAU. Em seguida partimos para uma primeira etapa de levantamento 

documental em busca mapear dados que pudessem nos providenciar informações mais recentes 

e pontuais deste projeto de extensão a fim de construir um embasamento documental para a 

coleta de novos dados a ser realizado posteriormente. A partir deste mapeamento pudemos 

levantar a existência de 46 EMAUs ativos atualmente, dos quais mais da metade se concentra 

nas regionais136 Sul e Leste indicando a escassez de Escritórios Modelo no Estado de São Paulo 

quando comparadas as quantidades de cursos de arquitetura em cada Regional.  

Por fim, após a coleta de dados já disponíveis passamos a realização do levantamento 

de novos dados através da aplicação de dois questionários distintos, a partir dos quais 

aprofundamos o conhecimento sobre o perfil dos participantes e suas percepções em relação 

ao EMAU. A maioria dos participantes permanece no EMAU de 4 a 5 anos, enquanto cursam a 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, geralmente em universidades públicas, e pretendem, 

em sua maioria, seguir para a área de ATHIS ou a carreira acadêmica após sua formação. Através 

do primeiro questionário pudemos levantar um diagnóstico da percepção do EMAU por seus 

participantes no qual verificamos que a articulação entre os EMAUs e a grade curricular, o 

interesse dos alunos e o reconhecimento do EMAU pelas Universidades é de forma geral 

mediano a fraco. No que diz respeito ao interesse dos professores o caso é ainda pior: de fraco 

a muito fraco. Portanto, há espaço para melhorias em diversos aspectos, a questão é 

compreender onde existem fragilidades e como mitigá-las. 

Com isso chegamos nos questionamentos relativos às principais questões enfrentadas 

pelo EMAU a partir das quais buscamos identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos 

EMAUs tanto em sua inserção no meio acadêmico quanto na sociedade em que atua. A partir 

do primeiro questionário pudemos constatar que as principais dificuldades enfrentadas pelos 

EMAUs se referem à falta de financiamento e de reconhecimento institucional e às dificuldades 

de atuação junto às comunidades através dos meios oficiais, no caso, a Lei ATHIS. Já no segundo 

questionário, foram apontadas de forma mais detalhada questões internas e externas ao EMAU, 

sendo as principais dificuldades internas relativas à autogestão, à rotatividade de alunos e à 

(des)continuidade – entre gestões, de infraestrutura, de incentivo, da forma de atuação e do 

financiamento do próprio projeto – e as externas relativas à metodologia participativa, à relação 

 
136 Regionais FeNEA. 
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com o mercado profissional, também à falta de financiamento e à articulação com os demais 

atores envolvidos – dentre os quais a universidade, o próprio poder público. 

Como visto, a falta de reconhecimento e, portanto, de articulação do EMAU enquanto 

projeto extensionista junto às instituições envolvidas no processo produtivo habitacional e 

urbano é uma dificuldade recorrente nas falas dos participantes e apenas reflete uma das 

principais dificuldades enfrentadas pela Extensão Universitária como um todo: manter 

efetivamente uma indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão e não apenas uma 

mera coexistência. Neste sentido Gonçalves (2015) aponta para dois caminhos possíveis à 

institucionalização da extensão em âmbito acadêmico: o primeiro, mais consolidado devido ao 

menor impacto nos campos sociais internos à academia, se trata das atividades de Extensão – 

programas, projetos, cursos, eventos, etc. – enquanto o segundo, que pouco avançou, se trata 

da adoção da extensão como prática acadêmica, um princípio filosófico, político e metodológico 

que permeia o Ensino e a Pesquisa (GONÇALVES, 2015). 

Nesse sentido, o que se observa, em geral, nos currículos é a inclusão de 

atividades de Extensão como possível atividade complementar ou formativa 

(mas não obrigatória), inserção de disciplinas sobre Extensão, ou criação de 

disciplinas diferenciadas, como projetos especiais (ou outros nomes que 

possam assumir), relacionados à Extensão. Também é um avanço no sentido 

de dar visibilidade à Extensão, em algum momento, na formação dos 

estudantes, porém, não é suficiente, pois ainda assim não contempla o 

sentido do princípio da indissociabilidade (GONÇALVES, 2015, p.1240). 

Neste sentido, apesar da garantia constitucional da indissociabilidade do tripé 

universitário, é necessário que haja uma reflexão mais crítica e profunda do sistema educacional 

e da universidade em si para que a Extensão seja de fato implementada como dimensão 

pedagógica da prática acadêmica, e que a coexistência passe de fato à indissociabilidade. 

Diante de todas estas dificuldades, levantamos questionamentos relativos aos impactos 

e influências do EMAU na formação de seus participantes a partir dos quais propusemos como 

objetivo específico identificar estes impactos na formação do Arquiteto Urbanista a partir da 

percepção dos próprios participantes. Quando questionados, em todas as respostas foram 

observados impactos positivos na formação – profissional e pessoal – daqueles que participaram 

efetivamente dos EMAUs. As principais contribuições, apontadas em ambos os questionários, 

giram em torno da conscientização – social e política do participante, do processo e do produto 

projetual, da responsabilidade social da profissão, do que de fato é o direito à cidade e à moradia 

digna – da metodologia – do projeto coletivo, horizontalizado e participativo, do contato com 

realidades sociais distintas, da produção da cidade – da profissão – de seu impacto político e 



 

 

social, de seu elitismo e inacessibilidade, da existência e importância das ATHIS – e da 

universidade – do retorno social através da extensão, do real significado de democratização do 

conhecimento e do protagonismo estudantil. Todos estes impactos influenciaram, na grande 

maioria dos casos, as escolhas de vida dos participantes, seja no âmbito profissional ou pessoal, 

ou em ambos se considerarmos a carga ideológica carregada por cada indivíduo como agente 

político em suas diversas esferas de atuação. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, não 

pretendemos chegar a conclusões definitivas, mas sim contribuir para o debate em torno das 

estratégias contemporâneas de formação do Arquiteto Urbanista no contexto de sua atuação 

profissional, principalmente no que diz respeito ao Movimento EMAU e o impacto na formação 

profissional, política, social e cidadã de seus participantes.  

