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“Deve-se exigir dos mestres um rigor absoluto na execução daquilo que o engenheiro projeta. E a realiza-

ção da beleza, isto é, daquilo que nos agrada a vista, deve ai entrar também como uma parcela enorme”. 

Ramos de Azevedo 

 

Em 1924, Porchat, presidente do Liceu de Artes e Ofícios e primeiro reitor da USP: 

“(...) o direito à instrução, configurando em dever fundamental do Estado Moderno. Educação popular e 

preparo das elites constituíam em última análise, as ‘duas faces de um único problema: a formação da 

cultura nacional”. (In: Moraes, p.121). 

 

Ainda no realizado “inquérito”, alguns compreendiam “como objetivo prioritário da escola profissional a 

‘moralização do trabalhador’ (a parte moral do ensino técnico). Era preciso ‘formar a mentalidade do 

operário, tanto quanto adestrar-lhe a mão”. (In: Moraes, p.122). 

 

O curto prazo para o aprendizado: “Ainda de acordo com o diretor da escola do Brás, o ensino era plane-

jado de modo a que, no menor prazo, os alunos estivessem habilitados ao trabalho industrial e capacitados 

a assegurar a evolução dos conhecimentos recebidos na prática profissional” (In: Moraes, p.218). 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

“Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas 

revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de 

partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia pre-

cisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A 

mudança do mundo implica a dialetização entre denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação, no fundo, o nosso sonho. (...) É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possí-

vel, que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos com-

prometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de 

formação de mão-de-obra técnica”. (FREIRE, Paulo. 2004, p. 81). 
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RESUMO 

BARROS, Francisco T. Formação Profissional na Construção Civil: experiências em busca 

da ‘desalienação’ do trabalho. 2012. 750 f. Dissertação (Mestrado) – faculdade de Arquitetue-

ra e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 
A presente dissertação de mestrado registra as atividades de pesquisa aplicada em três experiên-

cias de formação profissional da Construção Civil em diferentes escolas. Os trabalhos de pes-

quisa visam contribuir com as ações pedagógicas dialógicas inseridas nos três processos forma-

tivos. O objetivo dessas ações é a contribuição com a ampliação da autonomia, a emancipação 

coletiva e a liberdade dos educandos, no sentido da busca pela ‘desalienação’ do trabalho que 

realizam. As ações pedagógicas dialógicas abordadas inserem-se nas: 1. Atividades de Forma-

ção Integral do Ser, e Organização da Produção da Construção Civil - experiências de elabora-

ção de desenhos e projetos de construção e a problematização das condições de desigualdade 

social e exploração do trabalho - nos cursos de pintura, alvenaria, instalações elétricas e hidráu-

licas e decoração, da Escola Municipal de Ensino Profissional em Construção Civil / Madre 

Celina Polci, Prefeitura de São Bernardo do Campo, SP. 2. Atividades de aproximação do pro-

cesso de produção da arquitetura - experiências de elaboração coletiva de projeto executivo de 

arquitetura e sua construção, com as próprias mãos, como parte do futuro espaço de apoio do 

Canteiro Experimental da escola – como exercícios da disciplina optativa ‘Técnicas Alternativas 

de Construção’ do curso de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universida-

de de São Paulo, SP. 3. Atividades de re-união e re-integração dos trabalhos de projeto e cons-

trução por meio da ‘assembleia de obra’, como contribuição a formação dos integrantes da bri-

gada de construção – composta por educandos da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), 

brigadistas permanentes e coordenadores da ENFF, profissionais assentados convidados e cole-

tivo de estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo da USP – para a reforma da casa da 

brigada permanente, ‘casa do teto verde’ da Escola Nacional Florestan Fernandes – Guararema, 

SP. As ações pedagógicas dialógicas demonstraram efetividade ao passo que, ao mesmo tempo 

em que eram apreendidas as diversas atividades profissionais da construção, ampliava-se, em 

graus variados, a compreensão dos educandos e egressos sobre os limites e barreiras impostas 

pelo Capital sobre a classe trabalhadora. Nesse sentido, é que se mantém a busca pela ‘desalie-

nação’ do trabalho, já que sua realização plena só será possível por meio de transformações 

sociais de ampla e irrestrita democratização dos direitos de acesso à apropriação, pela sociedade 

como um todo, dos produtos, dos processos e da fruição social resultantes do trabalho coletivo.  

 
Palavras chave: formação profissional, construção civil, processo educativo, traba-

lho alienado, autonomia, trabalho livre, processos dialógicos, práxis, emancipação, formação 

omnilateral do trabalhador, construção sustentável. 
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ABSTRACT 

BARROS, Francisco T. Vocational Education in Civil Construction: experiences in search 

of work 'disalienation’. 2012. Thesis (Master) - Faculty of Architecture and Urbanism of the 

University of São Paulo, São Paulo, 2012 

 
This master thesis describes the activities of research applied to three experiences of profession-

al learning of Civil Construction in different schools. The research work is expected to contrib-

ute to the pedagogical actions dialogicaly inserted in the three formative processes. The purpose 

of these actions and contributions are the expansion of autonomy, collective emancipation and 

the freedom of the students, in the sense of a search for 'desalienacao' of the work they carry 

out. The pedagogical actions dialogical addressed are as: 1. Activities for ‘integral formation of 

being’, and ‘organization of production of Civil Construction’ - experiments in preparation of 

drawings and construction projects and the questioning of the conditions of social inequality and 

exploitation of labor - in courses in painting, masonry, electrical, hydraulic installations and 

decoration, at the Municipal School of Vocational Education in Civil Construction / Madre Ce-

lina Polci, Prefecture of São Bernardo do Campo, SP. 2. Activities of approximation of the pro-

duction process of architecture - experiences of drawing up collective of executive project of 

architecture and construction, with their own hands, as part of the future area of support of Ex-

perimental Construction from the school - as exercises of optional discipline 'Alternative tech-

niques of construction" of the Graduate School of Architecture and Urbanism of the University 

of São Paulo, SP. 3. Activities of re-union and re-integration of the work of project and con-

struction by means of 'house of work', as a contribution to the training of members of the bri-

gade of construction - composed by students of the National School Florestan Fernandes 

(ENFF), permanent brigadiers and coordinators from ENFF, professionals guests and collective 

of students and professionals from the architecture and urbanism school, USP - for the reform of 

the house of permanent brigade, 'house of green roof' of the National School Florestan 

Fernandes - Guararema, SP. The pedagogical actions dialogical demonstrated effectiveness to 

the step that, at the same time that were seized the various professional activities of construc-

tion, it broadened, to varying degrees, the understanding of students and alumni on the limits 

and barriers imposed by capital on the working class. In this sense, and that remains the search 

for work 'disalienation’, now that its full realization is possible only by means of social trans-

formation of broad and wide and unrestricted democratization of access rights to ownership, by 

the society as a whole of products, processes and social enjoyment resulting from the collective 

work. 

Keywords: vocational training, civil construction, educational process, alienated work, auton-

omy, free labor, emancipatory processes, praxis, emancipation, vocational instrumentation, 

sustainable construction. 
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Prólogo 

assunção é a primeira palavra. 

temos de assumir que aquilo que está aqui sendo feito é uma pesquisa que busca contribuir com a 

vida, e de todos, pois nossa instituição é publica. 

temos de assumir aqui que se trata de uma pesquisa critica, como tem de ser, contribuir para que 

a universidade cumpra com sua função social. 

pronto. 

reunidas essas duas características não há mais para onde fugirmos à responsabilidade, se formos 

corretos. 

se é para ser critico e contribuir com a vida de todos, estamos falando de pesquisar sobre a ne-

cessidade de se realizar uma revolução que possa permitir a todos o uso das coisas da terra, e o que há 

sobre ela, coisas criadas por todos nós, seres humanos. 

estamos aqui praticando ciência, em sua essência, de somar os pensamentos anteriores coletiva-

mente construídos e buscar contribuir, dar mais um passo na caminhada de nossa historia, enquanto hu-

manidade mesmo, pois é disso que se trata, somos coletivos, muitos, a formar uma humanidade. 

nossa busca aqui, com o usufruto da universidade em sua plenitude, bolsa, livros, computadores, 

professores, piscina, hospital, restaurantes, colegas, funcionários, conselhos e edifícios, públicos... vamos 

ao limite daquilo que conseguimos fazer para avançar. 

da mesma forma, de quando estava na escola, em que corria ‘revezamento’, dando o máximo de 

minhas pernas e passar rapidamente o bastão para a equipe ser a mais rápida possível, se guardarmos sua 

essência, é disso que se trata. 

uns de nossa espécie estão agora a cavar mais uma cova, outro a dirigir mais um avião, outra a 

amamentar mais um cria, e aqui, eu, cidadão a buscar mais uma contribuição, com lápis, papel, gravador, 

leitura e a mão na cabeça, por um tempo, a dar-me, o melhor. 

e o melhor que pude fazer, aqui está, segundo os princípios principais: critica e coletividade. 

portanto, peço licença de aqui falar de socialismo, de aqui falar de comunismo, de relações entre 

classes sociais que exploram outras, se falo de injustiças, ou de formas de produção que devem ser muda-

das, e a necessidade de se compartilhar, enquanto humanidade das riquezas por nós todos produzidas, se 

falo de democracia, de mais amor, de razão, de avanço e ações que vão contra a forma que hoje nos orga-

nizamos, pois como diz brecht em seu “pequeno organon para o teatro” sobre a necessidade da ciência se 

ocupar com estudos, pesquisas e ações que busquem avançar na organização social dos seres humanos, 

com democracia, liberdade.... ele identifica os os avanços da técnica, os avanços da biologia, da razão 

humana sobre a natureza (imaginem se tivesse vivido a ida do homem à lua...), de nossa capacidade de 

organizar e planejar coisas para algum fim, mas encontram-se hoje voltadas a produção da mais valia 

pelos capitalistas... e que ele demandava que esse mesmo esforço, essa mesma capacidade fosse também 

feita para conosco mesmos, para que a sociedade se revoluciona-se enquanto humanidade, e que seu obje-

tivo enquanto homem de teatro seria exatamente esse, de buscar criar sua arte com esse propósito, com 

esse objetivo, de buscar desvelar o capital diante dos olhos das pessoas, com beleza, graça.... diversão ! 
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e para isso, ele trabalha em busca da compreensão de como cada ação sobre a musica, a cenogra-

fia, a iluminação, as representações, as narrativas épicas.... tudo. toda sua vida com esse propósito:  bus-

car desvelar o capital. pois para ele era mais que óbvio que a humanidade não poderia continuar a se man-

ter sob a batuta de apenas uma classe social, que quer só ela beber mais vinho, mais carne, morar em mais 

casas, ter mais carros, mais jardins, vestir mais roupas, mais e mais... além do necessário, estupidamente 

mais que o necessário e muito, infinitamente muito mais que todos outros. 

para brecht, essa é a ciência com consciência, sobre a vida, o teatro! 

 

não é razoável continuarmos assim. 

temos de parar e conversar um pouco. E mudar. 

disso que se trata a presente pesquisa pública crítica. 

de uma conversa, sobre que fazer no campo do ensino na construção civil no sentido de contribu-

ir para a revolução democrática popular nesse mundo. 

essas são nossas armas. tantas e tantos empunhalaram-se de armas, letais, e aqui estão as nossas. 

que bom que nosso tempo assim permite. buscar fazer cumprir a função social da universidade!!! 

 

evoé! 
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Apresentação 

 

A presente pesquisa aborda a formação dos profissionais da Construção Civil, a 

partir de experiências em três escolas que possuem em seus Projetos Políticos Pedagó-

gicos o objetivo da contribuição à autonomia, e a liberdade de seus educandos através 

de ações pedagógicas dialógicas de crítica à realidade. 

Os três espaços de formação onde os trabalhos de pesquisa aplicada se realizam 

são:  

. Escola Municipal de Ensino Profissional em Construção Civil - Madre 

Celina Polci, Prefeitura de São Bernardo do Campo, SP. 

. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - 

Canteiro Experimental, São Paulo, SP. 

. Escola Nacional Florestan Fernandes – Guararema, SP. 

 

A origem da dissertação que aqui iniciamos o registro tem um momento especi-

fico. Antes disso já havia a predisposição do pesquisador em ‘voltar’ à universidade, 

mas não se dava ‘à priori’. A pesquisa parte de uma necessidade concreta de investiga-

ção.  

Em setembro de 2006, estávamos em torno de 20 cooperados e cooperadas tra-

balhando em uma cooperativa de construção chamada Canteiro, lidando de modo direto 

com a produção do espaço construído, mergulhados, como opção consciente, enfrentan-

do na pratica a alienação do Capital que hoje aqui abordamos. Na cooperativa tudo se 

resolvia a partir de uma assembléia semanal, desde o valor da hora trabalhada (igual 

para todos no primeiro ano e depois diferenciada por experiência, mas não por ativida-
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de, fosse ela projeto ou elevação de alvenaria), à formação das equipes, os trabalhos 

todos, se entravam, se saiam... Era um pressuposto de que não se tratava de tarefa fácil, 

éramos assumidamente ‘teimosos’, com a certeza que foi um bom período na vida de 

cada um, como um hiato, um respiro, de três anos. 

Estávamos, portanto, enfrentando diversas ‘batalhas’, quase sempre ‘vitoriosas’, 

sendo que uma das dificuldades que muito nos instigava, e que não era externa à coope-

rativa, do mundo do mercado, mas interna: éramos nós mesmos, os cooperados. Com 

nossas manias, travas, limitações, ‘cacoetes produtivos’, do trabalho, do modo de pro-

duzir. E essa forma de trabalhar própria de cada um não havia sido aprendida ali, não 

era de modo algum resultante daquele momento ‘festivo’ da cooperativa. Ali se traba-

lhava bem, ganhava-se bem também, fazíamos festas, reuniões, as famílias se encontra-

vam... Eram características do fazer que nos conformavam de antes. Eram práticas que 

trazíamos da experiência do mundo profissional, da faculdade, das escolas, formatados e 

treinados pela ideologia hegemônica do trabalho sob o Capital. No limite, a própria cul-

tura construtiva do Capital, com sua forma de operar.  

Nesse momento ambientado por debates, problematizações, diálogos coletivos, 

que tive a oportunidade de presenciar em banca de dissertação de mestrado de José E-

duardo Baravelli, sobre as influencias do cooperativismo uruguaio na habitação de inte-

resse social em São Paulo, fala da Profa. Sônia Kruppa, da Faculdade de Educação da 

USP. Ao comentar os limites e dificuldades enfrentadas pelas cooperativas, creditando 

boa parte destes ao processo de formação dos profissionais anteriormente ao trabalho 

nas cooperativas. Ou seja, a cultura hegemônica da forma de produção capitalista. 

Kruppa mencionava não apenas do ensino formal, mas principalmente. 

Este fato já nos parecia fazer sentido, antes, mas ali colocada daquela  forma, por 

ilustre professora, com clareza e objetividade, que o significado de sua intervenção se 
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ampliou, ampliou e não parou, até chegarmos aqui onde nos encontramos. Tornou-se 

um foco de análise, uma questão a ser melhor compreendida, conhecida, buscada, e a-

profundada, em uma pesquisa, de mestrado! 

O coletivo de pesquisadores com quem convivo realizava e realiza hoje relevan-

tes pesquisas, das quais aqui muito nos nutrimos, sendo, portanto um processo de am-

pliação do conhecimento coletivo, essencialmente. Isso significa que estas páginas são 

resultado desse acumulo ampliado de conhecimento, temos cada qual um pouco do ou-

tro nas pesquisas, vejo questões que debato nos trabalhos outros, e creio que os compa-

nheiros e companheiras também se vêem nos debates daqui. Trata-se de um processo 

coletivo de ‘descobertas’. Ou seja, as questões aqui não são ‘minhas’ mas nossas e qui-

çá, poderão ser apropriadas por mais pessoas.   

Parece-me que há um interesse em se aprofundar naquilo que aqui trazemos. De 

certa forma, nossa inquietação é também coletiva: 

Como se dá esse processo de ‘formatação’ das mentes através do ensino? Como 

podem ser realizadas através do ensino ações que ‘freireanamente’ enfrentam essa reali-

dade domesticadora do Capital? Há alternativas? Como estão caminhando as alternati-

vas? Podemos contribuir com elas? Como? 

Como se trata de um coletivo amplo que ‘bebe’ do ‘materialismo histórico dialé-

tico’ lidamos com a realidade mais bruta, resultado dos conselhos do querido mestre 

Jorge Oseki, esses estudos não poderiam ser diferentes. Não estaríamos pesquisando 

‘curiosidades’ apenas teóricas sobre o ‘sexo dos anjos’, mas como ele nos: ‘temos de 

entrar pelas portas do fundo’, e abri-la com as próprias mãos.  

Foi assim, que após sua partida, ‘juntei-me’ a outro já conhecido amigo e profes-

sor, Reginaldo Ronconi, que muito bem abrigou o então ‘órfão pesquisador’ (hoje não 

mais órfão) e desde o início dos trabalhos de pesquisa nos deparamos com atividades 
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que ‘emanaram’ de necessidades reais. Foram três convites, cada qual a seu modo, para 

que contribuísse com o processo de formação de profissionais da construção civil em 

três escolas. 

Ou seja, as três experiências aqui abordadas não vieram a priori, a partir de um 

levantamento analítico do todo do sistema e encontradas por meio de estatísticas, mas 

sim, por meio de caminhos diretos e objetivos das políticas humanas. Quer dizer, o aqui 

pesquisador foi ‘procurado’ pelas experiências, ao mesmo tempo em que também as 

procurava. Como um movimento de busca mútua.  