De forma geral, o objetivo desta pesquisa foi investigar a inserção do EMAU enquanto 

projeto extensionista na formação do Arquiteto e Urbanista e durante o desenvolvimento 

desta investigação buscamos alcançar alguns objetivos específicos que ajudaram a estruturar o 

argumento central de que os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo, apesar das 

inúmeras dificuldades impostas pelo modelo político e econômico vigente, fazem parte de um 

movimento contra hegemônico histórico e incessante que busca, através de uma formação social 

e política crítica e consciente, transformações reais do processo produtivo urbano e habitacional 

em direção à uma sociedade mais justa e democrática.  



   
 

259 
 

{REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS} 

ARRUDA, A. M. V. de; CUNHA, E. M. P.; MEDEIROS, Y. (orgs.). Experiências em habitação de 
interesse social no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, 
2007. 

ARTIGAS, J. B. V. Contribuição para o relatório sobre ensino de Arquitetura e Urbanismo. In: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Sobre a história do ensino de 
arquitetura no Brasil. ABEA. São Paulo, 1977. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Sobre o ensino de arquitetura no 
Brasil. São Paulo: ABEA, 1977. 

BABBIE, E. The practice of social research. 4th ed. Belmont, Wadsworth Publ., 1986. 

BONDUKI, N. G. Do projeto Moradia ao programa Minha Casa, Minha Vida. Teoria e Debate, São 
Paulo, v. 22, n. maio/jun 2009, p. 8-14, 2009. 

____________. Pioneiros da habitação social: cem anos de políticas públicas no Brasil. São 
Paulo: Editora Unesp; Edições Sesc, v.1, 2014. 

____________. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas 
perspectivas no governo Lula. Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n.1, 
p.70–104, 2008. 

BRASIL. Decreto nº 59.917, de 30 de dezembro de 1966. Regulamenta o SERFHAU - Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo, estabelece suas finalidades e modo de operação, cria o 
Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1966. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-59917-30-dezembro-
1966-400520-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 15 janeiro 2019. 

BRASIL. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: out 2019. 

BRASIL. Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, 2008. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm>. 
Acesso em: mar 2018. 

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1961. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13664.htm>. Acesso em: 
janeiro 2018. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica. 
Resolução nº 6, de 2 de fevereiro de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5649-
rces06-06&Itemid=30192 >. Acesso em: dez 2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-59917-30-dezembro-1966-400520-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-59917-30-dezembro-1966-400520-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm%3e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13664.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5649-rces06-06&Itemid=30192%20
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5649-rces06-06&Itemid=30192%20


 

 

BROADBENT, G. Architectural Education. In: PEARCE, M.; TOY, M. (ed.). Educating Architects. 
Londres: Academy Edition, 1995. 

CARRIÓN, F. La investigación urbana en américa latina. Una aproximacion. Nueva Sociedad, 
Quito, n. 114, jul/ago 1991, p. 113-123. 

CARVALHO, C. S. A.; JULIÃO, D.; PEREIRA, M. B.; PEREIRA, R. B. Construindo redes para políticas 
de assistência técnica em HIS: a experiência das oficinas de ATHIS em São Paulo. In: Seminário 
URBFAVELAS, 2., 2016, Rio de Janeiro. Anais… Rio de Janeiro: UFRJ, 2016. 

CHAUÍ, M. A Universidade em ruínas. In: TRINDADE, H. (org.). Universidade em ruínas: na 
república dos professores. 1ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

COLOMBO, I. M.; BALLÃO, C. M. Histórico e aplicação da legislação de estágio no Brasil. Educar 
em Revista, Curitiba: UFPR, n. 53, pp. 171-186, jul/set 2014. DOI: 10.1590/0104-4060.36902 

CUNHA, L. A. A universidade temporã: o ensino superior da colônia a era Vargas. Rio de Janeiro: 
Editora Civilização Brasileira, 1980. 

__________. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de Educação, n° 14, 
p. 89–107, 2000.  

DEAMER, P. The architect as worker. Immaterial labor, the creative class, and the politics of 
design. London: Bloomsbury, 2015. 

DURAND, J. C. G. A Profissão de Arquiteto (estudo sociológico). Dissertação de Mestrado, 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, São Paulo, 1972. 

EMAV. Nota do EMAV sobre o Prêmio Extensión Arquisur 2016. 27 de out 2016. Facebook: 
emav.ufrgs. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/emav-pr%C3%A1ticas-
participativas-populares/nota-do-emav-sobre-o-pr%C3%AAmio-extensi%C3%B3n-arquisur-
2016/1678173079161129 >. Acesso em: janeiro de 2018. 

ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, I. Conceito de extensão, institucionalização e 
financiamento. Brasília: Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras, 1987. 
Disponível em: <https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/1987-I-Encontro-
Nacional-do-FORPROEX.pdf>. Acesso em: jul 2017. 

FENEA. Carta de definição para Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Federação 
Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Florianópolis: [s.n.]. 2007. 

FERNANDES, F. Educação e sociedade no Brasil. São Paulo: Domínio Editora/EDUSP, 1966. 

___________. Universidade brasileira: reforma ou revolução? São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 

FERRO, S. Arquitetura e trabalho livre. Coleção Face Norte, volume 09. São Paulo, Cosac Naify, 
2006.  

_______. O canteiro e o desenho. In: Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo 
Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 107-162. 

FICHER, S. Profissão de arquiteto e ensino de Arquitetura: mitos e perspectivas. Pós – Revista do 
Programa de Pós-Graduação, São Paulo, p. 117-121, 1996. Edição especial. 

https://www.facebook.com/notes/emav-pr%C3%A1ticas-participativas-populares/nota-do-emav-sobre-o-pr%C3%AAmio-extensi%C3%B3n-arquisur-2016/1678173079161129
https://www.facebook.com/notes/emav-pr%C3%A1ticas-participativas-populares/nota-do-emav-sobre-o-pr%C3%AAmio-extensi%C3%B3n-arquisur-2016/1678173079161129
https://www.facebook.com/notes/emav-pr%C3%A1ticas-participativas-populares/nota-do-emav-sobre-o-pr%C3%AAmio-extensi%C3%B3n-arquisur-2016/1678173079161129


   
 

261 
 

FORPROEX. Política Nacional de Extensão Universitária. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 

_______. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

FREITAS NETO, J. A. de. A reforma universitária de Córdoba (1918): um manifesto. In: Revista 
virtual: Ensino Superior. Campinas: UNICAMP. Disponível em: 
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/a-reforma-universitaria-de-cordoba-
1918-um-manifesto. Acesso em: out 2018. 

FURLAN, D. L. S.; DUDA, M. E. Estado da arte da pesquisa científica sobre ATHIS. In: ENANPUR, 
18., 2019. Natal. Anais..., 2019. Disponível em: 
<http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1576> Acesso em: abr 
2018. 

GONÇALVES, N. G. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio 
necessário. Perspectiva, vol. 33, no. 3, p. 28, 2015. 

GRAEFF, E. A. Um balanço crítico das lutas pelo novo currículo mínimo. Revista Projeto, São 
Paulo, n. 54, 1983. 

GUNN, P. Relações sociais e produção de inovação na metrópole: percepções e realidades em 
São Paulo. In: IEAUSP (org.). Macrometrópole: aspectos sociais e populacionais. São Paulo: 
IEAUSP, 1994. p. 1-45. 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL. Manual de implantação da assistência técnica pública 
e gratuita a famílias de baixa renda para projeto e construção de habitação de interesse social: 
IAB, 2010. Disponível em: <http://www.iab.org.br/sites/defaut/files/documentos/manual-para-
implantacao-daassistenciatecnica-publica-e-gratuiata.pdf>. Acesso em: 14 de maio 2018. 

JACQUES, P. B. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2001. 

JARAMILLO, S. Reflexiones sobre la ‘informalidad’ fundiaria como peculiaridad de los mercados 
del suelo en las ciudades de américa latina. Revista Territorios, Bogotá, vol. 18-19, pp. 11-53, 
2008. 

KAMIMURA, R. Arquitetura do povo, com o povo, para o povo: teoria e crítica - J. B. Vilanova 
Artigas, Sérgio Ferro, Lina Bo Bardi. In: Anais do X Seminário DOCOMOMO brasil arquitetura 
moderna e internacional: conexões brutalistas 1955-75. Curitiba, 2013. 

KLINTOWITZ, D. Por que o Programa Minha Casa Minha Vida só poderia acontecer em um 
governo petista? Cad. Metrop., São Paulo, v. 18, n. 35, pp. 165-190, abr 2016 
http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2016-3508 

KOSTOF, S. Foreword In: ELLIS, R; CUFF, D. Architect’s People. New York: Oxford University 
Press, 1989. 

LEFEVRE, R. Proposta para uma metodologia. In ALMEIDA, E. (coord.). Atelier no primeiro ano 
– Projeto de Edificações / Desenho Industrial 1977/2º semestre. Mimeo: São Paulo, 1978. 

https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/a-reforma-universitaria-de-cordoba-1918-um-manifesto
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/a-reforma-universitaria-de-cordoba-1918-um-manifesto
http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1576
http://www.iab.org.br/sites/defaut/files/documentos/manual-para-implantacao-daassistenciatecnica-publica-e-gratuiata.pdf
http://www.iab.org.br/sites/defaut/files/documentos/manual-para-implantacao-daassistenciatecnica-publica-e-gratuiata.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2016-3508


 

 

LIMA, P. G.; MARRAN, A. L. Estágio curricular supervisionado no ensino superior brasileiro: 
algumas reflexões. Revista e-curriculum, São Paulo: PUC SP, vol. 7, n.2, ago. 2011. 

LIMA, R. O direito de acesso à justiça e a contribuição do escritório modelo de assistência jurídica 
(EMAJ) da Universidade Federal de Alagoas à comunidade carente da cidade de Maceió. Revista 
digital: Jus. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/37197>. Acesso em: junho 2018. 

LOPES, J. M. de A. Sobre arquitetos e sem-tetos: técnica e arquitetura como prática política. 
Tese de livre-docência. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos – Universidade de 
São Paulo. São Carlos, 2011. 

LÜCHMANN, Lígia H. H. Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experiência do 
orçamento participativo de Porto Alegre. Campinas, SP: [s. n.], 2002. 

MACPHERSON, C. B. A democracia liberal: origens e evolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

MARAGNO, G. V. Quase 300 cursos de Arquitetura e Urbanismo no país: como tratar a qualidade 
com tanta quantidade? Algumas questões sobre qualificação e ensino no Brasil. Arquitextos, 
São Paulo: Vitruvius, ano 14, n. 161.07, out. 2013. 