Diante desse extremamente feliz encontro, espero que possamos contribuir com 

as escolas da mesma forma que tanto contribuíram com a pesquisa.  

Os registros das experiências aqui se encontram da seguinte forma: 

• Introdução do tema em trabalho: o ‘Campo da formação profissional na 

Construção Civil’ e aspectos históricos sobre a formação de trabalhado-

res, arquitetos e urbanistas.  

• Referencial teórico: métodos e conceitos’. A práxis e o tema geral da 

pesquisa: alienação e a alienação do trabalho, diálogo, autonomia, ‘desa-

lienação’, organicidade, ensino unitário e integral, ‘desenhização’. 

• Capítulos 1,2 e 3: os Cadernos de experiência 1,2 e 3 contem breve con-

textualização, apontamentos do método de trabalho, relato das ações pe-

dagógicas dialógicas e debate acerca de sua ‘produtividade’ na busca da 

‘desalienação’ do trabalho.  

• Capitulo 4: conclusões 
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“(...) a hierarquia [do trabalho na construção civil] deve 
mudar de sentido e tornar-se apenas relação de formação, 

de transmissão dos saberes e do saber fazer, os quais, apesar 
de sua complementaridade, estão claramente separados hoje. 

O saber é guardado pelo poder como arma e argumento, 
como trunfo e justificativa – e deteriora-se por sua distância 

em relação ao saber fazer correspondente. Evidentemente, 
uma outra prática deve reverter tal situação, disseminar o 

saber entre as equipes, aperfeiçoar o saber aproximando-o 
de suas raízes experimentais etc. , etc.” 

 (FERRO, Sérgio. 2006, p.403) 
 

 

Introdução 

 

1. Origens da pesquisa 

 
O objetivo mais geral da presente pesquisa é a ampliação da compreensão dos 

processos de formação dos profissionais da construção civil através de ações pedagógi-

cas dialógicas que buscam intervir na realidade como contribuição às lutas pela trans-

formação social. 

Este objetivo parte do processo vivenciado na própria formação como arquiteto e 

urbanista na FAU USP, espaço que contribuiu e possibilitou um contato com as contra-

dições da sociedade onde nos inseridos, bem como, posteriormente, nas atividades pro-

fissionais junto a movimentos populares de luta por terra e moradia e o poder público. 

Nesse processo mostrou-se sempre presente uma questão, com seus pontos di-

versos, que atravessou e atravessa quase tudo, e que hoje aparece como título da pesqui-

sa: a ‘desalienação’. 

Ao menos para o pesquisador, a ‘questão da desalienação’, começa a tomar cor-

po, e fazer algum sentido, inserida no âmbito da produção do espaço, enquanto percep-

ção e consequente busca de intervenção, junto do coletivo de estudantes e professores 
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onde me inseri, em 1997 - o Laboratório de Habitação do Grêmio dos estudantes da 

FAU USP1 (LabHabGfau). Desde então esta problemática tem se mostrado recorrente 

na trajetória deste coletivo, desdobrando-se em diversos caminhos, que aqui recordamos 

de forma breve. 

Na primeira atividade de projeto e obra do LabHabGfau, nos foi possível o con-

tato com a execução de uma obra em regime de mutirão para construção de um banheiro 

e uma escada na associação de moradores do Jardim São Remo2, nas proximidades da 

USP: ‘Virou-se massa, cavaram-se brocas e baldrames, concretaram juntos pedreiros da 

comunidade e estudantes de arquitetura’. Ali apareceram as primeiras marcas da ‘desa-

lienação’, ao descobrirmos não sabermos empunhar uma enxada, e os operários cons-

trutores não saberem desenhar em um papel o registro de suas propostas e ideias sobre o 

próprio trabalho.  

Anos depois, em estágio na assessoria técnica Usina – centro de trabalhos para o 

ambiente habitado3 foi realizado junto das famílias de assentamento de reforma agrária4 

um “curso de construção e desenho do ambiente”5 com 12 jovens, como atividade de 

formação junto às obras de construção de 60 casas em regime de autogestão. Nos obje-

tivos do curso incluíam-se atividades de formação que contribuíam para o exercício do 

                                                           
1 O Lab hab Gfau, como era chamado durou de 1997 a 2003, tendo por lá passados dezenas de estudantes e professo-
res a contribuir com suas próprias formações e com a sociedade a partir de uma relação mediada com esta. Para mais 
informações, ver: POMPÉIA, Roberto. Os Laboratórios de habitação no ensino de arquitetura: Uma contribuição ao 
processo de Formação do Arquiteto. São Paulo, Doutorado, FAU USP, 2006.  
2 Esta experiência específica, de mutirão no “Jardim São Remo” foi objeto de artigo na revista Caramelo X, revista 
dos estudantes de arquitetura, 1998. 
3 “A Usina foi constituída em 1990 por profissionais de diversos campos de atuação como um coletivo de arquitetura 
autogestionário. Nesses 20 anos, a Usina atua principalmente junto aos movimentos sociais objetivando a construção 
de experiências territoriais de outra ordem, que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir pelos próprios 
trabalhadores, mobilizando fundos públicos em um contexto de luta social e reforma urbana. A equipe da Usina tem 
intenção de superar a produção autoral e estritamente comercial da arquitetura e do saber, para tanto, busca integrar e 
engendrar processos que possivelmente subvertam a lógica do capital através da experiência espacial, social, técnica e 
estética contra-hegemônicas”. (site da entidade: www.usinactah.org.br) 
4 Estas atividades fazem parte do Projeto Inova Rural: Habitação Rural com inovações no processo, gestão e produto: 
participação, geração de renda e sistemas construtivos com recursos naturais renováveis. Realizado pelo Habis – 
Grupo de Pesquisa em habitação e Sustentabilidade – EESC-USP, ESALQ, UNESP e Usina – centro de trabalhos 
para o ambiente habitado. As atividades de formação se deram em parceria com a Arquiteta Andréia Arruda.  
5 Esta experiência de ‘curso de construção e desenho do ambiente’ encontra-se relatada, como atividade de pesquisa 
aplicada integrante ao TFG - trabalho final de graduação apresentado à FAU USP em 2004, intitulado “Construção e 
desenho do Ambiente: um espaço de (re)união”. 
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diálogo entre obra e projeto. É neste momento que aprofundamos6 a relação com o mé-

todo científico da pesquisa-ação, “um tipo de pesquisa centrada na questão do agir”,7 

junto dos pesquisadores do Habis, de São Carlos, principalmente das arquitetas Lúcia 

Shimbo e Andréia Arruda. 

No trabalho final de graduação com orientação do professor Reginaldo Ronconi 

realizamos o projeto de um espaço de formação que buscava a (re)união das práticas de 

obra e projeto como contribuição à formação de um ‘profissional autônomo’ da constru-

ção civil.8 

Como atividade seguinte à graduação participamos de uma cooperativa de cons-

trução chamada ‘Canteiro’ 9, já mencionada na apresentação, que tinha por método de 

trabalho a decisão coletiva democrática sobre todas as matérias inerentes ao trabalho 

através da assembleia geral, onde cada profissional cooperado, fosse ele operador ou 

organizador das obras, tinha mesmo peso (um voto) nas deliberações. 

Três anos após, com a dissolução da cooperativa contribui com a criação de uma 

empresa que realizava trabalhos de construção, marcenaria e projeto, chamada ‘Junta! 

Construção Marcenaria e Projeto’10, cujo foco era a realização de projetos e obras por 

                                                           
6 Antes mesmo, no projeto de extensão universitária ‘Carapuruhy’, junto do movimento de luta por terra e moradia 1º. 
de Maio, em 1998, já havíamos trabalhado segundo o método da ‘pesquisa ação’. 
7 Segundo Michel Thiollent, a pesquisa-ação é “uma alternativa metodológica diferente das convencionais técnicas de 
pesquisa e a ser cientificamente controlada, mesmo dentro de uma concepção geral da cientificidade que seja diferen-
te do padrão positivista”, e “A pesquisa-ação não nos parece menos exigente do que outros procedimentos e, sem 
dúvida, exige muito mais disciplina intelectual do que pacotes de perguntas da comum pesquisa de opinião. Para seu 
próprio fortalecimento, a pesquisa-ação deveria ser objeto de muitas experiências práticas como também de um am-
plo programa de pesquisa metodológica e de crítica de eventuais desvios ideológicos”. (THIOLLENT, M. Notas para 
o debate da pesquisa-ação. In: Repensando a Pesquisa Participante. BRANDÃO, Carlos Rodrigues - Org. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1987, pág. 87). 
8 O espaço consistia na integração de atividades de formação de arquitetos e urbanistas à de trabalhadores da constru-
ção, onde após sete anos de curso (cinco internos e dois de residência) formava-se ‘construtor-desenhista’, com a 
formação integral, de modo a recompor o “homem-autônomo”. Sua primeira sede ficava localizada na Cidade Tira-
dentes. Foi realizado para tanto os projetos de arquitetura do espaço (escola) e do Plano Político Pedagógico do ‘es-
paço de (re)encontro”. 
9 O Trabalho Final de Graduação de Daniel Costa apresentado à FAU USP em 2007 relata a experiência da Coopera-
tiva Canteiro: “Aqui Jazz canteiro”, onde há entrevistas dos cooperados que compuseram a cooperativa e relatos dos 
trabalhos executados; Há ainda texto publicado na edição de comemoração de 10 anos do canteiro experimental da 
FAU USP que aborda a relação do Canteiro Cooperativa de Construção com disciplina ministrada no Canteiro Expe-
rimental da FAU USP , a AUT-131 Técnicas Alternativas de Construção, experienciaaplicado da presente pesquisa 
de mestrado. 
10 Esta empresa tinha como objetivo reconstituir alternativas cooperadas de trabalho a partir de atividades de produ-
ção coordenadas pelo mestre de obras e marceneiro José Carlos e o arquiteto Francisco Barros, mas que teve apenas 
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um coletivo de profissionais. Experiência essa que muito contribuiu para a percepção 

dos limites à superação da alienação na cadeia produtiva em sua mais dura face. 

Posteriormente, em trabalhos junto à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente do Município de Taboão da Serra, buscamos a criação de co-

operativas de construção junto ao programa de autogestão na construção de unidades 

habitacionais pelos movimentos de luta por terra e moradia, bem como junto ao pro-

grama de intervenções em áreas de favelas. Estas iniciativas não avançaram devido às 

limitações da política de governo, bem como orçamentárias, diante da situação de cala-

midade habitacional que se encontra o município, e uma prefeitura com pessoal e recur-

sos insuficientes para cumprir sua função social, diante da forma que se organiza a ca-

deia produtiva, centrada na ação de empreiteiras. 

Ano antes, em 2007, é que elaboramos um primeiro ‘rascunho’ que embasaria o 

projeto da atual pesquisa, a partir de colocações de Sônia Kruppa11, conforme já relata-

do na apresentação. Na ocasião a professora debatia as dificuldades que nossa sociedade 

enfrenta para a prática do trabalho autônomo, livre e cooperado na formação de coope-

rativas de construção. Kruppa endereçou parte dos limites a estas ações à cultura do 

capital, hegemônica em nossa sociedade, sendo importante espaço de difusão de seus 

métodos, a formação profissional, nas universidades, escolas técnicas, escolas profissio-

nalizantes, ou seja, no próprio desenho ‘dual’12 do sistema educacional.   

Como registro do processo de pesquisa, reproduzimos abaixo um esboço dos ob-

jetivos da pesquisa elaborado em julho de 2007, cinco anos atrás, como um primeiro 

‘rascunho’ sobre as futuras investigações:  

                                                                                                                                                                          
um ano de existência, sendo fechada devido a erros de estratégia de abordagem do trabalho cooperado sob a respon-
sabilidade civil de apenas dois integrantes de um grupo: a alienação do trabalho, mais especificamente a sua forma 
segunda, em Marx, como antes vimos, a relacionada ao processo de produção. 
11 Conforme registrado na apresentação Sonia Krupa estava na banca de argüição do arquiteto e urbanista José Bara-
velli, com mestrado intitulado: xzyz. 
12 A ‘escola dual’ é a característica estrutural do sistema educacional brasileiro que permite haver dois sistemas de 
formação, um voltado aos trabalhadores e outro às elites econômicas. Ver: A Qualidade do Ensino na Escola Publica, 
de BEISIEGEL, Celso de Rui. Brasília: Liber Livro, 2005. 
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“Elaborar, buscar compreender como opera a máquina de ‘formigueirização’13 da 

cidade. Como pensam e como atuam, agem os que compreendem (desde o darwinismo so-

cial e os positivistas) que o sistema educacional é voltado à manutenção, ou ao fomento de 

uma forma de construir a cidade segundo trabalhos de ‘formiga’.  

Como opera a idéia que de que a cidade deve ser construída por diferentes classes 

sociais, com diferentes fazeres e responsabilidades na produção. 

Essa idéia é geral, é resultante de uma forma de produção: O Capital.  

Toda produção que hoje se estabeleça vai ser forçada a operar segundo as regras 

do capital. E essas regras compreendem os fazeres pensantes e executantes. Outra forma de 

produção não se sustenta economicamente. 

Os custos da cidade obrigam, segundo décadas de construção de nosso mercado, a 

atuar segundo as regras gerais, sociais.  

Observando essa forma de produção a formação profissional tende a potencializar 

essa forma de produção. De acelerar seus resultados. Essa pode ser chama de ação afirmati-

va, a que “joga mais água no moinho reinante”. A formação profissional leva a isso. 

Compreender como opera essa máquina pode ser interessante se observados “seus 

manuais de operação”, pois lá está tudo escrito e dito, em regras, sistemas, fazeres. È o lo-

cal onde se programam as massas ao trabalho. 

A formação profissional (seja de arquitetos e operários) é uma fórmula estanque? 

Apesar de sua existência, há sempre a disposição humana de ser livre e desconstruir as o-

bras feitas, programadas.  

Podemos, no processo de estudo da máquina, encontrar anti-máquinas, ou relances 

de alternativas que podem levar a outras formas de produção, na contradição do atual meio 

de produção. Pode ser que nos deparemos com brechas. 

Esta se trata de uma pesquisa, vamos ver de tudo, a priori, observar como se for-

mam as cabeças dos construtores, sejam eles arquitetos ou operários. 

 

É um texto ainda um tanto metafórico, maniqueísta e simplista, mas é como um 

embrião daquilo que hoje aqui discutimos. Desde então, com o estudo sobre o tema co-

locado em movimento, é que encontramos as ‘brechas’, mencionadas no fragmento (as 

três experiências de formação profissional que aqui abordamos, como vimos na apresen-

tação). Nestas ‘brechas,’ os objetivos são de verificar na prática como se dão os traba-

                                                           
13 Aqui não tenho certo a que me referia com a metáfora empregada: ‘formiga’, mas certamente é algo pejorativo, que 
indica algo feito em massa, mas não segundo alguma inteligência mais racional, como a dos seres humanos.  
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lhos contra-hegemônicos de formação. Contribuindo e pesquisando experimentalmente 

com cada qual. 

Mais adiante veremos em detalhes como essa relação e essas práticas se realiza-

ram. Antes, vejamos algumas informações e características do Campo onde vamos tra-

balhar.   

 

 

2. Esboço do ‘Campo da formação profissional da Construção Civil’  

 
Ao entramos em contato com os primeiros textos críticos sobre educação e for-

mação profissional, nos foi apresentada a questão, acerca dos objetivos da formação 

profissional e do ensino. Se voltados à manutenção da atual ordem estabelecida, ou se 

voltados à sua alteração, segundo ideais diferentes dos hegemônicos. Naturalmente, a 

questão não é tratada de modo simplório, e nos pareceu como uma questão de fundo: O 

caráter de disputa que existe no Campo da educação. 

Nos debates acadêmicos junto de meus pares, é recorrente a referência a uma ci-

tação de Marx que muito contribui para a compreensão do presente sistema econômico, 

a partir da concepção do materialismo histórico dialético14:  

 
“na produção social de sua existência, os homens entram em relações determina-

das, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a 

um grau de desenvolvimento determinado das forças produtivas materiais.  

O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da socie-

dade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas de consciência social determinadas. O modo de produção da vida ma-

terial da vida condiciona em geral o processo da vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina seu ser; é inversamente o seu ser social que deter-

mina a sua consciência”. 

 

                                                           
14 O materialismo histórico é abordado no ‘capitulo do método’. 
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Ao relê-la, apoiados em textos de Gramsci, em disciplina na Faculdade de Edu-

cação, a forma de operação do Capital para cumprir o objetivo da manutenção e amplia-

ção de sua dominação sobre a forma de funcionamento econômico da sociedade fica 

ainda mais clara, de modo a condicionar a vida social, e determinar as consciências dos 

homens. Em uma sociedade compartimentada pela divisão social do trabalho, para al-

cançar esse objetivo de modo institucional, objetivamente controlado e seguro, o Capital 

utiliza-se de um setor da sociedade para criar os meios favoráveis para sua dominação - 

o ensino - seja ele formal ou informal. 

Dentre os trabalhos acadêmicos que apresentam esse debate é o doutorado de 

Carmen Moraes15, na tese “A socialização da Força de Trabalho: Instrução popular e 

qualificação profissional no Estado de São Paulo – 1873 a 1934”, que coloca: 

 
 “A própria profissionalização de especialistas em problemas educacionais só pode 

ser explicada a partir de exigências colocadas por um projeto político específico de reorga-

nização da sociedade, que se utiliza da educação como umas das estratégias de dominação 

social”16. 