______________. Estágio em Arquitetura e Urbanismo: obrigatoriedade ou necessidade 
pedagógica? In: Seminário o ensino de Arquitetura e Urbanismo: teoria e prática. Porto Alegre: 
CAU/RS, 2014. Disponível em: 
<http://www.Politica%20Nacional%20de%20Extensao%20Universitaria%20-FORPROEX-
%202012.pdf>. Acesso em: jul 2017. 

MARICATO, E. O “Minha Casa Minha Vida” é um avanço, mas segregação urbana fica intocada. 
In: Carta Maior. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-Minha-
Casa-e-um-avanco-massegregacao-urbana-fica-intocada/4/15160. Acesso em: novembro de 
2019. 

MARQUES, S. Maestro sem orquestra: um estudo de ideologia do arquiteto no Brasil - 1820-
1950. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996.  

MARTINS, C. B. A reforma universitária de 1968 e a abertura para o ensino superior privado no 
brasil. Educação Sociologia, Campinas, vol. 30, n. 106, pp. 15-35, jan/abr 2009 

MARX, K. O Capital: Crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. 
Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. 

MEIRA, M. E. et al. Condições & diretrizes para o ensino de Arquitetura e Urbanismo. Brasília: 
MEC,SESu, 1995.   

MENEGHEL, S. M. Políticas de modernização da universidade no Brasil: a reforma universitária 
de 1968 e a LDB/96. 2001. 

MILAN, C. B. O ateliê na formação do arquiteto. São Paulo: Ed. da USP, 1962. 

MILLS, C. W. White collar, the american middle classes. Oxford: Oxford University Press, 1951. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ProExt: Programa de Extensão Universitária. Portal MEC, 
2018Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=48
8&Itemid=487/proext-apresentacao >. Acesso em: 15, fev. de 2018. 

https://jus.com.br/artigos/37197
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487/proext-apresentacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487/proext-apresentacao


   
 

263 
 

MIRANDA, J. T. A relação entre Teoria e Prática na Arquitetura e seu ensino: Teoria Reflexiva e 
Projeto Experimental. In: Anais do II Seminário sobre o Ensino e Pesquisa em Projeto de 
Arquitetura (Projetar 2005). Rio de Janeiro, 2005. 

MIRRA, E. A ciência que sonha e o verso que investiga. São Paulo: Editora Papagaio, 2009. 

MONTEIRO, A. M. R. G. et al (orgs.). A construção de um novo olhar sobre o ensino de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil: os 40 anos da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo. Brasília: ABEA, 2013. 

MONTEIRO, A. O ensino de Arquitetura e Urbanismo no brasil: a expansão dos cursos no estado 
de São Paulo no período de 1995 a 2005. Tese de Doutorado da UNICAMP. Campinas, 2007. 

MOTTA, F. Subsídios para relatório sobre ensino de arquitetura UIA‐Unesco, 1974. In: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Sobre a história do ensino de 
Arquitetura no Brasil. ABEA. São Paulo, 1977. 

NEVES, C. E. B. Ensino Superior no Brasil: expansão, diversificação e inclusão. In: Congresso da 
LASA (Associação de Estudos Latino Americanos), São Francisco, Califórnia. 2012. 

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas da Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2005. 

PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

PAULA, J. A. de. A extensão universitária: história, conceito e propostas. Interfaces, Belo 
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 05-23, jul/nov 2013. 

PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o 
estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 
318–325, 1995. DOI 10.1590/s0034-89101995000400010. 

PIZZITOLA, A. Autonomia e “necessità” alle orinigi delle università contemporanee, In: DE VIVO, 
F.; GENOVEZI, G. (a cura di). Cento anni di universitá. L’Istruzione superiore in Italia dall’Unità 
ai nostri giorni, Napoli, Esi, 1986.  

POERNER, A. J. O Poder Jovem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 

POMPÉIA, R. O laboratório de habitação no ensino da arquitetura: uma contribuição ao 
processo de formação do arquiteto. (Tese de Doutorado). FAUUSP: São Paulo, 2006.  

PRONSATO, S. A. D. Para quem e com quem: ensino de Arquitetura e Urbanismo. 2008. Tese 
(Doutorado em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2008. 

PULHEZ, M. Espaços de favela, fronteiras de ofício: história e experiências contemporâneas de 
arquitetos em assessorias de urbanização. Dissertação de Mestrado, EESC-USP. São Carlos, 
2007. 

REIS FILHO, N. G. (Org.). 100 anos de ensino de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo. São 
Paulo: USP, FAU, 1996. 

RIBEIRO, L. C. Q.; Santos Jr., O. A. (orgs.) Globalização, fragmentação e reforma urbana: o futuro 
das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 



 

 

RICHARDSON, M. Empresa Júnior: o que é? Como funciona? Sebrae Amapá, 2017. Disponível 
em: < http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/empresa-junior-o-que-e-
e-como-funciona,e3a048ae422fe510VgnVCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: Jul 2018. 

ROTHEN, J.C.; BARREYRO G. B. Avaliação da educação superior no segundo governo Lula: 
“provão II” ou a reedição de velhas práticas? Educação & Sociedade, mar 2011, vol. 32, n° 114. 

SACRISTÁN, J. G. O Currículo: Uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, Artes Médicas, 1998. 

SADER, E. Quando novos personagens entraram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1988. 

SALVATORI, E. Arquitetura no brasil: ensino e profissão. Arquiteturarevista, São Leopoldo: 
Unisinos, vol. 4, n. 2, pp. 52-77, jul/dez 2008. 

SANOFF, H. Community participation methods in design and planning. Ebook. Nova York: John 
Wiley & Sons, Inc. 1999. 