 

Desse modo, pode-se dizer que o processo de formação profissional é o exato 

momento de ‘formatação’ das mentes e corpos para seu seguinte fazer. É o momento de 

‘input’, de ‘programação’, que pode ser observado nas salas de aulas, laboratórios, ofi-

cinas, bibliotecas, seminários, ementas de disciplinas, prospectos de cursos, relatórios 

ou planos pedagógicos e políticas educacionais. É o momento que permite o reconheci-

mento do intuito social de reprodução da forma de dominação do capital sobre o siste-

ma. 

                                                           
15 Carmen Sylvia Vidigal Moraes. A socialização da Força de Trabalho: Instrução popular e qualificação profissional 
no Estado de São Paulo – 1873 a 1934 Tese de Doutorado em Sociologia, FFLCH-USP, 1990 
16 Moraes, p.124. 
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Pierre Bourdieu, em seus estudos acerca da pedagogia, elaborou o que alguns re-

conhecem como a ‘teoria da reprodução’, onde aborda o sistema educacional segundo a 

função de ‘reprodução da reprodução’ do capital. 

Segundo Maria da Graça Setton, em disciplina17 na Faculdade de Educação so-

bre os estudos do filósofo, afirma que na verdade sua maior contribuição foi com a con-

cepção da idéia que a educação possui um caráter de disputa, sendo o Campo da forma-

ção um espaço de conflitos, de lutas, embates e disputas, onde se estabelecem as rela-

ções de dominação. ‘Espaço social’ onde ainda há e sempre haverá meios de desvio e de 

‘fuga’ da reprodução. Desse modo, o que fez Bourdieu foi denunciar e deflagrar a forma 

que a educação estava sendo funcionalizada pelo Capital. 

Pierre Bourdieu contribui também em seu método de pesquisa com a elaboração 

dos ‘Campos’18, que são ‘espaços sociais’ delimitados para analise, onde se inserem as 

disputas pelos mais variados Capitais19. Como a posse desses capitais é desigual, pois 

cada pessoa atravessou um processo de vida de “acumulação” de capitais, essa relação 

também é sempre desigual, base para o estabelecimento de relações de dominação, dos 

detentores de mais capitais sobre os que pouco ou nada possuem, os sem capital. 

Nesse ‘jogo social’ como todos tem ‘poderes’, não se tratam de relações mecâni-

cas, mas veladas e muitas vezes dóceis, inquestionáveis... Ao que parece, Bourdieu tor-

na as idéias de Marx ainda mais complexas, não as negando, mas as detalhando, apro-

fundando. 

Para a melhor compreensão de nossos estudos seria extremamente interessante a 

elaboração, segundo o método por ele proposto, do ‘Campo da Formação Profissional 
                                                           
17 Disciplina xyz, código xys, “Leituras de Pierre Bourdieu” 
18 Espécie de ‘arena’ criada a partir de estudos e pesquisas acerca de determinado tema, ou área com fins de abarcar a 
caracterização do ‘jogo’ social pela dominação de determinados capitais. Por exemplo, Bourdieu elabora, descreve, 
cria a caracterização de um campo toda vez que pretender demonstrar a dominação de determinado grupo social pela 
aplicação de dado capital. Por exemplo, elabora a idéia de um campo das artes, mais especificamente teatral parisien-
se, ao discorrer sobre as peças, os espaços, as pessoas, os temas, a localização urbana em paris, a forma de organiza-
ção econômica dos teatros, dos grupos sociais que freqüentam... Conceituando assim um campo de análise, onde pode 
tecer conclusões, levantar questões acerca de disputas, por exemplo, pelo capital cultural.  
19 Há o Capital cultural, Capital social, Capital xyz.. 
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da Construção Civil’, tarefa impossível para o presente momento, mas que a realização 

de um esboço informal já muito contribui para a localização das três experiências de 

formação profissional que aqui trabalhamos, nesse específico ‘espaço social’. 

A base para a elaboração desse esboço é resultante da já citada ‘escola dual’ bra-

sileira, conceito trabalhado por Celso Beisiegel, que desde o berço, de modo geral, sepa-

ra as pessoas segundo suas classes sociais de origem, nas escolas particulares ou nas 

escolas públicas.  

No desenho pode-se ver um gráfico com dois eixos, cada qual correspondente a 

um Capital proposto. O eixo do ‘Capital Instrumental’20 (direita) e o eixo do ‘Capital 

Tempo de Estudo’21 (esquerda). Cada instituição de ensino de formação profissional 

potencialmente ‘coloca’ seus egressos em um determinado lugar do Campo. Quanto 

mais acima, mais recursos são acumulados, quanto mais abaixo, menos recursos, ou 

salários acumulados. 

 

 

 

 

(esboço do campo da formação profissional na construção civil) 

 

 

 

 

 
                                                           
20 O ‘Capital Instrumental’ significa o valor da hora media remunerada pelo mercado pela operação de um determi-
nado instrumento de trabalho. Por exemplo, quanto paga-se em média para utilização de um programa de computador 
como o Auto Cad, para elaboração de desenhos técnicos? Ou por exemplo quanto paga-se em média pela operação de 
uma grua de carregamento de peças pré-fabricadas de materiais de construção, ou de uma enxada? 
21 O ‘Capital Tempo de Estudo’ significa o valor da hora media remunerada pelo mercado segundo as horas de estudo 
profissional realizado. Ou seja, para se forma  
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Como não realizamos os estudos todos que compõe o método que Bourdieu me-

ticulosamente executa com sua equipe de pesquisadores, temos aqui, como citado, ape-

nas um esboço. E como se pode ver as experiências que aqui trabalhamos se localizam 

em lados opostos do Campo. 

Acima, localiza-se a FAU USP, local onde se desenvolve uma das experiências, 

no curso de graduação em arquitetura e urbanismo, com cerca de 6.630 horas22, onde os 

educandos exercitam e assim aprendem o uso de instrumentos de trabalho tais como 

prancheta de desenho, réguas diversas, programas de computador para desenho, elabo-

ração de textos, cálculos e quantificações, bem como para georeferenciamento de mapas 

e dados, de desenho gráfico, teodolitos topográficos eletrônicos, dentre outros. 

Abaixo, localiza-se a EMEP Madre Celina Polci, local onde se realiza uma das 

experiências, com seus cursos livres de 240 horas, em pintura, alvenaria, instalações 

hidráulicas, instalações elétricas, decoração e computação básica, onde os educandos 

exercitam e assim aprendem o uso de instrumentos de trabalho tais como colher de pe-

dreiro, pincel, alicate, carrinho de mão, desempenadeira, arco de serra, dentre outros. 

A continuidade de sua elaboração, se daria com o preenchimento das principais 

instituições de ensino de formação profissional da construção civil. Poderiam ser locali-

zadas escolas para a formação de engenheiros, pedreiros, mestres de obra, marceneiros, 

pintores, azulejistas, dentre outros profissionais da cadeia construtiva da Construção 

Civil. 

O interessante, é que ainda assim poder-se-ia inserir um terceiro eixo, com um 

Capital já estudado por Bourdieu, o ‘Capital Cultural’, que colocaria em diferentes pa-

tamares o arquiteto ou arquiteta que estudou na FAU USP e na Uninove, por exemplo. 

Pois o ‘Capital Cultural’ de se estudar em cada uma dessas universidades é visto pela 

sociedade do Capital como digno de receber mais ou menos valores monetários. 
                                                           
22 Segundo tese de doutorado de Antonio Carlos Barossi sobre o ‘Ensino de Projeto na FAU USP’ 
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O Campo, se totalmente preenchido poderia ainda nos permitir arriscar dizer a 

distância de cada profissão do centro de poder decisório do Capital. Pois, quanto mais 

perto deste estiver maior é a tendência do recebimento de altas remunerações pelo seu 

trabalho. Por exemplo, o arquiteto tem dificuldade de se incluir na classe trabalhadora 

(por não possuir meios de produção), pois em uma empresa pode dialogar com o inves-

tidor da operação imobiliária, o proprietário da operação (sendo o arquiteto apenas mais 

um trabalhador que lhe presta serviços). Essa proximidade faz com que o arquiteto atue, 

enquanto solidariedade de classe, ao lado do capitalista e não dos operários na cadeia de 

exploração da força de trabalho para a geração da mais-valia da construção civil. 

Se nos aprofundarmos nessas incursões, encontraremos a ‘forma canteiro’, cujo 

estudo diversos autores se empenharam em desvendar, como Benjamin Coriat23 que nos 

revela sua forma específica de produção, em oposição ao taylorismo, devido as caracte-

rísticas da variabilidade para sua execução manufatureira a cada nova obra e a necessi-

dade de um controle interno (mestres e chefes em constante atuação) nas equipes autô-

nomas de trabalho comandadas pela informática. Ou ainda, Sérgio Ferro24, ao abordar a 

relação de heteronomia entre os comandos do desenho (com uma formação profissional) 

sobre a produção do canteiro (com outra formação profissional), visando suas aliena-

ções, e consequente potencialização da extração de mais valia pelo empreiteiro da obra.  

Ou seja, cada um dos profissionais da construção atravessou (e atravessa) um 

processo de formação onde se apropriou do conhecimento necessário à realização de sua 

atividade parcelar no todo da cadeia produtiva da construção. Do pedreiro que ergue 

paredes, ao economista que opera os fundos de investimento imobiliários, ou ao arquite-

to que planeja o ‘lay-out’ de uma loja de departamentos, cada qual percorreu um cami-

                                                           
23 CORIAT, Benjamin. “O processo de trabalho do tipo ‘canteiro’ e sua racionalização’ Université Paris VII, Atas 
de colóqios, 1983. 
24 FERRO, 2006. 
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nho diferente nos variados espaços de aprendizado no sistema de formação profissional 

capitalista. 

Cabe, portanto, nesse sistema, a cada profissional, a função de bem aprender, is-

to é, se formar na arte de explorar, ou de ser explorado.   

Estudos recentes de Viviane Zerlotini da Silva em dissertação de mestrado apre-

sentada à Universidade Federal de Minas Gerais intitulada “A divisão social do trabalho 

e as transformações da arte e da técnica na produção arquitetônica” nos indica de forma 

organizada e esclarecedora algumas problemáticas resultantes da forma da relação dos 

canteiros de obra com os escritório de arquitetura, características que são reproduzidas 

pelo sistema de formação profissional. 

Silva aponta, resumidamente, as seguintes questões: a) Separação entre conhe-

cimento teórico e saber prático: o projetista está destituído da execução, manutenção e 

uso daquilo que idealiza; b) Separação temporal entre concepção, execução, uso e ma-

nutenção: restrição do conhecimento do projetista com relação aos condicionantes de 

uma situação futura; a capacidade de antecipação do projeto fica limitada frente às exi-

gências e aos interesses de diferentes atores sociais envolvidos com o processo de pro-

dução; c) Distância espacial entre concepção e execução: lentidão na resolução de pro-

blemas; d) Distância temporal entre concepção e execução: não resolução satisfatória 

dos problemas e não aprendizado com os erros; e) Especialização: limitação do conhe-

cimento e da visão de todo o processo de produção. Essa “desqualificação” do trabalho 

aqui deve ser entendida como uma perda de compreensão do todo; f) Desqualificação 

do trabalho: Incapacidade de prever situações futuras e desconhecimento das particula-

ridades de novas tecnologias; f) Perda do controle sobre o processo de produção: perda 

de autonomia sobre o processo de trabalho. 
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Em oposição a essa forma de trabalho cindido pelo Capital, resultante e contri-

buinte com a lógica da formação dual, que separa organizadores e operadores da cons-

trução civil, Paulo Freire, nos permite visualizar outra forma de ensino, com a ‘pedago-

gia do oprimido’, ao trabalhar a desconstrução da educação burguesa pela proposta de 

outra, a ‘educação como prática da liberdade’.  

Trata-se de um dos caminhos alternativos de formação profissional que fazem 

resistência a dominação do capital sobre o trabalho. Desta forma, no desenvolver dos 

estudos abordamos aqui práticas que negam a formação burguesa.  

Moacir Gadotti nos relata a concepção de Paulo Freire sobre a questão: 

 
“Paulo Freire combate a concepção ingênua da pedagogia que se crê motor ou a-

lavanca da transformação social e política. Combate igualmente a concepção oposta, o 

pessimismo sociológico que consiste em dizer que a educação reproduz mecanicamente 

a sociedade. Nesse terreno em que ele analisa as possibilidades a as limitações da educa-

ção, nasce um pensamento pedagógico que leva o educador e todo profissional a se engajar 

social e politicamente, a perceber as possibilidades da ação social e cultural na luta pela 

transformação das estruturas opressivas da sociedade classista. Acrescente-se porém 

que embora ele não separe o ato pedagógico do ato político, nem tampouco ele os confun-

de. Evitando querelas políticas ele tenta aprofundar e compreender o pedagógico da ação 

política e o político da ação pedagógica, reconhecendo que a educação é essencialmente um 

ato de conhecimento e de conscientização e que, por si só, não leva uma sociedade a se li-

bertar da opressão”.25 

 

Vejamos agora, separadamente (pois é a forma como se dão), a formação de dois 

profissionais, localizados nos vértices opostos do esboço do ‘Campo da Formação Pro-

fissional da Construção Civil’ proposto: os operários da construção civil e os arquitetos 

e urbanistas:  

 

 

 

                                                           
25 GADOTTI, M. prefácio de Educação e Mudança, FREIRE, 1979, p.10. 
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3. Formação profissional dos operários da construção civil 

 
Os operários são aqueles que operam com seu esforço físico e mental a matéria 

constitutiva da construção civil: os materiais de construção. Eles os organizam de tal 

forma com suas próprias mãos ou com o emprego de instrumentos, que resultam em 

edifícios e espaços de uso comum. Eles realizam ainda a movimentação de terra, rochas, 

entulho ou outras matérias que precisam dar lugar aos novos usos, transformando-os em 

arquitetura e urbanismo reais, vivenciáveis. 

Para sua breve caracterização vejamos o que nos diz Jorge Oseki, em mestrado 

apresentado à FAU em 1983, intitulado ‘Arquitetura em Construção’26. Ele aborda 

questões que cercam o mundo da construção civil, e identifica que ela vive uma crise 

própria de identidade, mas que não é tratada pelo senso comum.  

Oseki afirma que a mídia e a academia são omissas ao ignorarem e não ‘se feri-

rem’ com a realidade da exploração do trabalho. Segundo ele muito se fala da constru-

ção, de seus feitos, de suas benéfices, mas não enxergam o outro lado da questão. Oseki 

cita como exemplo o fato das teses defendidas por Sérgio Ferro serem ‘escondidas’ pela 

academia.  

Oseki afirma, através de Mandel: 

 
“toda essa massa imensa de riquezas não é outra coisa senão a materialização du-

ma massa de mais valia criada pelos operários, de trabalho não retribuído e transformado 

em propriedade privada, em capital, para os capitalistas, ou seja, é uma prova colossal da 

exploração permanente sofrida pela classe operária desde a origem da sociedade capitalis-

ta”.27  

 

Como complementação da caracterização crítica da construção civil Oseki relata 

estudos de Marino Folin, citando excertos de ‘Cidade do Capital’ para definir ‘o urba-

                                                           
26 Jorge Hajime Oseki, Arquitetura em construção, Dissertação de mestrado – FAU USP 1983. 
27 MANDEL, Ernst. Iniciação à teoria econômica Marxista, 1978, p.59, In: OSEKI, 1983, p.4. 
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no’: “somatório de mercadorias fixas, como uma grande máquina, capital fixo por exce-

lência, apogeu de produtividade e exploração da força de trabalho”.28 

A respeito do processo histórico da formação profissional dos operários citados 

por Oseki, Moraes, em tese de doutorado intitulada “A socialização da força de traba-

lho: instrução popular e qualificação profissional no estado de São Paulo – 1873 a 

1934” indica que o sistema educacional teve papel central na formação do ‘mercado 

livre’ de assalariados, nos tempos finais da escravidão e nascimento da indústria nacio-

nal: 

 
 “Coube a uma facção da classe dominante, ao seu núcleo republicano, identificada 

com os interesses do capital cafeeiro originário do oeste paulista, ser o portador de um pro-

jeto de mudança social, de construção de um novo padrão de sociabilidade condizente com 

o avanço das relações sociais capitalistas e, portanto, de uma “nova escola”. (...)“Como par-

te de um projeto mais amplo de construção social, o Liceu visa não só preparar e capacitar 

tecnicamente o trabalhador assalariado, como também educá-lo moral e civicamente, ou se-

ja, constituí-lo em cidadão operário”.29 

 

Moraes enfatiza ainda a função do ensino na reprodução e manutenção da socie-

dade de classes: “A ação pedagógica dos setores dominantes, embora não dispense a 

utilização de outras práticas mais claramente repressivas, valoriza a escola como recurso 

estratégico na conformação da sociedade de classes”.30  

A década de vinte, do mesmo século, para Moraes, é decisiva na funcionalização 

da educação. Eram tempos de revisões e alterações no sistema de formação profissional, 

comandados pelos ‘liberais industriais’ que tomavam as rédeas da dominação: 

 
 “(...) o projeto de ‘renovação’ educacional responde às novas necessidades gera-

das pela modernização das relações capitalistas, às necessidades colocadas pela racionali-

dade industrial, ou seja, à forma como a instituição escolar – através de seus diferentes ní-

veis e graus – passa a ser utilizada como mecanismo de legitimação e reprodução das rela-