SANTOS JUNIOR, W. R. A ABEA e a conquista das diretrizes curriculares nacionais para os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo em 1994: uma inflexão inovadora no ensino de Arquitetura e 
Urbanismo no brasil (1985 ‐ 1994/95) In: GUTIERREZ, E. J. B. (Org.). A construção de um novo 
olhar sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil: os 40 anos da Associação Brasileira 
de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Brasília: ABEA, 2013. 

SANTOS, R. E. dos. Atrás das grades curriculares: da fragmentação do currículo de arquitetura. 
Projetar,1., 2003. 

SAVIANI, D. A expansão do ensino superior no Brasil: mudanças e continuidades. Poíesis 
Pedagógica, vol. 8, no. 2, p. 4–17, 2011.  

SCHLEE A. R. (Org.). Trajetória e estado da arte da formação em engenharia, arquitetura e 
agronomia – volume X: Arquitetura e Urbanismo. Brasília: INEP/CONFEA. 2010 

SEGAWA, H. Arquitetura no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Ed. da USP, 2014. 

SERRAN, J. R. O IAB e a política habitacional 1954 – 1975. São Paulo, Schema, 1976. 

SILVEIRA, G. W. D. da. As prerrogativas e sujeições legais dos conselhos de fiscalização 
profissional. Monografia de Especialização. Escola da Magistratura do Paraná. Curitiba, 2010. 

SINGER, P. Aspectos econômicos da habitação popular, In: Seminário de habitação popular. 
Publicação 9 do Museu, FAUUSP, 1962. 

SQUEFF, L. C. A reforma pedreira na academia de belas artes (1854-1857) e a constituição do 
espaço social do artista. Cadernos CEDES, vol. 20, no. 51, p. 103–118, 2000. 

__________. O Brasil nas letras de um pintor. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004 

STEVENS, G. O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2003. 

__________. The Historical Demography of Architects. Journal of the Society of Architectural 
Historians, 1996, v. 55, no 4, pp. 435-453. 



   
 

265 
 

TEIXEIRA, A. O ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1969. 

TONELLA, C. Políticas urbanas no Brasil: marcos legais, sujeitos e instituições. Sociedade e 
Estado. Vol. 28, pp. 29-52, 2013. 

TUDO sobre a ditadura. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 de mar. de 2014. Disponível em: 
<http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/>. Acesso 
em: 20 de out. de 2019. 

UZEDA, H. C. de. Ensino acadêmico e modernidade. O curso de arquitetura da Escola Nacional 
De Belas Artes: 1890 – 1930. Tese de Doutorado em História e Crítica da Arte. Rio de Janeiro – 
UFRJ, 2006 

____________. O curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes e processo de 
modernização do centro da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 19&20, Rio de 
Janeiro, v. V, n. 1, jan. 2010. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/arte 
decorativa/ad_huzeda.htm>. 

VENANCIO, L. Da participação à autonomia: o papel social da arquitetura. Brasília, 2011. 

VIDOTTO, T.; MONTEIRO, A. M. O ensino de arquitetura no Brasil: da missão francesa à criação 
da faculdade nacional de arquitetura. XVII Encontro Nacional Sobre o Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo – ENSEA / XVII CONABEA – Congresso Nacional da ABEA. ABEA Caderno 38, p. 88–
104, 2013. 

VILLELA, M. M.; MACHADO, L. R. DE S. A inserção do ensino de Arquitetura e Urbanismo na 
prática social. Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 188-211, maio/ago. 2017. 

  



 

 

{ANEXOS} 

ANEXO I 

Carta de Definição do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

Florianópolis, 28 de julho de 2007 

O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – EMAU – é um projeto conceituado e 

fomentado pela FeNEA Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil. Ele visa a melhoria da educação e da formação profissional através da vivência social e da 

experiência teórico-prática como um todo. 

A extensão, assim como o ensino e a pesquisa, é fundamental para a formação profissional, 

pois é um instrumento de interação do meio acadêmico com a sociedade, tendo como princípio 

básico contribuir para o desenvolvimento desta, através da aplicação do conhecimento gerado 

e adquirido na universidade. Afirma, ainda, o compromisso da universidade com o 

desenvolvimento do saber. Neste sentido o EMAU é uma experiência de troca, na qual os 

estudantes levam às comunidades os conhecimentos específicos de Arquitetura e Urbanismo, e 

retornam à comunidade acadêmica o conhecimento adquirido em suas atividades. 

O EMAU é uma iniciativa estudantil e não deve ser instrumento das universidades para 

suprir deficiências acadêmicas, mas sim como um complemento à formação profissional. 

Todo EMAU possui sua própria dinâmica de trabalho a partir de sua realidade acadêmica e 

regional, no entanto todos devem respeitar alguns princípios para que sejam considerados 

escritórios modelos. O eixo norteador ético destes princípios são os quatro postulados da 

UNESCO e União Internacional de Arquitetos para educação em Arquitetura e Urbanismo: 

• Garantir qualidade de vida digna para todos os habitantes dos assentamentos; 

• Uso tecnológico que respeite as necessidades sociais, culturais e estéticas dos 

povos; 

• Equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável do ambiente construído; 

• Arquitetura valorizada como patrimônio e responsabilidade de todos. 

Sendo seus princípios os itens a seguir: 

Gestão Estudantil – O escritório modelo deve ter autonomia quanto à escolha de projetos 

e de orientador e é livre a participação de todos os estudantes interessados de sua faculdade. 