                                                           
28 OSEKI, 1983, p.7. 
29 Moraes, p.91. 
30 Moraes, p. xyz 
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ções sociais de exploração e opressão inerentes a esse tipo de sociedade, favorecendo a 

produção de representações e práticas conformadoras e reafirmadoras do poder dominan-

te”.31 

 

Moraes localiza a função do desenho, observado pelo ponto de vista da formação 

profissional do operário, que aprende a lê-lo, a compreendê-lo de modo a executá-lo, 

com perfeição e alienação:  

 
“A ênfase no ensino do desenho sugere o seu avanço como exteriorização e siste-

matização dos conhecimentos práticos, processo que ocorre simultaneamente ao parcela-

mento das tarefas e à desapropriação do saber do trabalhador. Cada vez mais o desenho, 

enquanto fazer convencional, representa uma ordem codificada, simbologia da violência 

expressa no trabalho dividido e hierarquizado, isto é, no trabalhador alienado. Por isso 

seu uso como instrumento instituidor da ordem no pensamento e nas mãos do trabalha-

dor”.32 

 

De modo a tornar a compreensão sobre a formação dos operários ainda mais 

complexa, recentemente, grandes construtoras buscam ‘ajustes’ na forma de trabalho 

para diminuir os desperdícios de obra, conforme relata trecho de artigo intitulado “Cur-

so da Neolabor usa ensinamentos de Paulo Freire para eliminar o desperdício no cantei-

ro de obras”, acerca das atividades de formação empreendidas pela empresa ‘Neolabor’:  

 
“(...) Desde sua fundação, em 1987, já implantou programas em mais de 60 empre-

sas de construção civil - entre elas, gigantes como Odebrecht, Método, Camargo Corrêa e 

OAS -, a Neolabor está agora usando o método Paulo Freire para eliminar o desperdício nos 

canteiros de obras brasileiros. O que uma coisa tem a ver com a outra, o engenheiro de pro-

dução Nilton Vargas e a pedagoga e psicodramatista Darcy Vargas Bezerra de Menezes, os 

dois irmãos que dirigem a empresa, apressam-se em responder. ‘A cultura do desperdício 

está enraizada entre os trabalhadores’, explicam. ‘Só a alfabetização e o treinamento a par-

tir das próprias referências dos operários, com as modernas técnicas de gerenciamento, são 

capazes de transformá-la’, dizem. O curso chama-se "Construindo o saber" e pode ser mi-

nistrado pelas próprias empresas, a partir do material didático fornecido pela Neolabor. Nú-

cleos regionais (como o Senai) treinam os "instrutores" e estes repassam os conheci-

                                                           
31 Moraes, p.130. 
32 Moraes, p. 207. 
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mentos para os trabalhadores. É um curso rápido, de nove meses no total, cujo custo é sur-

preendentemente baixo (cerca de R$ 700). A preocupação da Neolabor com o desperdício 

não se limita a este curso, porém. A empresa, em parceria com a Pini, irá lançar um pro-

grama de computador com quatro módulos a respeito do assunto durante a Fehab (Feira In-

ternacional de Construção Civil), que será realizada em São Paulo entre 2 e 6 de junho. 

O saber não é algo que se transmite, mas que se desenvolve a partir da própria ex-

periência pessoal. O método apresenta resultados impressionantes. Um operário que tirava 

da obra dois caminhões de sobras de ferro passou a tirar, depois de nosso curso, menos que 

um carrinho de mão com o mesmo material. (...) Eles [engenheiros] participam indireta-

mente, ou ministrando os cursos ou participando da interação que o próprio curso dissemina 

na obra. Na verdade, os engenheiros aprendem com os operários. Eles têm muito a ensi-

nar”.33 

  

É Natural que os operários tenham muito que ensinar aos engenheiros, e vice 

versa, a forma de colocar o fato, enquanto uma novidade, já encerra em si uma postura 

de superioridade dos engenheiros. O problema identificado na matéria sobre o curso é a 

forma e o conteúdo do curso apresentados, pois, ao que tudo indica não se tratam, de 

fato, de ações pedagógicas que Paulo Freire teria minimamente recomendado. São men-

cionados métodos e palavras contrárias ao que disse ou pensava Paulo Freire.  

Mawakdie menciona na matéria que os operários são ‘treinados’ e que o objetivo 

dos cursos é a redução dos desperdícios de obra. A alfabetização parece ser a única si-

milaridade com práticas pedagógicas de Paulo Freire por ter como ponto de partida para 

o treinamento as experiências próprias dos operários. Não são citados círculos de deba-

te, círculos de cultura construtiva, a problematização de processos ou posturas críticas 

frente à realidade. 

Sobre ações de treinamento de ‘mão de obra’, como essas Paulo Freire comenta: 

 
“Naturalmente, reinsisto, o empresariado moderno aceita, estimula e patrocina o treino 

técnico do ‘seu’ operário. O que ele necessariamente recusa é a sua formação que, envol-

vendo o saber técnico e científico indispensável, fala de sua presença no mundo. Presença 

                                                           
33 Site de noticias sobre a construção civil: www.piniweb.com.br. Por Alberto Mawakdie, 26 de Maio de 1997. “Cur-
so da Neolabor usa ensinamentos de Paulo Freire para eliminar o desperdício no canteiro de obras”. 
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humana, presença ética, aviltada toda vez que transformada em pura sombra”. (FREIRE, P. 

2004, p.103). 

 

4. Formação profissional dos arquitetos e urbanistas  

 
Tomamos aqui os profissionais arquitetos e urbanistas como representantes dos 

organizadores do processo de produção do espaço.  

Para nossos estudos consideramos os organizadores aqueles que não edificam 

diretamente com seu esforço físico e mental a matéria construída. Por exemplo, um 

mestre de obras não assenta tijolos, não carrega areia, não pinta paredes e não solda 

peças metálicas. Ele fiscaliza, comanda, organiza e distribui tarefas, desse modo, ele 

pertence ao plano dos organizadores da construção. O almoxarife cuida de listas de 

controle de entrada e saída de materiais. Como ele apenas verifica e observa nas listas a 

conferencia dos materiais nas estantes dos depósitos, sua função é de organização da 

construção. O almoxarife pode, por exemplo, tomar um café enquanto trabalha, enquan-

to que para o entregador de materiais, que os carrega, não. Ele pode tomar café apenas 

na pausa do trabalho, sendo assim um operador da construção. A baliza para essa veri-

ficação é a relação do trabalhador com a matéria física da arquitetura. A diferença se dá 

ao lidar diretamente, ou indiretamente com o objeto em construção.  

Vejamos a abordagem histórica da profissão, a partir de registros relatados por 

Fernando Minto34, em mestrado, intitulado: ‘A experimentação prática construtiva na 

formação do arquiteto’.  

Minto aborda estudos de Gombrich35 que relata importante momento da história 

das civilizações humanas, na época dos faraós egípcios, há mais ou menos cinco mil 

anos atrás. Ali é que se tem notícia pela primeira vez da existência de um profissional 

                                                           
34 Fernando César Negrini Minto, “A experimentação prática construtiva na formação do arquiteto” 
Dissertação de mestrado, FAU USP, 2009. 
35 Inserir referencia. 
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que congrega as funções sociais próximas àquilo que hoje chamamos de ‘arquiteto mo-

derno’, inserido em um sistema de regras e responsabilidades diante da idealização e 

acompanhamento da construção de edifícios ou obras civis de grande porte. Apenas por 

curiosidade, Imhotep é o nome do primeiro arquiteto, também que se teve notícia, e foi 

responsável pela organização da construção da pirâmide de Sakara, erguida em 

2.630AC. A maior diferença que existe entre Imhotep e os arquitetos da modernidade 

capitalista é que ele (e seus colegas) aprenderam sua profissão na obra, construindo, 

sendo que essa característica se mantém na Grécia, no Império Romano.  

O arquiteto vai ser formado profissionalmente como na atualidade, sem o apren-

dizado de sua prática construtiva, fato que parece absurdo, apenas no período do ‘renas-

cimento’. 

Minto nos reserva ainda um interessante relato sobre a formação dos arquitetos 

na idade média (portanto, antes do ‘renascimento’): 

 
 “Neste período a formação dos arquitetos era completa num período de sete anos 

(a partir dos quatorze) seguindo por mais três anos como operário (para que adquirisse ex-

periência prática). Todo o saber do arquiteto era adquirido nesse período” (MINTO, p.42). 

Sendo que a sua ‘aprovação’ se dava pela construção de alguma edificação (GOMBRICH, 

In: MINTO, p.42). 

 

Desse modo, no período medieval “(...) a atuação profissional [do arquiteto era] 

comprometida com a concepção e a execução dos espaços construídos, contrariando as 

opiniões que lhe creditam uma dissociação entre o projeto e a obra”.36  

A separação na profissão e na formação dos arquitetos entre as funções de proje-

tar e construir é fruto de um processo histórico e não se pode creditar a um momento ou 

local específico, trata-se de uma modificação paulatina de sua prática social. Esse pro-

                                                           
36 LEITE, In: MINTO, p. 43. 
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cesso de distanciamento da construção se desdobra, não sem conflitos, entre gerações e 

gerações, sendo, portanto, uma mudança cultural.  

A separação tem importante avanço quando: 

 
“os arquitetos passam a estudar e a conhecer melhor as ciências. Observam a natu-

reza e dela buscam extrair conhecimento. Porém, passam a se interessar muito mais por es-

tes conhecimentos teóricos e deixam os conhecimentos práticos relacionados à construção 

em ‘segundo plano’, configurando uma situação muito diferente das dos arquitetos da idade 

média. Os arquitetos renascentistas, preocupados com a ciência, preocupados com a resolu-

ção projetual, solicitavam auxílio e a consultoria de muitos práticos da arquitetura” (LEITE, 

In: MINTO, p.46). 

 

No período gótico os arquitetos ‘nasciam’ do interior das guildas: o desenho, a 

forma, a estética eram de compartilhamento comum sobre uma experiência material, 

real, palpável. Com a assunção renascentista de que a verdadeira ‘beleza’ seria a clássi-

ca, a grega e a romana, para seu conhecimento eram necessárias visitas a esses lugares, 

e assim alguns estudiosos realizavam excursões para conhecer a arquitetura de Roma, 

ou Atenas. Como o conhecimento visual, tátil e vivencial diretamente desse ‘novo’ de-

senho, foi vivenciado pelos poucos que lá estiveram, esses os difundiam nas escolas, 

mas de modo indireto. Essa relação afastada, contribui para o gérmen de uma relação 

alienada dessas formas com os novos arquitetos que apenas as conhecem por desenhos e 

imagens. E assim passaram a copiá-las, copiá-las... Este se trata apenas de um dos rela-

tos sobre o processo de formação do chamado ‘arquiteto sem construção’, extensamente 

registrados por Leite.37 

A primeira instituição formal de ensino de ‘arquitetura sem construção’ se dá na 

França, em 1671, a Académie Royale d’Architecture, que tinha como objetivo formar 

quadros estético-técnicos para projetar os palácios do Rei Louis XIV, o que segundo 

Minto “não muito difere do período atual, os arquitetos eram treinados para produzir 

                                                           
37 In: MINTO, p.47. 
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imagens que dissessem mais do que a própria construção. Eram treinados para erigirem 

símbolos de grandeza e poder”.38 

Com a ‘ciência moderna’ esse processo se agudiza: 

 
“o ensino vai se tornando cada vez mais matemático e comprovado cientificamente 

do que prático no que diz respeito à construção. Passa a ser considerado desnecessário que 

se construa para que se aprenda sobre a construção já que a viabilidade da mesma, desde 

então fica passível de ser certificada e comprovada cientificamente, através de desenhos e 

de cálculos matemáticos”.39  

 

A profissão, ou a classe dos arquitetos nasce do modo que conhecemos hoje, ou 

seja, do arquiteto ‘moderno’, na França, como nos relata Francisco Segnini em estudos 

de doutorado40:  

 
 “A profissão do arquiteto começa a se organizar no séc. XIX. Na França, em 

1843, é criada a ‘Societé Centrale dês Architects’ e com ela a discussão da necessidade de 

um diploma para por fim ‘aos inconvenientes da liberdade absoluta no exercício profissio-

nal’. Essa discussão prolonga-se por muitos anos e em 1881 surge a primeira associação ex-

tra-oficial e arquitetos diplomados, a SADG – Societé de Architectes Diplomes par lê Gou-

vernment, resultado de movimento liderado por Julien Guadet, chefe de ateliê na École des 

Beaux Arts. Preocupado em defender o interesse dos arquitetos com diploma, que naquele 

momento formavam uma comunidade de 44 profissionais, ele motivou seus antigos alunos 

a se organizarem”. 41 

 

Essa mobilização vai resultar no ‘Código Guadet’, documento aprovado em um 

congresso dos profissionais, em 1895, que descrevia os ‘deveres profissionais da arqui-

tetura’:  

 
“O arquiteto é definido, pelo dicionário da Academia Francesa (edição 1878), nes-

tes termos: O artista que compõe os edifícios, determinando suas proporções, suas distribu-

ições, os faz executar sob suas ordens e controla suas despesas. Por conseqüência, o ar-

quiteto é, ao mesmo tempo, um artista e um prático. Sua função é conceber e estudar a 

                                                           
38 MINTO, p.49. 
39 MINTO, p.50. 
40 Titulo do doutorado do segnini. 
41 Francisco Segnini....  
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composição de um edifício, dirigir e supervisionar a execução, verificar e organizar as 

contas das despesas que lhe são relativas.”42  

 

Mais adiante, o mesmo código cita sua relação com os trabalhadores da constru-

ção: 

 
 “O arquiteto emprega sua autoridade moral no sentido de garantir aos operários da 

obra condições de trabalho as menos penosas possíveis, e assegurar a boa harmonia, a cor-

dialidade e a honorabilidade nas relações de todas as pessoas envolvidas no serviços”.  

 
É interessante notar que o código coloca o arquiteto ‘acima’ das relações de tra-

balho com os empresários da construção, os empreiteiros e os trabalhadores. Quanto a 

estes, chega ao absurdo de mencionar: ‘garantir aos operários da obra condições de tra-

balho as menos penosas possíveis’. Ou seja, assume-se aqui que as obras de construção 

civil inserem-se em um sistema de produção que se sustenta sobre a penalização do tra-

balhador, aceitando-se, e naturalizando-se o fato de as atividades serem ‘penosas’. E 

ainda, o emprego da palavra ‘possível’ já possui um pressuposto, de quem decide o 

grau, ou nível de ‘penosidade’ do trabalho é o empresário construtor, dado que não é 

facultado ao trabalhador opinar sobre isso.  

Ou seja, é como se o capitalista dissesse ao trabalhador: “ou faz-se assim mesmo 

desse modo ‘penoso’, ou não trabalhas”, pois o exército industrial de reserva está reple-

to de trabalhadores que aceitam assim trabalhar, senão, que alternativa tem ele de so-

brevivência? 

Dentre os mais de 21 itens do código já não consta nas atividades legalmente 

prescritas para o arquiteto a função de construir ou executar coisa alguma.  

                                                           
42 GUADET, Julien – Lê Code Guadet In: EPRON, Jean Pierre – Architecture une anthologuie – Liége Mardaga 
èditeur, 1992 pág. 293 Tradução de Segnini, Francisco; In: SEGNINI, p.10. 
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No Brasil, segundo Segnini, o código da profissão, agora recentemente transferi-

do para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, mantém os mesmos preceitos do 

código Guadet. 

Ainda em âmbito internacional de debate, Leite zyx em xyz descreve o processo 

de institucionalização da alienação dos ofícios com a separação do projeto e da obra, na 

profissão e no ensino, processo este que se aprofunda com a complexificação da socie-

dade do capital, erguida sobre as bases da industrialização de extensivos processos pro-

dutivos.   

Diante dessa crise, é que reações aparecem por meio da critica teórica e prática a 

esse processo. Temos então, de modo breve, um caminho que parte de Marx, e de certa 

forma, segue por John Ruskin e culmina nas ações de William Morris, com o movimen-

to “Arts and Crafts”, na Inglaterra, que defende a “criação de uma cultura do povo e 

para o povo”. Por esse caminho, em certa medida, é que ‘chega-se’ à Bauhaus, com suas 

oficinas nas escolas de artes e arquitetura, que buscavam (re)unir os apartados pensar e 

o fazer. Ou seja, há sim um movimento contra-hegemonico, há Gropius43 que exporta 

ao mundo a “academia única de arte aplicada”, tecendo e produzindo contra o capital, 

em busca de saídas racionais, críticas e humanas pela compreensão que somos unos, 

pensamos e fazemos. 

Retornando ao Brasil, Minto nos relata com delicadeza e cuidado o processo de 

constituição do ensino a partir das aulas ministradas para os militares, de modo a ergue-

rem fortificações, tendo como base cultural direta as influências da Escola de Sagres 

portuguesa, de 1416. História essa relatada por Adolfo Morales de los Rios em ‘Evolu-

ção do Ensino da Engenharia e da Arquitetura no Brasil’44.  

                                                           
43 Gropius foi xyz... 
44 In: ASBEA – Sobre a História do Ensino de Arquitetura no Brasil. São Paulo: Associação Brasileira da Escolas de 
Arquitetura, 1977. Pág.10. 
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Dom João VI cria, ainda em Portugal, em 1647, a “Aula de Fortificação e Arqui-

tetura Militar”, e envia ao Brasil - colônia seus formados. As primeiras aulas formais na 

América portuguesa se dão em 1699, na Bahia e Rio de Janeiro. As primeiras aulas de 

arquitetura civil ocorrem apenas em 1792, na “Real Academia de Artilharia, Fortifica-

ção e Desenho”. É de 1826 que data o primeiro curso específico de arquitetura do Bra-

sil, a “Academia de Belas Artes” no Rio de Janeiro. 

Desde então, sua forma geral pouco se altera, apesar das tentativas de Lucio 

Costa, aliado aos pensamentos de Le Coubusier, modificar a escola carioca, inclusive 

com sua aproximação ao ato de se construir, mas é destituído do cargo.  

Segundo Flávio Motta45, no Brasil, há basicamente dois caminhos trilhados pelas 

escolas: o do Rio de Janeiro e o de São Paulo. No Rio há as linhas abertas pela Escola 

de Belas Artes e em São Paulo, há a indústria como meio principal de sua conceituação.  

Segundo Ronconi, o Congresso Nacional de Arquitetura de 1944 trata de uma 

questão importante para o processo, sendo momento onde fica clara a necessidade da 

separação dos cursos de engenharia e arquitetura. Em São Paulo são fundados os cursos 

do Mackenzie em 1947 e da FAU USP em 1948. 

Com a reforma universitária de 1969 são criadas novas faculdades, em grande 

parte particulares, com a tarefa de aumentar vagas sem aumentar os ‘gastos’ públicos. 

Neste momento a qualidade das escolas decai muito, e o aspecto de treinamento de 

‘mão de desenho’ com cursos de ‘educação bancária’ (para utilizar os termos de Paulo 

Freire) torna-se um problema maior.  

Minto termina a meticulosa avaliação histórica com citações de João Filgueiras 

Lima, Lelé, denunciando a atual proliferação de faculdades de arquitetura mal aparelha-

das e com currículos de formação sem consciência crítica sobre os problemas do país. 

Desse modo, Minto coloca a questão de que cada momento histórico o arquiteto põe-se 
                                                           
45 In: Minto, pág. Xyz. 
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a trabalhar e assim, a formá-lo, de forma diversa. Esse acúmulo de experiências culmina 

na atual forma, atada ao modo de produção manufatureiro da construção e com inserção 

alienada na cadeia produtiva, segundo Sérgio Ferro. 

Nas atuais escolas de arquitetura do Brasil, é quase ausente a abordagem da prá-

tica dos processos construtivos no ensino. Para sua verificação, Ronconi em seus estu-

dos de Doutorado, elaborou questionários e os enviou para todas as faculdades, com o 

objetivo de mapear se estas dispunham de espaço e atividades de formação em locais de 

experimentação prática construtiva. Em 200146 existiam 130 cursos superiores de arqui-

tetura e urbanismo, dos quais 71% dos cursos são privados. Destes, apenas zyz dispõe 

de espaço pedagógico para um contato com os materiais de construção e para o exercí-

cio do ato de construir. 

Recentemente, como uma das atividades de pesquisa realizei entrevista com a 

professora Lucimeire de Lima, egressa da FAU USP, e ela nos apresenta motivos para 

um trabalhador da construção realizar um curso de arquitetura e urbanismo, o que nos 

revela a visão do arquiteto a partir de um operário: 

 
 “Uma coisa diferente é que tem alunos que já trabalham em obras. Assim, estes 

vêm para o curso para fazer a graduação mesmo.  Tem gente de obra que vai lá, como 

mestres de obra... já dei aulas para marceneiros. Tem uma quantidade razoável, tanto na 

engenharia como na arquitetura. E eles têm muita dificuldade com a escrita e com mate-

mática, mas tem bastante base de canteiro, de obra. É interessante isso. A cabeça deles 

trabalha de uma forma um pouco diferente. 

Lá tem uma disciplina que as pessoas têm de fazer um móvel infantil, e eles tem de 

executar mesmo, de madeira. Então uma marcenaria tem. E o pessoal de obra meche muito 

bem com essa prática. Há sim um incentivo pelo curso, a coordenação, de fazer bastante 

trabalho prático com eles. Eles gostam, e não gostam de muito papo teórico não. Eles pre-

ferem fazer coisas, o tempo inteiro. Nós damos, mas eu não me intimido muito em falar de 

teorias, pois também acho importante, pois uma coisa complementa a outra. 

É bem diferente da FAU USP, onde os alunos não têm uma vivência prévia de 

canteiro. É difícil, quase impossível se você for pensar, pois lá a maioria é classe alta. O 

                                                           
46 MEC, Ministério da Educação. 
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que faz uma pessoa dessas ir algum dia a algum canteiro de obras? Foi no máximo visitar 

alguma obra de alguma pessoa da família... Mas não para trabalhar.  

E agora na universidade onde dou aulas não, tem pessoas que trabalham mesmo. 

E uns bem teimosos... Por exemplo, eles dizem que “uma cozinha tem de ter 3,5m por 

3,5m”. E para convencê-lo de que o papel do arquiteto é desenhar, criar varias opções... É 

difícil. Estimo que por volta de 5% são de pessoas com experiência de obra. A maioria são 

jovens mesmo, como toda faculdade, de escolas publicas.  

E esses experientes de obra, que procuram fazer a graduação, são aqueles que sa-

bem muito, e sabem mesmo, e ficam pensando: ‘eu sei tanto, mas vem um cara aqui e man-

da em mim, um arquiteto’. Dentro dessa relação de dominação, é muito comum de isso ser 

assim no mercado. Essas exceções de autogestão, que conhecemos, são muito raras. O bá-

sico da construção civil é uma relação de dominação.  

Então, essas pessoas vão lá procurando sair dessa situação de dominação, pois a 

hora que ele fizer uma graduação e se tornar um arquiteto, ele não vai mais precisar sofrer 

a dominação, e ai vai começar realmente a participar. Assim é uma via que ele vê para a 

participação mesmo da obra, enquanto criação. E aí eles vão lá, procuram e fazem o cur-

so.” 

 

Essa possibilidade, de um operário realizar uma graduação, aparentemente é al-

go nova. Possivelmente fruto de programas com Prouni47, que concede bolsas de estu-

dos em faculdade privadas. 

Como abordagem da alteridade, da possibilidade da atuação do arquiteto e urba-

nista de outra forma, que não alienada pelo Capital, como demonstração de que há sim 

meios alternativos de ação, podemos citar como exemplo o arquiteto catalão Antônio 

Gaudi. 

 Vejamos alguns trechos da publicação de Cesar Martinell Brunet, em ‘Conver-

sas com Gaudi’48, ao comentar sua formação na escola de arquitetura, que seguia um 

modelo clássico de ensino: 

 

“Sua formação com arquiteto também foi problemática. Na Escola Provincial de 

Arquitetura de Barcelona era péssimo aluno sendo sistematicamente reprovado pela maioria 

                                                           
47 O Prouni é .... 
48 Editora Perspectiva, prefácio de Joaquim Guedes, São Paulo, 2007. 
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dos professores. Graduou-se com a nota mínima, pois seu temperamento anti-acadêmico 

jamais conseguiu adaptar-se a um programa universitário, seja como aluno ou professor”49  

“[Gaudí] reconhece que era um péssimo aluno. Seu temperamento não o permitia 

ouvir as abstrações dos professores, nem estudar as lições que deveria cumprir todos os re-

quisitos do programa universitário, tanto práticos como disciplinares. Estes últimos o ente-

diavam por completo, mas quando os mestres tratavam de coisas concretas, Gaudí os escu-

tava com prazer”.50  

 

Algo que em muito acrescenta a nossos estudos é a postura de Gaudí diante do 

mundo. Ele se coloca como “um trabalhador”. Brunet afirma que ele nunca havia es-

quecido sua origem de classe, e as dificuldades financeiras durante os anos de estudo51  

Quando Gaudí é convidado a projetar a catedral de Barcelona, a Sagrada Famí-

lia, pois o arquiteto anterior “não se portava como um arquiteto, mandando um mestre 

de obras ‘tocar’ a construção. Este até se confundia ao colocar os caixilhos sem que 

fosse corrigido”52. Com seus conhecimentos de construção, e sua forma de lidar com a 

obra é que foi autorizado a cumprir a importante função: 

 
“O escritório de obras da sagrada família, lugar em que ocorreria a maior parte das 

conversas presentes neste livro, era um verdadeiro laboratório alquímico, onde em vez de 

utilizar-se de esboços e plantas, manipulava-se diretamente a matéria. Neste espaço dispu-

nha-se de um modelo feito de arame do Hiperbolóide parabólico, que, segundo Gaudí, dá 

origem a toda a arquitetura”.53  

 

Gaudí, em uma de suas conversas com Brunet, pôs-se a criticar dois arquitetos 

que se achavam “seus discípulos”, e dizia que lhes faltava algo que ele possuía, desde 

sempre, que era a capacidade de ‘ver o espaço’, ou seja, de pensar, projetar e visualizar 

o mundo de forma tridimensional. E endereçava essa capacidade a seus ancestrais, cal-

deireiros: 

                                                           
49 BRUNET, p.30. 
50 BRUNET, p. 131. 
51 BRUNET, p.47. 
52 BRUNET, P.136. 
53 BRUNET, p.32. 
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 “O caldeireiro é um homem de que com uma placa tem de criar um volume. Antes 

de começar o trabalho tem que entrever o espaço. (...) Os caldeireiros abarcam as três di-

mensões, e isso acaba inconscientemente por criar um domínio de espaço que poucos pos-

suem”54  

 

Ainda assim, com o conhecimento de ‘ver o espaço’, Gaudí não nega a necessi-

dade do uso do desenho, do trabalho no plano, e o concebe como um meio auxiliar: 

 
 “De qualquer maneira o homem deve valer-se do plano para resolver seus proble-

mas. Certa vez me passou pela cabeça que a sabedoria superior dos anjos consiste nisto: 

poder ‘resolver’ diretamente as coisas no espaço. É uma questão que submeti varias vezes à 

apreciação dos teólogos, mas eles a evitaram. Não quiseram se meter com isso” 55. 

 

Brunet relata ainda sua relação com a alta classe burguesa, meio onde circulava, 

pois dela dependia para executar seus trabalhos. Gaudí, na verdade não gostava do am-

biente e se sentia mais atraído pela intelectualidade e espaços da boemia, onde partici-

pava de duros debates sobre os problemas do dia a dia. Enquanto circulava nos meios da 

burguesia em busca de clientes, criticava seus ‘princípios econômicos’ e defendia cons-

tantemente os movimentos dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, considerava-se um 

trabalhador, mas frequentava as festas burguesas e apreciava sua boa comida. Para ele 

suas atitudes não eram contraditórias, pois vinha de seu temperamento inconformista e 

seu espírito ‘revisionista’. Ele tinha simpatia pelos trabalhadores e sua luta por melhores 

condições de vida, e ele as buscava exatamente nos espaços seletos que freqüentava – 

um ambiente onde reconhecia os defeitos e os censurava. 

Brunet afirma que Gaudí defendia, por razões humanitárias e sociais, que os tra-

balhadores deveriam ter acesso a uma boa qualidade de vida, e os confortos dos ricos 

seriam apenas legitimados pelo trabalho e ações de ‘generosidade’. Segundo Brunet, 

Gaudí era um ‘idealista inconformado’. Assim justifica-se a realização de seu primeiro 
                                                           
54 BRUNET, p.176. 
55 BRUNET, p.176. 
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projeto após formado para a Cooperativa Mataronense, espaço de experimentação de 

novos métodos produtivos diversos do Capital: 

 
“Gaudí, neste período, além de anticlerical era também anarquista. Em 1878 proje-

ta os galpões industriais, as escolas, as áreas de convívio social e as moradias da Cooperati-

va Obreira Mataronense, de orientação anarquista”. (BRUNET, p. 31). 

 

Gaudi defendia o acompanhamento de perto de suas obras, e que, a depender da 

atividade, ele mesmo se colocava a realizá-las com suas próprias mãos56, caso o que 

estava idealizando não fosse possível de dirigir a outra pessoa que fizesse. Pode-se dizer 

ainda que suas obras possuem detalhes tão complexos de serem desenhados, que o ar-

quiteto realizava, na maioria das vezes modelos tridimensionais, em conjunto com os 

trabalhadores e os utilizava como instrumento de trabalho comum, como guia para as 

obras, para que chegassem a um bom termo. Gaudí poderia ser considerado, além de 

arquiteto, ‘escultor’, no sentido amplo do termo, segundo Brunet.57. 

 
“[Gaudi] Admite, meio sem jeito, que não era capaz de desenhar plantas... Finge 

procurá-las sabendo que encontraria esboços e pequenos croquis. Diz-se incompetente, 

‘preguiçoso’, que não sabe desenhar. Tudo parece improvisado no canteiro de obras, se-

gundo ‘os caprichos’ de sua liturgia emocional”.58  

 

Para a realização da obra da “Pedreira” Gaudí faz apenas desenhos gerais, e um 

modelo tridimensional da fachada, pois, segundo Brunet, ele pretendia no decorrer do 

processo de obra, em três dimensões, detalhar sua plasticidade, tinha alguma aversão à 

predeterminação das formas, se ele estivesse junto da obra.59 Vejamos um exemplo des-

sa postura: 

 

                                                           
56 BRUNET, p. 148. 
57 Idem, p.158. 
58 GUEDES, p.23, prefácio “Conversas com Gaudí”. 
59 BRUNET, p.372. 
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“Gaudí fora contratado para dirigir a obra de um claustro em Astorga. Para supor-

tar o peso das abóbadas colocou alguns pilares que apoiavam numa parede de 15 centíme-

tros de espessura e formava um corredor auxiliar. As obras estavam nesse ponto quando ele 

teve de abandonar a cidade. Tomou seu lugar um cônego ‘entendido de obras’, que mandou 

imediatamente derrubar tudo que Gaudí fizera. Os operários, que haviam trabalhado com o 

grande arquiteto, advertiram-no do perigo que esta demolição acarretaria, mas o cônego, 

um daqueles tipos, comuns no lugar, que tem como lema: ‘Quem manda, manda e pé na tá-

bua’, respondeu indignado: ‘o que vocês entendem de arquitetura? Calem a boca e obede-

çam!’. Os operários ‘obedeceram’ e o claustro veio abaixo. Uma a uma, as abóbadas foram 

desabando como um castelo de cartas. O cônego, ao ver o desastre, ainda saiu comentando: 

‘Melhor, agora colocaremos vigas, e ficará muito mais bonito’”. (BRUNET, p. 126). 

 

Gaudí trabalhava essencialmente em equipe, entre arquitetos, pintores, esculto-

res, modelistas, engenheiros, e citava seus nomes: Bayó, José Canaleta, Francisco Be-

renguém, Eduardo Goetz, Juán Bertrán, Domingo sugranes, José Maria Jujol, Juan Ma-

tamara, Carlos Mani, Alejo Caplés etc. 

Retornando à critica da formação e da profissão, vejamos o manual de contrata-

ções de serviços da ASBEA – Associação dos Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, 

o trabalho do arquiteto consiste em realizar projetos, que significa: 

 
 “A palavra projeto significa, genericamente, intento, desígnio, empreendimento e, 

em sua acepção técnica, um conjunto de ações caracterizadas e quantificadas necessárias à 

concretização de um objetivo. (...) O objetivo principal do projeto de arquitetura de edifica-

ções é a execução da obra idealizada pelo arquiteto. Essa obra deve se adequar aos contex-

tos natural e cultural em que se insere, além de responder às necessidades dos clientes e de 

seus futuros usuários”.60.  

 

Segundo o manual os projetos devem seguir os desejos dos clientes, mas em ne-

nhum momento mencionam-se os operadores dos projetos. É dado que o projeto e sua 

exeqüibilidade são por total e única responsabilidade do arquiteto, mesmo que ele não 

tenha conhecimentos de como executar as etapas da obra. Nos contratos dos empreitei-

                                                           
60 ASBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Manual de Contratação de Serviços de Arquitetura 
e Urbanismo. São Paulo: Pini, 2000. In: Francisco Segnini, A prática profissional do arquiteto em discussão, Tese de 
Doutorado, FAU USP, 2000. 
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ros com os arquitetos, reza a regra de que o projeto tem de ser seguido, mas seu respon-

sável não sabe construir. Temos um poder centralizado nas mãos de um profissional 

alienado da construção. 

Nesse processo de alienação da formação do arquiteto e urbanista, com a divisão 

social capitalista do trabalho, Ronconi61 relaciona a realidade das cidades brasileiras à 

má formação dos arquitetos, que apartados destas em sua formação, ao atuarem profis-

sionalmente têm a tendência de se desresponsabilizar de sua tarefa pública, de sua fun-

ção social:  

 
“É importante rever o caminho que levou ao arquiteto a praticamente desconhecer 

sua responsabilidade nesse quadro [falta de qualidade do espaço construído em sua maiori-

a]. Estudarmos a formação do arquiteto pode ajudar-nos nessa tarefa. O paulatino distanci-

amento da cadeia produtiva fez com que o arquiteto perdesse parte importante da sua auto-

nomia. Nesse processo abriu mão, durante sua formação, de conhecimentos essenciais para 

o ofício e criou então uma falsa dicotomia entre a técnica e a arte”.62  

 

Segundo Niemeyer, arquitetura para ser boa tem de ser invenção. Se ligarmos a 

noção de invenção cunhada por Paulo Freire, poderíamos ter essa invenção como resul-

tado de um processo autônomo coletivo, arte coletiva... Aí sim, arte, pois realizada por 

seres autônomos e livres. (Toda obra erguida por robôs não pode ser considerada arte!). 