Por isso, torna-se um espaço para o desenvolvimento crítico e reflexivo da atuação e formação 

profissional. 
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Horizontalidade nas tomadas de decisão – Buscar o consenso entre todos os envolvidos 

no processo, não havendo peso diferenciado entre os participantes. Vale ressaltar que o 

orientador não é um membro superior aos demais no EMAU e tem igual direito a voz, para 

incentivar a capacidade de gestão dos estudantes. 

Coletividade – Incentivar e desenvolver o trabalho participativo dentro e fora da 

universidade, não se restringindo à discussão, mas também promovendo a ação, bem como a 

troca entre as partes envolvidas. O EMAU, além de ter livre a participação para todos os 

estudantes de Arquitetura e Urbanismo, é livre para outros interessados, sendo um espaço de 

debate aberto a toda a sociedade. Isso garante um processo projetual participativo, 

promovendo a mobilização social. 

Multidisciplinaridade – Buscar todos os campos do conhecimento, científico e empírico, 

que possam contribuir para o desenvolvimento dos projetos realizados. O contato pode 

acontecer por iniciativa do próprio escritório ou da outra parte interessada.  

Não-assistencialista – O trabalho deve ser realizado com comunidades organizadas, 

elaborado e executado em parceria com a mesma, de forma que esta dê continuidade ao projeto 

após o afastamento do EMAU. 

Atuação nos locais não alcançados pelo profissional arquiteto – O escritório deve 

trabalhar com comunidades que não possam ter acesso ao trabalho profissional de Arquitetura 

e Urbanismo. A escolha dos locais pretende ainda difundir a atividade da Arquitetura e 

Urbanismo, buscando a ampliação da atuação do profissional através da disseminação da 

consciência do arquiteto e de toda a população. 

Sem fins lucrativos – O escritório modelo não tem fins lucrativos, no entanto, permite o 

recebimento de bolsa da faculdade por parte dos estudantes. É possível também firmar 

parcerias com entidades externas, desde que não firam nenhum dos outros princípios aqui 

presentes, principalmente no que diz respeito à autonomia do escritório modelo e o foco 

principal na extensão de cunho social. É importante frisar que estas parcerias devem ser 

buscadas preferencialmente através da comunidade envolvida. 

A responsabilidade técnica sobre os projetos elaborados pelos EMAUs segue legislação 

reguladora dos exercícios das profissões, sendo assinados pelo orientador do escritório. 

O Projeto de Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – POEMA – é 

desenvolvido pela FeNEA e está disponível para download no site da Federação: www.fenea.org. 

http://www.fenea.org/


 

 

Ele visa orientar, caracterizar e estimular a criação e manutenção dos EMAUs, através da 

definição conceitual, dos princípios éticos e dos históricos de EMAUs existentes. 

Documento elaborado durante o XXXI ENEA (Encontro Nacional de Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo) em Florianópolis, de 22 a 29 de julho de 2007, promovido pela FeNEA 

(Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil), e homologado em 

plenária final. 
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ANEXO II 

Primeira Carta Aberta aos EMAUs 

O XXI Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo foi realizado em 
Anápolis-GO entre os dias 24 e 30 de julho de 2017 sob a temática “Entremeios: Entre a cidade 
que é, e a que parece ser” e inseriu o debate sobre cidades médias. 

Partindo dos espaços de imersão do seminário, percebemos a necessidade de sintetizar os 
debates de cada SeNEMAU a partir de três produtos, sendo o primeiro esta carta aberta, que 
tem como objetivo registrar as problemáticas dos EMAUS. Alguns pontos deste documento 
serão desenvolvidos em uma revisão do atual Programa de Orientação dos Escritórios Modelos 
de Arquitetura e Urbanismo (POEMA), sendo este o segundo produto – um guia prático para 
novos EMAUs, contendo, sempre que necessário, adições de conteúdo. O terceiro produto 
encaminhado é o Manifesto: Extensão às lutas e universalização dos direitos, que aponta os 
debates que surgiram independentemente da temática e refletem o cenário político atual. O 
manifesto foi aprovado em assembleia e é direcionado a toda a sociedade. 

A sugestão deste seminário é de que se realize uma carta aberta a cada SeNEMAU, como uma 
ferramenta de divulgação das problemáticas, trabalhos em andamento e discussões do evento 
para todos os Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo ativos, principalmente aqueles 
que não puderam comparecer. Este documento reúne as conclusões e sínteses apontadas nos 
espaços de imersão, não sendo o registro dos debates, que estará no caderno de relatos do 
SeNEMAU. 

Foram levantados pontos em comum de debate entre os EMAUs durante os espaços de imersão. 
O primeiro tratava da nossa produção acadêmica enquanto EMAU incluindo-se a proposta do 
décimo Concurso Nacional de Ideias (CNI). A edição de 2017 do concurso teve como princípio 
promover o trabalho dos EMAUs, uma vez que vai ao encontro das dinâmicas dos Escritórios 
Modelos, trazendo a temática “Questionar o produto, protagonizar o processo”. Além disso, 
destacamos a importância da nossa produção acadêmica como forma de registro e defesa dos 
movimentos sociais e dos EMAUs, além de auxiliar na continuidade e divulgação dos trabalhos 
e disputar espaço com a pesquisa dentro da academia. Diante disso, pontuamos a necessidade 
da criação de uma plataforma digital para divulgação, registro e resgate histórico dos EMAUs. 