Sérgio Ferro nos auxilia nessa compreensão: 

 
 “Não há condições de se falar em arte na arquitetura se não houver um modifica-

ção das condições de produção nas obras. Arte é aquele momento do trabalho em o júbilo, a 

alegria acontece e é, portanto, uma dimensão do trabalho. Eu gostaria de saber qual é o pra-

zer que sente um operário da construção civil. Talvez, só na hora da pinga, no bar ou quan-

do ouve aquela musica do Chico Buarque”. 63  

 

                                                           
61 Reginaldo Ronconi 
Inserção do Canteiro Experimental nas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo 
2002. Tese de Doutorado  
62 RONCONI, R. 2002, p.1 
63 FERRO, S. A geração da ruptura – AU, ano 1, Nov.85, nº3, pág.56; In: SEGNINI, F. 2002, p.48. 
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Segnini descreve a fala de Sérgio Ferro como sendo uma “ambiguidade existente 

no processo de produção capitalista”, classificação essa que discordamos. Não se trata 

de ambiguidade, mas de realidade, de fato, de estrutura. O sistema opera assim, não se 

trata de uma ‘ambiguidade’! A discordância com o autor fica clara, quando mais adiante 

Segnini afirma: “Arquitetura é arte; no entanto...”. Não, arquitetura não é arte. Pois as 

obras a que se referem os que a defendem como arte, não podem ser consideradas obras 

de arte. A alienação não é estado para produção artística de ninguém. 

 

 

‘Referencial teórico: método e conceitos’ 

 

1. Método da ‘práxis’ 

 
Segundo Paulo Freire a práxis é constituída pelos inseparáveis ‘ação’ e ‘refle-

xão’ sobre a realidade. Essa forma de operar é humana e, se for humana, então inclui 

todas as relações, dado que somos seres reflexivos. A ausência da práxis, segundo Paulo 

Freire, é a forma animal de operar o mundo. Somos também, ao mesmo tempo, seres 

ativos sobre o mundo, pois quem faz o mundo são os seres humanos. Mas, como avan-

çar se afirmam que a realidade impede o ser humano de avançar? Pois há obstáculos que 

aparentemente encontram-se ‘invisíveis’, e, segundo Freire, o modo de visualizá-los é 

na ação e na ação impedida de se realizar, na negação da ação.64  

É nesse sentido, indicado por Freire, que se pretende aqui caminhar, como um 

método a ser buscado, pela práxis, por meio das experiências aplicadas. Em cada uma 

delas o pesquisador se encontra intervindo e interferindo na realidade.  

                                                           
64 FREIRE, P. 1979, p.17 e 18. 
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São dois momentos: o imediato e o mediado. No decorrer dos três anos de pes-

quisa passados os dois momentos coexistiram e ainda coexistem.  

Vejamos um exemplo, com devida rapidez, e assim, simplificação. Se nesse exa-

to momento em que estou escrevendo essa palavra o tocasse telefone e os companheiros 

que estão na obra, na Escola Nacional Florestan Fernandes, uma das experiências que 

vamos abordar dizem: “(...) estamos aqui na obra e precisamos saber de você uma opi-

nião sobre a distância recomendada para fazer os furos na parede para inserir o mate-

rial impermeabilizante das fundações...”.  Rapidamente lhes respondo: “Outra vez que 

fiz foi com quinze centímetros entre cada, em zigue zague e (...) mas se não me engano, 

o Eridan, aí da escola já fez isso uma vez, não querem perguntar para ele, pois ele está 

ai perto, e...”. Trata-se de questões práticas reais, que a todo instante instigavam e exi-

giam do pesquisador alguma rápida reflexão e uma resposta imediata. 

Agora, o ato de escrever a dissertação, é o momento de reflexão sobre a ação, 

avaliando se o encaminhamento contribuiu ou não para um processo de ampliação da 

autonomia dos integrantes da brigada de construção, objetivo da pesquisa. Nesse mo-

mento é exigido um olhar afastado que pode visualizar o todo, de modo mais amplo, 

sobre a relação entre os brigadistas, sobre os princípios da ação formativa na escola, 

sobre os conceitos. Trata-se de uma reflexão ponderada e critica, implacável com a rea-

lidade. Desse modo, se poderia refletir: ‘o arquiteto poderia ter dito que era ‘assim, 

pronto e acabou’, mas seguindo os princípios da obra, de composição coletiva dos co-

nhecimentos e compartilhamento mútuo das responsabilidades, emitiu sua opinião, co-

mo uma orientação tendo como fundamento algum conhecimento prévio, e também 

sugeriu de fazerem o mesmo com outra pessoa, para que tivesse eles mesmos a respon-

sabilidade de decidir, refletir, sobre duas, ou mais possibilidades de execução do traba-

lho...’. É uma prática mediada com a realidade, de problematização sobre o ocorrido, e 
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que também resulta em uma resposta. Pois, ao final, pretende-se contribuir com a escola 

com o retorno das reflexões, conclusões, ponderações, sugestões, recomendações, e 

possivelmente com o convite a novas reflexões.  

Por isso é que os ‘cadernos de experiência’ são assim chamados, tendo como ob-

jetivo circular nos três espaços de formação como material de trabalho e debate junto 

das mesmas pessoas que contribuíram e ainda contribuem com as ações e a própria 

constituição dos cadernos através das entrevistas. Ou seja, o processo está em curso. É 

vivo, à luz das considerações iniciais de Paulo Freire.  

Temos consciência de que a presente pesquisa é uma ação pontual, sem amplos 

impactos, ou revolucionários, nos termos que veremos mais adiante. Mas mesmo assim, 

vejamos, segundo Marx e Gramsci, o sentido que se dá a práxis revolucionaria. 

A palavra práxis provém do grego, ‘em seu sentido amplo, é a atividade humana 

em sociedade e na natureza’65. Como a ideia de compreensão sobre a sociedade e sua 

relação com a natureza modifica-se com os tempos, Marx retoma-a em crítica aos pen-

sadores materialistas e idealistas.  

Como a presente pesquisa não pretende se aprofundar sobre a questão, vejamos 

por meio de um importante expoente, muitas vezes questionável em nosso presente 

mundo da informação, a ‘Wikipédia’ (com o alerta de ser uma enciclopédia aberta, su-

jeita a malversações): 

 
“Nas ‘Teses sobre Feuerbach’, em ‘A Ideologia Alemã’ e em ‘A Sagrada Família’, 

Karl Marx desenvolve o conceito de práxis ao criticar o materialismo e o idealismo. O ma-

terialismo, diz ele, vê os homens como determinados pelas circunstâncias (econômicas, so-

ciais, naturais) enquanto o idealismo vê os homens como determinados pelas ideias (pen-

samentos, vontades, desejos, em suma, o ímpeto ativo do ser humano). Os materialistas a-

firmam que os homens mudam porque novas circunstâncias fazem-nos mudar, enquanto os 

idealistas afirmam que os homens mudam porque a educação de novas ideias e novos dese-

jos fazem-nos mudar. 

                                                           
65 Wikipidia, www... 
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A crítica de Marx é que o materialismo "esquece que as circunstâncias são trans-

formadas precisamente pelos seres humanos", enquanto o idealismo "esquece que o educa-

dor tem ele próprio de ser educado". Então, necessariamente, para mudar os homens, o ide-

alista educador quer introduzir suas ideias de cima (de fora), assim como o materialista quer 

alterar as circunstâncias de fora. Desse modo, tanto o materialismo quanto o idealismo re-

produzem a estrutura da sociedade de classes (a exploração do homem pelo homem). Neste 

ponto, Marx introduz o seu conceito de práxis revolucionária: "a coincidência da trans-

formação das circunstâncias com a atividade humana". 

A práxis revolucionária é então uma atividade teórico-pratica em que a teoria se 

modifica constantemente com a experiência prática, que por sua vez se modifica constan-

temente com a teoria. A práxis é entendida como a atividade de transformação das circuns-

tâncias, as quais nos determinam a formar ideias, desejos, vontades, teorias, que, por sua 

vez, simultaneamente, nos determinam a criar na prática novas circunstâncias e assim por 

diante, de modo que nem a teoria se cristaliza como um dogma e nem a prática se cristaliza 

numa alienação. Pode-se dizer que o conceito de práxis revolucionária é uma relação en-

tre teoria e prática coerente com a ideia de Marx de uma sociedade sem exploração, uma li-

vre associação de produtores”.66 

 

Se observada a colocação com humildade, e os devidos ‘pés no chão’, pois a a-

ção da presente pesquisa é ínfima, a beira do invisível, pode-se dizer ao menos que aqui 

há uma inspiração no conceito e se busca experimentar e praticar uma aproximação, 

como uma ‘mini práxis revolucionária’67. 

Gramsci, em seus estudos e práticas operava pela práxis revolucionária. E quan-

do encarcerado durante xyz anos, escreve então contribuições valiosas, para o materia-

lismo histórico. Ele pos-se a aprofundar os estudos sobre a práxis, contribuindo com a 

‘filosofia da práxis’, ou a ‘teoria de quem trabalha’, que ele inseria sua ação em uma 

conjuntura mais ampla, com noções mínimas de sua efetiva e real implicação, segundo 

conceitos ‘científicos’, integrados a uma teoria (e prática) política.  

                                                           
66 Wikipidia..... 
67 Pessoas devem estar dizendo: coitados, vejam o mundo tomado pelo Capital... Devolvam meu dinheiro... a financi-
ar essa pesquisa ridícula. 
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Segundo Carmen Moraes, professora da Faculdade de Educação, pesquisadora 

de Gramsci, em disciplina68, argumentou:“Gramsci permite uma apropriação da reali-

dade social que não parte de modelos, mas da própria história”.  

Segundo a professora, o método dos estudos de Gramsci é o ‘materialismo histó-

rico dialético’ que parte do presente (com sua realidade objetiva), regride à gênese e 

lança-se à frente !! 

De modo breve, pode-se dizer que Marx (e Gramsci), partem de Hegel, mas o 

‘invertem’, colocando-o ‘de ponta-cabeça’. Eles buscam primeiramente a observação da 

prática, do real, identificando questões e assim realizando sua posterior análise teórica.  

Gramsci parte dos estudos já realizados por Marx e percebe lacunas de suas aná-

lises, põe-se a trabalhar, não no sentido de entrar em desacordos ou contradições, mas 

com a finalidade de seu aprofundamento e detalhamento, ainda dentro da mesma idéia e 

concepção dialética do materialismo histórico dialético ‘marxiano’. 

Desta forma, Gramsci opta por aprofundar sua análise na esfera que acredita ser 

mais importante para a ‘vitória da classe trabalhadora’, não aprofundada suficientemen-

te por Marx: a superestrutura, ou a forma político ideológica da sociedade. A superes-

trutura é formada pelo aparato legal, jurídico, cultural e institucional que organiza, con-

trola e dirige as ações sócio-econômicas realizadas na esfera da produção, ou seja, da 

estrutura, abordada à exaustão por Marx e pesquisadores de suas concepções.   

Internamente à superestrutura encontra-se, segundo Gramsci, o estado ampliado, 

composto pela sociedade civil formada pelas igrejas, partidos, entidades de classe e sin-

dicatos, sistema de ensino, instituições jurídicas, imprensa, ações culturais... Ou seja, as 

forças capazes de produzir, alimentar e conduzir a ideologia hegemônica do ‘bloco his-

tórico’ atuando pelo consenso; a seu lado está a sociedade política formada pelo aparato 

                                                           
68 Disciplina.... aula dia 16.08.10 
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de força do Estado, como a polícia, o exército, e o sistema judiciário, atuando pela ‘coa-

ção’. 

Para Gramsci, nas sociedades ocidentais a maior força política encontra-se na 

sociedade civil, como vimos acima. Seguindo esse olhar, se observarmos a forma de 

governo brasileira, que se dá pela dominação complexa de uma classe sobre outra, se-

gundo Gramsci, a forma de governo ocorreria pela construção de consensos. Portanto, a 

necessidade de um controle ideológico da sociedade política ser necessária. Neste ‘cam-

po de batalhas’, Gramsci indica a tomada do poder por meio da ‘sociedade civil’, que 

ocorre por embates diversos, chamada por Gramsci de ‘guerra de posições’.  

Gramsci, em seus escritos trabalha com a idéia de hegemonia de uma classe so-

cial que domina o restante da sociedade. Ele relaciona essa dominação com o conheci-

mento dos intelectuais, com função de direção, do seguinte modo:  

 
“O aspecto essencial da hegemonia da classe dirigente reside em seu monopólio in-

telectual, isto é: na atração que seus próprios representantes suscitam nas demais camadas in-

telectuais: ‘Os intelectuais da classe historicamente (e de um ponto de vista realista) progres-

sista, em determinadas condições, exercem tal poder de atração que terminam, em última 

análise, subordinando a si os intelectuais dos outros grupos sociais, criando conseqüentemen-

te, um sistema de solidariedade entre todos os intelectuais, com laços de ordem psicológica 

(vaidade etc.), e freqüentemente de casta (técnico-jurídico, corporativo etc.)’. Essa atração 

leva à criação de um “bloco ideológico” – ou intelectual – que vincula as camadas de intelec-

tuais aos representantes da classe dirigente.(...) [para tanto, faz-se necessário um] (...) pro-

grama escolar, um princípio educativo e pedagógico original que interessem e proporcio-

nem atividade própria, no domínio técnico, a essa fração dos intelectuais, que é mais homo-

gênea e numerosa (os educadores, do mestre escola aos professores universitários)”. POR-

TELLI, Huges. Gramsci e o Bloco Histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p.66.. 

 

Vê-se que Gramsci insere aqui a função das escolas, como um aparato de forma-

ção ideológica, em disputa, como vimos anterioremente. Segundo esse olhar, é necessá-

rio ter-se a consciência dessa função social, inserida em um todo, o que Gramsci chama 

de ‘bloco histórico’. 
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Gramsci diferencia ainda a mencionada ‘guerras de posições’ das ‘guerras de 

movimento’, meio pela qual os trabalhadores tomaram o poder em países onde a ‘socie-

dade política’ possui preponderância, em países como China, Rússia, o oriente, em ge-

ral. Lá as batalhas foram travadas por meio das armas, onde as guerras são de fato béli-

cas, de força material destrutiva e persuasiva por meio da força física. 

Portelli, em xyz, detalha as organizações culturais propostas por Gramsci, onde 

se inserem as escolas, universidades e universidades populares, onde se inserem as pre-

sentes experiências: 

 
“Organizações culturais propriamente ditas são a igreja, a organização escolar e 

as organizações da imprensa. A Igreja, após ter, sob o bloco histórico precedente, o quase 

monopólio da sociedade civil (a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, a 

escola, a instrução, a moral, a justiça, a assistência etc.) conservou uma boa parte desse 

domínio. A organização escolar, seja sob controle do Estado ou de organismos privados, e 

até as universidades populares formam o segundo conjunto cultural da sociedade civil, onde 

novamente aparece a gradação da ideologia sob o controle da universidade e da academia 

(na medida em que ela exerce uma função nacional de alta cultura, principalmente como 

guardiã da língua nacional e, assim, de uma concepção de mundo). (...) A imprensa e a edi-

ção, assim como a organização escolar, assumem papel essencial, pois são as únicas a a-

branger totalmente o domínio da ideologia (livros e revistas científicas, políticas, literá-

rias...) e seus degraus (livros e diários para a “elite”, para a vulgarização popular...).”69  

 

Abordando o presente olhar sobre a função estratégica do aparato escolar, se-

gundo Gramsci, e a noção de ‘espaço social’ também com uma concepção de disputa, 

por Bourdieu, como vimos no esboço de Campo da Construção Civil, é que lançamos 

algumas questões. 

Vive-se hoje, a partir dos noticiários um ‘apagão de mão de obra’, diante das 

‘mega obras’ do PAC e do programa Minha Casa Minha Vida, e endereça-se a isso o 

                                                           
69 Pag. 27 e 28 do Portelli. 
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‘apagão na formação profissional’. Ou seja, a questão que aqui trabalhamos é de impor-

tância relevante para a atual reprodução do Capital.  

Que fazer, alistarmo-nos nas fileiras do SENAI, a treinar ‘mão de obra’? 

Não é o que parece, mas essa seria uma opção, se não se tivesse em mente a rea-

lidade e os desdobramentos de nossa ação no mundo, que Gramsci e Freire esclarecem, 

mesmo com a consciência de que as presentes experiências são de ínfima monta diante 

da FIESP, ou da Fatecs, com sua ‘via rápida’70. 

Voltando a nossa ‘mini’ práxis, em escala de ação pontual, vejamos agora como 

se completa o conjunto das três experiências em trabalho, pois além das duas primeiras, 

já mencionadas no desenho esquemático experimental do ‘Campo da Formação Profis-

sional da Construção Civil’, junto dos trabalhadores, na EMEP Madre Celina Polci, e a 

junto dos arquitetos e urbanistas, na FAU, há uma terceira, que aponta, enquanto pro-

posta, para uma perspectiva alternativa às duas. 

Ela se dá em um espaço considerado ‘liberado’, segundo Sérgio Ferro, como ve-

remos mais adiante na abordagem do conceito de ‘trabalho livre’. A experiência locali-

za-se na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), junto ao processo de produção 

do espaço, mais especificamente, a reforma de uma casa de aproximadamente 120 m², a 

‘casa da brigada permanente’. Depois apelidada informalmente de ‘casa do teto verde’. 