Num segundo momento de imersão, discutimos o papel do professor orientador e nossa 
organização interna. Pautamos a autonomia e gestão estudantil em todos os projetos que os 
EMAUs desenvolvem – acadêmicos, extensionistas e arquitetônicos. Diferenciamos a gestão dos 
escritórios da gestão dos projetos, onde o primeiro depende da autogestão estudantil e o 
segundo precisa, muitas vezes, de um respaldo técnico. Colocamos o papel do professor como 
apoiador, e não apenas orientador. Este ponto foi encaminhado para desenvolvimento no 
POEMA, desde que se ressalte o papel dos apoiadores num caráter interdisciplinar, dada a 
complexidade dos trabalhos dos EMAUs. Insistimos na reivindicação da nossa independência, e 
de outras iniciativas estudantis, na validação de projetos de extensão, sem a obrigatoriedade de 
um professor. 

A partir daí desenvolvemos o ponto que trata da oficialização do EMAU enquanto extensão 
universitária. Vimos a necessidade de conceituar o que é o EMAU e diferenciá-lo das Empresas 
Júniores, pontos que também serão contemplados no POEMA. Reconhecemos como 
imprescindível a proteção do Projeto EMAU a partir de conceitos, publicações e divulgações para 
o fortalecimento das redes regionais e do diálogo com diferentes grupos sociais, e, assim, pautar 
a extensão popular. 



 

 

No que tange a captação de projetos, foi ressaltada a importância de apoiadores e ex-membros 
para a chegada de novos trabalhos. No momento de aproximação, é necessária uma avaliação 
da real demanda, através do conhecimento dos agentes envolvidos no processo. Muitos EMAUs 
colocaram que parte dos projetos não são concluídos por questões políticas, financeiras ou 
problemas na gestão interna. Recomendamos a organização de um cronograma e um 
planejamento das ações nas comunidades, pensando na valorização do processo através de 
pequenas ações ao invés do foco único no produto final. 

Em relação aos recursos e apoios financeiros, tratamos de possibilidades de arrecadação e 
formas de distribuição de bolsas de extensão. Como critério para divisão e conquista das bolsas, 
alguns EMAUs compartilharam seus métodos atuais: 

- CASAS: Possuem dois projetos de extensão para viabilizar duas bolsas que, por organização 
interna, destinam-se ao caixa do EMAU. 

- SOLAR: O EMAU se insere como “extensão especial” e o auxílio recebido vai pro EMAU. 

- EMTROSA: O projeto recebe 4 bolsas, dividida em 8 partes: 7 para os alunos e 1 para o EMAU. 

-  OCAS: Utiliza-se dos seguintes critérios para selecionar o bolsista: 1. Renda; 2. Tempo de curso; 
3. Participação no EMAU. 

- JOÃO BEM: Arrecadam recursos com outras atividades e tentam registrar mais projetos para 
receberem mais bolsas. 

Porém não devemos nos conformar com tais realidades, mas procurar por outros projetos de 
fomento e editais de outras instituições, além de lutar constantemente pela extensão. 
Colocamos aqui o nosso repúdio pela diminuição e cortes nas bolsas que a extensão universitária 
sofreu nos últimos anos. 

Posteriormente, destacamos a importância da parceria com movimentos sociais, principalmente 
enquanto formação política e aprendizado dos EMAUs, através do debate do direito à moradia 
e à cidade. Ressaltamos o aprendizado mútuo e contato contínuo, não apenas uma aproximação 
“turística” e superficial. Não vemos os movimentos sociais como objeto de pesquisa, mas como 
participantes de um mesmo processo político, compreendendo que existem várias formas de 
organização e gestão. Para que haja um processo verdadeiramente conjunto, os princípios do 
EMAU e do movimento devem dialogar entre si, sem a imposição de ideias por nenhuma das 
partes. Dessa forma, o EMAU atua como agente político. 

Os espaços de imersão buscavam tratar de mais assuntos que compõem o debate dos EMAUs e 
dos estudantes presentes no SeNEMAU 2017, tais como cotas e políticas afirmativas nas 
universidades e a entrada de novos membros nos Escritórios Modelos. Além disso, havia a 
necessidade de avaliação do “Dia EMAU”, proposta encaminhada no último Conselho Nacional 
de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo (CoNEA), realizado em Juiz de Fora em 
março de 2017, que deixaria a cargo dos EMAUs organizar um dia de atividades dentro da 
programação de cada encontro de arquitetura, regionais ou nacional (EREAs e ENEA). Em função 
do tempo e da complexidade dos debates, estes pontos não foram discutidos e propõe-se que 
sejam retomados de acordo com a necessidade e possibilidade em encontros futuros. 

A importância da produção da carta é sintetizar e circular os debates acerca dos EMAUs e 
recomenda-se que seja realizada a cada SeNEMAU como resultado das mostras e imersões. 
Além disso, propomos a reformulação destes momentos – atualmente separados – de forma a 
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permitir maior aprofundamento dos temas debatidos, por meio da incorporação das imersões 
nas mostras, dando maior visibilidade aos trabalhos dos EMAUs. 

Esperamos que esta carta seja pertinente para o debate da extensão universitária dentro dos 
EMAUs alcançados por ela, fortalecendo a nossa rede, e que ela auxilie na continuidade e 
registro dos debates a cada Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e 
Urbanismo. 

Atenciosamente, 

XXI Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo e Movimento dos 
Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo. 