Ali as relações de trabalho se deram em bases outras, de experimentação crítica alterna-

tiva ao conceito de ‘trabalho alienado’, a apontar algumas ‘fagulhas’ de ‘trabalho livre’, 

também segundo o olhar de Sérgio Ferro, como também veremos mais adiante. 

Por fim, antes, há ainda a necessidade de uma ponderação, que trata de reconhe-

cer o caráter de resistência experimental não hegemônica da presente pesquisa, e das 

dificuldades para sua pauta. Abordar tal tema é ter consciência de que as necessárias 

                                                           
70 Atual programa do Governo do Estado de São Paulo, para rápido treinamento de mão de obra, para o Capital. 
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mudanças sociais, no sentido da socialização da vida, o que seria sua ‘desalienação’, só 

pode se efetivar junto de um movimento mais geral de retomada da razão sobre o go-

verno de mulheres e homens. E que, sem ele, as práticas aqui debatidas adentram no 

mesmo campo das experiências, segundo a presente conjuntura, ‘não universalizáveis’, 

como assim caracterizou Chico de Oliveira71 as experiências de autogestão de constru-

ção de conjuntos habitacionais pelos movimentos populares de luta por terra e moradia. 

Até o momento, aos nossos olhos, bem como de diversos pesquisadores com extensas 

produções acadêmicas72 a seu respeito, são as mais avançadas e amplas ações pela ‘de-

salienação’ do trabalho na produção do espaço. São processos de grande escala, auto-

gestionários, que operaram por modos de construção, que sob diversos aspectos podem 

ser consideradas germens do ‘trabalho livre’. 

Estas se tratam das atividades produtivas do programa FUNAPS comunitário73, 

da Prefeitura de São Paulo, gestão, assim denominada, ‘democrático popular’, com mais 

de dez mil unidades construídas. Seus desdobramentos alimentam hoje o programa na-

cional interno ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), bem como 

programas habitacionais em diversos municípios do país. Estes sim são processos de 

formação de amplo impacto social, tanto para os profissionais da construção civil de 

operadores a organizadores, os ‘técnicos físicos’ e ‘técnicos sociais’ das assessorias 

técnicas, bem como para as famílias beneficiarias dos movimentos populares de luta por 

terra e moradia74. 

                                                           
71 Exposição impactante esta, intitulada “Papel da Autoconstrução para a Acumulação Capitalista no Brasil”, de 
Francisco de Oliveira (CENEDIC/FFLCHUSP), para todo o coletivo de arquitetos progressistas que trabalham ou 
trabalhavam nos mutirões autogeridos junto aos Movimentos Populares de Luta por Terra e Moradia. Realizada no 
Seminário de Pesquisa: “Políticas habitacionais, produção de moradia por mutirão e processos autogestionários: 
balanço crítico de experiências em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza”. Realizado na FAU USP, em 2004, com 
organização do NAPPLAC-FAU/USP, CENEDIC/FFLCHUSP e Usina-ctah. Sua transcrição foi texto base de debate 
para a “Jornada de estudos sobre construção civil brasileira” realizada na FAU USP em 2005, com organização de 
Prof. Dr. Paulo Cesar Xavier Pereira, Profa. Dra. Yvonne M. M. Mautner, Prof. Dr. Jorge Hajime Oseki, Prof. Dr. 
João S. Whitaker Ferreira e Prof. Dr. Reginaldo L. N. Ronconi. 
72 Inserir aqui uma lista delas: Ronconi, Cid Moreira IC, Pedro Arantes, Joel Felipe, Francisco Comarú, Jade Percassi, 
José Baravelli, Fernanda Aciolly, atualmente Leslie...... 
73 Gestão de Luiza Erundina, Sup. Habi, Bonduki e coordenado por Reginaldo Ronconi...  
74 Mestrado de Jade Percassi.... 
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2. Conceitos de Alienação 

 
Como já mencionado, este se trata de um conceito que esteve sempre presente 

nas atividades diversas de pesquisa, tais como leituras bibliográficas, acompanhamento 

de debates, notícias, visitas a documentos públicos, bem como nas experiências realiza-

das foi o conceito alienação. 

De modo a nos aproximarmos com cautela, vejamos como consta, ‘em nível de 

senso comum’, em dicionários atuais:75 “substantivo feminino – 1. Ato ou efeito de alie-

nar; 2 – cessão de bens; 3 – arroubamento de espírito. Ex: “a alienação perpassa as 

sociedades”. 

Já sua origem etimológica provém do latim: alienare, alienus, que pertence a ou-

tro.  

Assim nos parece razoável dizer que, alienar é logicamente, tornar alheio, ou 

‘transferir para outrem o que é seu’. Ou seja, aquilo que é meu, passa, ao ser alienado, 

não mais meu, mas de outra pessoa. Pode-se ainda dizer então que estar alienado signi-

fica estar fora de si, estar tomado por algo exterior, que não seu, que não humano, que 

não lhe é próprio.  

Nos filmes de ficção, aqueles provenientes de outros planetas, são ‘aliens’. Ou 

seja, não é daqui, é estranho.  

Vejamos também em outros termos, mais ‘técnicos’. Juridicamente alienar sig-

nifica: 

 
 “É forma voluntária de perda da propriedade. É o ato pelo qual o titular transfere sua 

propriedade a outro interessado. Dá-se a alienação de forma voluntária ou compulsória, 

sendo exemplo de alienação voluntária a dação em pagamento, e de alienação compulsória 

a arrematação. Ela ainda pode ser a título oneroso ou gratuito, configurando-se alienação a 

título oneroso a compra e venda, e a título gratuito a doação. Cumpre ressaltar que a trans-

                                                           
75 Dicionário ‘on-line’: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. http://www.priberam.pt/DLPO/ 
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ferência do bem alienado só poderá ocorrer por meio de contrato, isto é, através de negócio 

jurídico bilateral que expresse a transmissão do bem a outra pessoa”.76  

 

Na linguagem médica, de saúde, uma pessoa alienada é uma pessoa ‘fora de si’. 

Para Rousseau “a soberania de um povo é inalienável”.77 

Avançando mais um pouco, a idéia de ‘alienação’ pode ser também melhor 

compreendida pelo tratamento de Platão a esta noção, na República, livro VII, mais es-

pecificamente no ‘mito da caverna’78. Trata-se do diálogo entre Sócrates e Glauco, a 

tratar de uma parábola, onde prisioneiros presos em uma caverna vêem apenas imagens 

projetadas nas paredes desta caverna.  Estas imagens são apenas reflexos do mundo real, 

mas que os homens mergulhados na caverna crêem ser a realidade. Ali Platão estava 

tratando da compreensão sobre o pensamento humano, em busca de um pensamento que 

se debruçasse sobre a realidade, ou, um ‘pensamento verdadeiro’. Era a busca pelas ‘i-

déias verdadeiras’. O mito da caverna é a metáfora disso, pois para atingir a visão da luz 

do mundo real era necessário pensar, de modo a buscar a realidade, caminho árduo, pois 

primeiro é necessário se soltar das amarras e depois escalar até o topo da caverna. As 

imagens da caverna não eram reais, eram aparências, não era a vida, daí, eram imagens 

de um mundo exterior. Ou, outro mundo.  

De certa forma, aproxima-se Platão da noção de alienação do mundo, dada a vi-

são que se tinha de dentro da caverna não ser real, mas um reflexo. Para se ver o real, se 

‘desalienar’, dever-se-ia ‘filosofar’, pensar e refletir criticamente. 

Ou seja, por meio de metalinguagem, para que a presente pesquisa não seja alie-

nada, temos de buscar inseri-la no mundo, ou ainda, fazer com que os estudos, as in-

formações, as questões emanem do mundo, sejam sua expressão. Assim poderemos di-

zer que a pesquisa está sendo uma forma de expressão da realidade, onde nos inserimos. 
                                                           
76 Arts. 86, 445, 481 a 532 e 1.275, inciso I e parágrafo único do CC; Arts. 42, 475-O, III, 593, 615-A, § 3º, 619, 655-
B e 685-C do CPC.  (pagina na internet: http://www.direitonet.com.br/dicionario/) 
77 http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau 
78 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000, pg.46,47. 
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Voltamos assim ao conceito de práxis e avançamos sobre o conceito que ainda está por 

vir: o ‘materialismo histórico’. 

A alienação em um sentido mais próximo ao que aqui debatemos, é abordada 

nos estudos de doutorado de João Marcos Lopes, intitulado ‘em memória das mãos’79 

80: 

 
“Se a mão é pelo que dela se separa, então é o separado que recebe a forma daqui-

lo que deixa as mãos. Esta alienação - allienus - inexorável entre as mãos e o que dela se 

aparta, é a operação que transforma em formas objetivas - objetos, palavras ou gestos – uma 

operação puramente imaterial. Mas poderia afirmar, como em Lucákcs, que a objetificação 

é diferente de alienação, que o que se trata é de colocar o produtor em relação ao produzido 

e, particularmente, em relação ao modo de produção. Por todos os lados, no entanto, o pro-

duzido será sempre objeto, objetificado pela ação de produção: sempre haverá de deixar o 

produtor – as palavras que abandonam as mãos, insistem secar as imagens do pensamen-

to”81 

 

O tratado filosófico do professor arquiteto, avança sobre um olhar sobre o con-

ceito de alienação de modo tão belo e complexo que no presente momento cabe-nos 

aqui apenas citá-lo: 

 
“Marcuse consome o trajeto delineado por Max Weber, demonstrando como a so-

ciedade burguesa introjeta seus próprios mecanismos de servidão, em um sistema de “regu-

lação assustadoramente efetiva”, submetendo todo e qualquer interesse aos interesses pri-

vados que se determinam pelas mecânicas de reprodução de valor. Uma superação da reifi-

cação às avessas, como defende o filósofo: o que poderia se constituir como racionalidade 

que efetivamente conduziria à emancipação humana, reverte-se no seu oposto, transforma-

se no “casulo da servidão” - pelas mãos de uma razão técnica que se erige como instrumen-

to de alienação, como separação entre homens e dos homens em relação às obras de suas 

mãos”.82 

 

 

                                                           
79 Em memória das mãos o desencantamento da técnica na arquitetura e no urbanismo João Marcos de Almeida Lo-
pes Tese  obtenção do Título de Doutor em Filosofia. São Carlos 2006  
80 O trabalho de doutorado de Lopes encontra-s em esfera tão elevada de prospecção que para o presente momento, 
ainda trivial da vivencia do conhecimento, qualquer comentário nos exigiria mais cuidado, tato, respeito e tempo. 
Espera-se em breve momento poder dialogar nesse sentido. Pois suas palavras demonstram que sim, ainda há muito o 
que ler e estudar ! 
81 Lopes, pg. 105  
82  Jm pg 255  
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2.1. O trabalho alienado 

 
O conceito de ‘trabalho alienado’ elaborado pelo jovem Marx, em 1844, é a base 

teórica estruturante da pesquisa, e se encontra em um texto de apenas dez paginas. O 

primeiro dos chamados ‘manuscritos filosóficos’. 

Encontramos o referido texto já em estágio avançado da pesquisa, quando quase 

já toda já estruturada. Esta se encontrava organizada em quatro formas de ações peda-

gógicas dialógicas, ou seja ações que buscam promover a ‘desalienação’ (tomávamos 

pelo inverso). Mas Marx propõe três formas, como veremos. A quarta forma que havia 

inicialmente proposto tratava da condição alienada do ensino, especificamente. Como 

nos parece que o ensino se insere no processo de trabalho, como inauguração do ‘modo’ 

de se produzir, achamos por bem abrigá-lo na segunda forma, a alienação do processo 

de trabalho. Apesar de que o ensino poderia ser também compreendido como a ‘aliena-

ção da propriedade’, que é considerada transversal, portanto, o ensino também assim 

poderia. Mas, segundo a critica aqui ‘encampada’, sobre o modo que se dá o ensino, nos 

pareceu mais estratégico reduzir sua ação e apenas centrar forças nesse âmbito menor. 

É importante ainda afirmar que o texto de Marx não veio a priori, nós chegamos 

nele. Isso indica, pelo processo, que a priori a idéia não era basear-se em Marx literal-

mente, mas de lançar mão do método ‘materialista histórico’ a percorre as questões do 

mundo, e partir dele. Pois foi trilhando pelo mundo que chegamos ao texto. 

Assim colocamos, pois ao apresentar-se um texto de Marx como base estruturan-

te para um mestrado, corre-se o risco de portadores de leituras de um viés dogmático 

sobre Marx, acusarem os estudos de fazerem o mesmo que sua própria leitura, bem aos 

tempos de guerra fria, tratando essa dissertação como ‘correia de transmissão’ do parti-
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do comunista soviético. Ou seja, é necessário ler83 Marx com seus próprios olhos para 

se perceber que o que se diz dele não é aquilo que ele mesmo diz. 

Voltando à alienação, nossos estudos partiram da critica a divisão social do tra-

balho capitalista, a luz do ‘canteiro e o desenho’ de Sérgio Ferro, dessa alienação espe-

cífica, mas ao avançarmos nas experiências, essa oposição demonstrou-se insuficiente, 

diante de outras questões, não a negar a critica a divisão social do trabalho capitalista, 

mas a complexificá-la. Ela é um dos problemas, que são diversos, sendo que todos estão 

interligados. Ou seja, saímos de Marx com o ‘materialismo histórico’ e chegamos no-

vamente a ele, depois de muito ‘rodar’.   

 

 

2.1.1. Forma primeira: alienação do objeto de trabalho 

Ao trabalhar dessa forma o trabalhador se aliena do objeto.  

O objeto de trabalho foi alienado do trabalhador. 

 
A forma primeira da alienação é aquela que trata da separação, da alienação da 

pessoa produtiva, de um trabalhador de seu objeto de trabalho ao não possuí-lo, ao 

objeto não ser apropriável pelo trabalhador: 

 
“(...) o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um 

ser estranho, como uma força independente do produtor. O produto do trabalho humano é 

trabalho incorporado em um objeto e convertido em coisa física; esse produto é uma objeti-

ficação do trabalho. A execução do trabalho é simultaneamente sua objetificação. A execu-

ção do trabalho aparece na esfera da Economia Política como uma perversão do trabalha-

dor, a objetificação como uma perda e uma servidão ante o objeto, e a apropriação como 

alienação. 

(...) Todas essas conseqüências decorrem do fato de o trabalhador ser relacionado 

com o produto de seu trabalho como com um objeto estranho. Pois está claro que, baseado 

nesta premissa, quanto mais o trabalhador se desgasta no trabalho tanto mais poderoso se 

                                                           
83 Quando afirmo que saímos de Marx isso se tornou possível graças a paciência amorosa de Jorge Oseki e Ângela 
Rocha, que por mais de três anos a fio (desde o puxão de orelha coletivo em banca de TFG no Canteiro Experimental,  
em 2004) se encontrava com um coletivo de 12 a 15 estudantes a ler o Capital, a cada 15 dias. Depois do Capital 
lemos Lefébvre e outros autores mais... 
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torna o mundo de objetos por ele criado em face dele mesmo, tanto mais pobre se torna a 

sua vida interior, e tanto menos ele se pertence a si próprio. Quanto mais de si mesmo o 

homem atribui a Deus, tanto menos lhe resta. O trabalhador põe a sua vida no objeto, e sua 

vida, então, não mais lhe pertence, porém, ao objeto. Quanto maior for sua atividade, por-

tanto, tanto menos ele possuirá. O que está incorporado ao produto de seu trabalho não 

mais é dele mesmo. Quanto maior for o produto de seu trabalho, por conseguinte, tanto 

mais ele minguará. A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas 

que o trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas a-

inda que existe independentemente, fora dele mesmo, e a ele estranho, e que com ele se 

defronta como uma força autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele co-

mo uma força estranha e hostil”.84  

 
Nesta ‘alienação primeira’ estão separados, portanto, segundo compreendido a 

partir de Marx, os trabalhadores dos produtos, que não lhes pertencem. Os objetos estão 

alienados dos trabalhadores, são, portanto, de outra pessoa, aqui, no caso, o capitalista. 

Pois, quem vai vendê-lo ao mercado é o proprietário dos meios de produção, que na 

construção civil de mercado é o dono, por exemplo, de uma empreiteira que a utiliza 

para reprodução de suas riquezas, através do trabalho não pago ao operário da constru-

ção civil. 

Pode-se acrescer ainda a isso, no caso da construção civil, outro fato que impede 

o trabalhador de possuir o produto de seu trabalho. Depois de edificá-lo, o imóvel difi-

cilmente será de propriedade do trabalhador, pois seu salário o impede de comprar imó-

veis, seja ele o mais simples, conseguido apenas enquanto exceção, ou apenas diante de 

subsídios estatais. 

 
 
2.1.2. Forma segunda: alienação do processo de trabalho 

Ao trabalhar dessa forma o trabalhador se aliena do processo de trabalho. O 

processo de trabalho foi alienado do trabalhador. 