EMAUs presentes: 
Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável (CASAS) – Brasília – DF 
Escritório Modelo Troca de Saberes (EMTROSA) – Laguna - SC 
Escritório 54 (E54) – Bauru - SP 
Escritório Modelo OCAS – Londrina - PR 
Projetos de Interesse Social e Meio Ambiente (PRISMA) – Anápolis - GO 
Escritório Modelo Albano Volkmer (EMAV) – Porto Alegre - RS 
Escritório Modelo Mosaico – São Paulo - SP 
João de Barro Escritório Modelo (JoãoBEM) – Pelotas - RS 
Ateliê Modelo de Arquitetura e Urbanismo (AMA) – Florianópolis - SC 
Escritório Modelo Por Amor ao Zumbido (EMPAZ) – Niterói - RJ 
Escritório Modelo Motirô – Cuiabá - MT 
Escritório Modelo Solar – São Luís - MA 

Apoio da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

 
  



 

 

ANEXO III 

Extensão às lutas e universalização dos direitos 

Manifesto do Movimento EMAU em defesa de uma extensão popular 

Anápolis – GO, 30 de julho de 2017 

Somos estudantes reunidos no Seminário Nacional de Escritórios Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo (SeNEMAU), dispostos a discutir ensino, pesquisa e extensão e que se organizam 
como Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAUs) de maneira transdisciplinar, 
autogestionária e anticapitalista, cooperando conjuntamente com movimentos populares do 
campo e da cidade. 

O EMAU é uma organização estudantil que pauta a produção do espaço sob perspectivas contra 
hegemônicas, emancipatórias e pedagógicas, acreditando que a organização popular e 
participação comunitária exercem um papel de transformação social fundamental para 
construir outros projetos de sociedade. 

O SeNEMAU tem sido um espaço de formação e articulação política a partir das práticas dos 
EMAUs desde 1997, criando uma rede de militância estudantil que conecta também os 
movimentos com os quais trabalhamos. O XXI SeNEMAU Anápolis que ocorre em 2017 traz como 
tema “Entremeios: entre a cidade que é, e a que parece ser”, discutindo as dinâmicas de 
produção da cidade em diversos âmbitos, explicitando as desigualdades sociais no contexto das 
cidades médias. 

É evidente que estamos vivendo em um cenário de retrocessos. O golpe apenas enfatizou um 
projeto político neoliberal, de cerceamento de direitos fundamentais e medidas antipopulares 
que já estavam em curso, escancarando a intrínseca relação entre Estado e empresa. 
Destacamos: 

1) privatização e mercantilização do ensino brasileiro: 

O projeto político do governo brasileiro vem acentuando uma relação mútua de privatização e 
a mercantilização do ensino superior, através da precarização do tripé básico: ensino, pesquisa 
e extensão, tanto em Universidades públicas quanto em privadas. 

A extensão que reivindicamos está cada vez mais marginalizada pelas universidades por 
representar interesses populares, o que dentro desse contexto, passa a ser visto como um 
ameaça ao modelo vigente.  

O corte do principal programa de fomento à extensão (Programa de Extensão Universitária - 
PROEXT), e o incentivo de projetos que reiteram as práticas de mercado como Empresas Jr. são 
exemplos claros de como está a realidade brasileira nesses espaços. 

2) Escritórios Modelo e a regularização fundiária: 

Tendo em vista a atuação dos Escritórios Modelo nos processos de regularização fundiária, e 
entendendo-a como uma política pública de acesso à terra, serviços públicos e de infraestrutura 
- ainda que não cumpra efetivamente esse papel - nos colocamos contra ao projeto de lei nº 
13.465 de 11 de julho de 2017 (Antiga MP 759). 
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A medida amplia a dificuldade de acesso à terra, reforça os abismos sociais e afirma as relações 
de poder já existentes entre o capital e o Estado sobre a população do campo, da cidade e da 
floresta. 

3) A necessária autonomia estudantil: 

Enquanto EMAUs, atuamos como uma organização autogerida por estudantes, construímos 
horizontalidades e estimulamos a participação de todas as pessoas no processo; constituindo, 
portanto, lugar de protagonismo estudantil, confrontando as estruturas burocráticas da 
universidade. 

Dito isso, lutamos por uma universidade que reconheça o estudante enquanto sujeito ativo, e 
legitime as organizações estudantis na instituição. Nesse ponto, reivindicamos que enquanto 
discentes possamos propor projetos e disputar editais internos e externos de ensino, pesquisa 
e extensão, sem necessitar do aval do corpo docente. 

4) O direito à cidade para além do perímetro urbano 

Os territórios brasileiros foram historicamente construídos a partir da exploração pelas classes 
dominantes, e nele se reproduzem as diversas formas de desigualdade social. Nessa disputa, 
entendemos o EMAU como uma ferramenta dos movimentos sociais e das comunidades 
perversamente inclusas, na perspectiva de uma alternativa de superação do modelo 
hegemônico de produção das cidades através de processos coletivos e participativos. 

Sendo assim, reafirmamos nosso compromisso político com a transformação da sociedade. 
Acreditamos enquanto Movimento EMAU que ainda temos muito a caminhar coletivamente, 
por isso colocamos a necessidade de ampliar o diálogo com as lutas sociais. 

Estamos do mesmo lado. 

Vamos à luta! 

Atenciosamente, 

XXI Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo e Movimento dos 
Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo. 

EMAUs presentes: 
Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável (CASAS) – Brasília – DF 
Escritório Modelo Troca de Saberes (EMTROSA) – Laguna - SC 
Escritório 54 (E54) – Bauru - SP 
Escritório Modelo OCAS – Londrina - PR 
Projetos de Interesse Social e Meio Ambiente (PRISMA) – Anápolis - GO 
Escritório Modelo Albano Volkmer (EMAV) – Porto Alegre - RS 
Escritório Modelo Mosaico – São Paulo - SP 
João de Barro Escritório Modelo (JoãoBEM) – Pelotas - RS 
Ateliê Modelo de Arquitetura e Urbanismo (AMA) – Florianópolis - SC 
Escritório Modelo Por Amor ao Zumbido (EMPAZ) – Niterói - RJ 
Escritório Modelo Motirô – Cuiabá - MT 
Escritório Modelo Solar – São Luís - MA 

Apoio da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 