 

                                                           
84 MARX, C. Manuscritos Econômico – Filosóficos 
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A ‘segunda alienação’ que se pretende aqui trabalhar é a que pode ser observa-

da no processo de produção, no ato de elaborar algo que lhe é exterior, por meio ou 

caminho que o trabalhador não tem controle sobre, é a alienação do próprio trabalho, 

trabalho alienado:  

 
“(...) Não obstante, a alienação aparece não só como resultado, mas também co-

mo processo de produção, dentro da própria atividade produtiva. Como poderia o traba-

lhador ficar numa relação alienada com o produto de sua atividade se não se alienasse a si 

mesmo no próprio ato da produção? O produto é, de fato, apenas a síntese da atividade, 

da produção. Conseqüentemente, se o produto do trabalho é alienação, a própria produ-

ção deve ser alienação ativa - a alienação da atividade e a atividade da alienação. A alie-

nação do objeto do trabalho simplesmente resume a alienação da própria atividade do tra-

balho”.85 

 

Ademais, se somarmos a isto a noção de heteronomia, como será trabalhada 

mais adiante, a partir de Sérgio Ferro, teremos daí, ainda, dentro da aqui denominada 

‘segunda alienação’ uma somatória de sentidos, como que conjugados, como veremos. 

Por hora, abordemos as colocações de Marx, a alienação no processo produtivo tam-

bém pela não propriedade do resultado do trabalho direto, pois como se sabe, o salário 

não é o pagamento pelo valor do produto produzido, é menos, é apenas o valor necessá-

rio para a reprodução de sua força de trabalho. Assim, pouco lhe resta para viver: 

 
“A economia Política oculta a alienação na natureza do trabalho por não exami-

nar a relação direta entre o trabalhador (trabalho) e a produção. Por certo, o trabalho 

humano produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Ele 

produz palácios, porém choupanas é o que toca ao trabalhador. Ele produz beleza, porém 

para o trabalhador só fealdade. Ele substitui o trabalho humano por maquinas, mas atira 

alguns dos trabalhadores a um gênero bárbaro de trabalho e converte outros em máqui-

nas. Ele produz inteligência, porém também estupidez e cretinice para os trabalhadores”. 

“(...) a relação do trabalho como o ato de produção dentro do trabalho. Essa é a 

relação do trabalhador com sua própria atividade humana como algo estranho e não per-

tencente a ele mesmo, atividade como sofrimento (passividade), vigor como impotência, 

criação como emasculação, a energia física e mental pessoal do trabalhador, sua vida pes-

                                                           
85 MARX, C. Manuscritos Econômico – Filosóficos. 
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soal (pois o que é a vida senão atividade?) como uma atividade voltada contra ele mesmo, 

independente dele e não pertencente a ele. Isso é auto-alienação, ao contrário da acima 

mencionada alienação do objeto.86  

 

Destacamos as colocações ‘passividade’, ‘independente dele’, e ‘auto-

alienação’. Marx coloca ainda que o ato de se alienar é ativo, pois quem vai ao capita-

lista oferecer sua força de trabalho, é o trabalhador. Daí, a alienação do trabalhador é 

pratica, mas ao mesmo tempo passiva, como vimos acima, pois o trabalhador concede 

a direção, o comando de seu trabalho a outro, que segue ordens do capitalista, que no 

caso da construção civil, são os gerenciadores da produção, onde se incluem os enge-

nheiros e arquitetos.  

Ao mesmo tempo, segundo Marx, o capitalista também está alienado, mas con-

dicionado a alienação de forma teórica. Isso permite avançar na presença da alienação 

no conceito de heteronomia sob o trabalho do arquiteto, que se acredita estar ao lado do 

capitalista, a projetar a produção, de forma ainda também teórica, condicionada. Ainda 

que não seja proprietário dos meios de produção, trabalha dentro do corpo organizacio-

nal, ao lado do capitalista, até por uma questão de classe. 

 
 

2.1.3. Forma terceira: alienação da espécie 

Ao trabalhar dessa forma o trabalhador se aliena de sua espécie. 

A espécie foi alienada do trabalhador. 

 

A caracterização proposta para a ‘terceira alienação’ também parte de conceito 

de Marx, presente no mesmo texto, onde nos é apresentada a idéia da alienação amplia-

da do trabalho, onde o trabalhador se aliena da sociedade, da espécie humana, ao cen-

trar sua sobrevivência em um trabalho que independe da sobrevivência das outras pes-

                                                           
86 MARX, C. Manuscritos Econômico – Filosóficos 
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soas. O trabalho torna-se uma busca individual para suprir necessidades outras que não 

o próprio trabalho. Daí, o trabalho, em si, não é especificamente necessário ao trabalha-

dor (o pedreiro não precisa para si erguer milhares de metros quadrados de parede), é 

um meio para se atingir outras coisas: 

 
“(...) aliena o homem de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade 

vital, assim também o aliena da espécie. Ele transforma a vida da espécie em uma forma 

de vida individual. Em primeiro lugar, ele aliena a vida da espécie e a vida individual, e 

posteriormente transforma a segunda, como uma abstração, em finalidade da primeira, 

também em sua forma abstrata e alienada. 

Pois, trabalho, atividade vital, vida produtiva, agora aparecem ao homem apenas 

como meios para a satisfação de uma necessidade, a de manter sua existência física. A vi-

da produtiva, contudo, é vida da espécie. É vida criando vida. No tipo de atividade vital, 

reside todo o caráter de uma espécie, seu caráter como espécie; e a atividade livre, consci-

ente, é o caráter como espécie dos seres humanos. A própria vida assemelha-se somente a 

um meio de vida”.87 

 

A atividade vital é apenas um meio para sua existência. O homem não trabalha 

pela ação de trabalhar, mas como um meio para sua existência. Ele faz pelo salário, pelo 

valor apenas, para trocar por outras mercadorias. Ele não dirige sua própria vida, essa 

vida está com a pertença física, material, nas mãos de outra pessoa, e a presença ideal, a 

idealização das coisas estão em outro lugar. Portanto, aquilo que faz não faz sentido. 

Observando-se brevemente, assim como coloca Marx, a falta da apropriação do 

trabalho, ou seja, da propriedade, atravessa as três alienações, sendo daí estrutural:  

 
“(...) temos agora de apreender a ligação real entre todo esse sistema de alienação 

- propriedade privada, ganância, separação entre trabalho, capital e terra, troca e competi-

ção, valor e desvalorização do homem, monopólio e competição – e o sistema do dinhei-

ro.”. 88 

 

                                                           
87 MARX, C. Manuscritos Econômico – Filosóficos 
88 Marx, quarto parágrafo do texto manuscritos econômico-filosóficos – 1844 – jovem Marx. 
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Ou seja, para a ‘desalienação’ do trabalho torna-se necessária a abordagem da 

‘questão da propriedade’, termo que trabalharemos junto ao experienciarealizado junto à 

Escola Nacional Florestan Fernandes. 

 

 

3. Conceito das ‘ações pedagógicas dialógicas’ – objeto de pesquisa 

 
São ações, práticas, atividades, ou processos pedagógicos que se realizam por 

meio do diálogo, com o objetivo claro de contribuição ao processo de ‘desalienação’ 

dos envolvidos, sejam educandos, professores, instrutores... 

São ações que se estabelecem criticamente, no contato aberto, franco e sincero 

entre duas pessoas, ou entre diversas pessoas, em ação direta com a realidade, onde jun-

tos problematizam sobre sua consecução. 

Segundo Paulo Freire, para se dialogar é necessária uma postura de abertura, de 

permeabilidade, para se deixar penetrar, se deixar preencher por aquilo que está se dia-

logando com. E, principalmente, por ser uma troca com algo novo, os preconceitos tem 

de ser deixados de lado: 

 
“O diálogo é esse encontro dos homens [e mulheres], mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu. (...) Esta é a razão por que 

não é possível o diálogo entre os que querem a ‘pronuncia’ do mundo e os que não a que-

rem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados 

desse direito. É preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no direito pri-

mordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumani-

zante continue. (...) Por isso o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro 

em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser trans-

formado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no 

outro, nem tampouco tornar-se simples trocas de idéias a serem consumidas pelos permu-

tantes”.(FREIRE, P. 1970, p.79).   
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“O que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crí-

tica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se de amor, de humanidade, de esperança, de fé, de 

confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se li-

gam assim com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de 

algo e se reproduz uma relação de ‘empatia’ entre ambos. Só ali há comunicação. ‘O diálo-

go é, portanto, o caminho indispensável’, diz Jaspers, ‘não somente nas questões vitais para 

nossa ordem política, mas em todos os sentidos de nossa existência’.” (FREIRE, P. 1979, 

p.68). 

 

“Referimo-nos ao diálogo [como uma das dificuldades dos educadores]. Trata-se 

de uma atitude dialogal à qual os coordenadores devem converter-se para que façam real-

mente educação e não domesticação. Precisamente porque, sendo o diálogo uma relação eu 

– tu, é necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se converte o ‘tu’ desta 

relação em mero objeto, ter-se-á pervertido e já não se estará educando, mas deformando”. 

(FREIRE, P. 1979, p.78 e 79). 

 
 “A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso com 

as massas. (...) A nossa convicção é a de que, quanto mais cedo comece o diálogo, mais re-

volução será”. (FREIRE, P. 1970, p.125). 

 

São ações que evidenciam questões que já se encontravam diante do olhar, mas 

pela falta de sua ‘experienciação’, antes não era sabido. Até mesmo questões que sem-

pre estiveram ali, e não se havia percebido.   

As ações, após ‘funcionarem’ se desabrocham como uma descoberta! 

Elas revelam, desvelam e desvendam (desmentem) a realidade. 

Aqui, o termo é proposto como o inverso de contribuição à alienação. 

Ou seja, de modo direto, trata-se de uma ação que contribui para a ‘desaliena-

ção’. 

Vejamos um exemplo, sobre uma ação pedagógica dialógica por mim vivencia-

da, que muito contribuiu com minha formação. Foi quando me percebi afastado, aparta-

do, ignorante diante de algo que sempre esteve diante de mim: o uso de uma enxada. 

Em atividade de extensão universitária realizada em 1998, como já mencionado 

anteriormente, em mutirão junto aos moradores da Favela São Remo. Talvez já tivesse 



73 
 

brincado de mexer em uma enxada, mas quando ela se insere na produção do espaço, 

ela ganha caráter de instrumento de trabalho. Ali, todos os trabalhadores manejavam-na 

com naturalidade, quando a empunhei, risos... Esse fato tornou-se diversão, e o mesmo 

acontecia com os outros estudantes, o não saber empunhar de uma enxada. 

Foi uma ação reveladora. Desnudou, ao negar a natureza de um arquiteto e ar-

quitetas, da obviedade da necessidade de se saber construir. E por essa negação, pelo 

limite, pela incapacidade... Pela dificuldade, gerou perguntas e reflexões para o grupo. 

Problematizamos assim a questão. Novamente, pela percepção de uma negação, como 

colou Paulo Freire. A negação de uma relação que seria óbvia, se humana fosse nossa 

existência. Hoje desumanizada pela separação, pelo apartamento de quase tudo, pelo 

capital, como vimos, em suas três formas da alienação. 

Ou seja, essa ação demonstrou a necessidade da reconexão de algo desconecta-

do, separado, apartado. Nesse caso seria a alienação do objeto (deflagrou a distância dos 

estudantes, enquanto arquitetos, do objeto construído) por não saber sequer manejar um 

instrumento para sua produção. Mas não apenas, da alienação do processo de produção, 

ao não ter conhecimento de como manejar, não ter conhecimento de suas possibilidades 

executivas, desnudando a dificuldade de sequer poder concluir e concretizar a ideia re-

gistrada antes em forma de desenho, o projeto, que vai comandar todo aquele trabalho. 

Ali, quase que a alienação tornou-se palpável e visível, diante de todos. E para 

que as pessoas não se ‘batessem’ diante da barbárie deflagrada, vem o riso, diante do 

diverso, uma diversão! 

Portanto, as ações pedagógicas dialógicas contribuem para o ‘rejuntamento’, a 

‘reunião’, a ‘reconexão’ de pessoas entre elas, ou pessoas e as coisas, alienadas, aparta-

das pelo capital. Assim vamos chamar aqui, de modo simplificado de ‘desalienação’. 
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As ações pedagógicas dialógicas para a presente pesquisa são a estrutura de mé-

todo, o objeto de nossa pesquisa. É sobre elas que vamos nos debruçar sobre.  

Como veremos mais adiante, o objetivo é identificá-las e ainda, verificar como 

se dão e por fim, buscar avaliar sua ‘eficiência’ ao processo de ‘desalienação’, segundo 

Brecht. 

Um alerta: as ações pedagógicas dialógicas não são ‘fórmulas mágicas’ estan-

ques, padronizadas... Estamos aqui abordando a formação profissional, lidando com 

ensino, aprendizagem, processos abertos... Necessariamente livres e sem amarras. Por-

tanto uma ação pedagógica dialógica pode ser elaborada, planejada, ou ela ‘simples-

mente acontece’ diante de uma postura critica diante do mundo. Pois as barreiras, os 

limites colocados pelo Capital estão em toda parte. Além de que cada pessoa possui 

vivência própria da vida, e visões próprias sobre o mundo, o que torna mais rica e ‘di-

vertida’ a observação, a análise e a experimentação das ações pedagógicas dialógicas.  

 

 

4. Conceito de ‘desalienação’ – objetivo fim de pesquisa 

 
Na pesquisa como um todo a palavra ‘desalienação’ aparecerá sempre entre as-

pas para trazer à tona esse seu sentido, aberto e amplo... De um processo livre, sem a-

marras, onde cada qual realiza de modo autônomo inserido em um processo coletivo de 

problematização, pois cada um tem um tempo, mas estando juntos:  

 

"A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige permanente 

busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém 

tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a 

tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se liber-

tam em comunhão."  
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Paulo Freire menciona aqui, na já celebre frase, a palavra ‘liberdade’, cujo senti-

do se irmana com o conceito de ‘desalienação’. Ou seja, a pessoa está ‘livre’ da separa-

ção de algo, do afastamento de alguém, daquela barreira a alguma ação, daquele limite 

imposto pela alienação do trabalho no Capital. 

Como se vê, as ações pedagógicas dialógicas buscam contribuir para a ‘desalie-

nação’ e se dão em processos coletivos, nas três experiências. 

Não se trata, como já afirmado, de um processo mecânico e automático.  

O central para a pesquisa como um todo é que a ‘desalienação’ só se dá de fato, 

por completo. Não há meia ‘desalienação’, ou em partes. Há sim a possibilidade de se 

avaliar se mais ou menos alienado, se está mais próximo ou distante do estado de ‘desa-

lienação’.  

Ela só pode se dar por completo, pois a ‘desalienação’ é a revolução. 

Portanto, quando aqui a estamos parcelando, é para melhor compreendê-la, é por 

isso que a tratamos como um processo. Trata-se de um artifício de método de trabalho o 

debate em partes, pelas três formas, e como veremos ainda, por aspectos internos a cada 

uma das três formas.  

É importante de se separar a alienação em partes para poder trabalhá-la. Para 

poder compreendê-la e agir com o pensamento e ação sobre ela, pois é um emaranhado, 

uma teia, um todo complexo. Na prática ela não é separável. Ela é uma, trata-se de uma 

única forma, o modo de operação sistêmico do Capital. 

Desse modo, não estamos defendendo ou acreditando ser suficiente que se faça 

em partes, em pedaços, pois não é uma decisão, uma opinião, ou algo que se goste, e 

que se defenda: a ‘desalienação’ de apenas um ou outro aspecto da vida do ser humano.   
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O debate acerca dessa postura se dará nos caminhos dos cadernos, se se trata de 

reformismo, enquanto método, enquanto fim... A discussão virá pelo debate com as pes-

soas que vivem as experiências.  

Agora, outro conceito de relevância para Gramsci é a idéia de “catarse”, interna 

ao bloco histórico, que pode ser um codinome para libertação, desvelamento ou tomada 

de consciência, processo atravessado por indivíduos ou grupos sociais que percebem a 

existência da ideologia hegemônica e sua operacionalidade, ou seja, a capacidade de 

atuar historicamente no mundo, na esfera da superestrutura. 

Parte daí a noção de que a ‘catarse’ se dá na relação orgânica da estrutura com a 

superestrutura, e pode ser compreendida como sendo ‘a passagem do momento pura-

mente econômico (ou egoísta-passional) ao momento ético político, isto é, à elaboração 

superior da estrutura em superestrutura na cabeça dos homens. Isso significa também a 

passagem do ‘objetivo’ ao ‘subjetivo’, ou da ‘necessidade’ à liberdade89.  

Nesse sentido é que vem à tona a divergência (dentre tantas outras) que existia 

entre Hegel90 e Marx, sobre o tratamento de ambos sobre a alienação. Para Marx a alie-

nação era estruturada exatamente sobre a propriedade, base material da existência. 

Daí, se ‘atacada’ apenas nos termos da consciência, como considerava Hegel, essa ‘de-

salienação’ consciente seria apenas uma contribuição para que tenhamos noção de sua 

existência, o que não faz para Marx, nenhum sentido. 

  

 

5. Conceito de ‘trabalho livre’ 
                                                           
89 Pág. 53 do Portelli, de M.S, p. 40. 
90 De modo sintético: na fenomenologia do espírito Hegel trata da alienação através do embate entre servo e senhor, 
um obriga o outro, mas com o tempo o senhor não sabe fazer mais nada, pois quem faz é o servo: ele se descobre 
dependente do escravo. De certa forma, o escravo conhecendo a natureza, recupera de certa forma a liberdade. O 
trabalho surge então como a expressão da liberdade conquistada. Com isso, segundo Marx, ao privilegiar a consciên-
cia, Hegel perde a materialidade do trabalho (ou seja, de nada adianta ter-se a consciência da liberdade). Marx retoma 
isso, mas critica a visão otimista do trabalho. Pois a intenção do trabalho é estranha ao trabalhador, não mais lhe 
pertencendo. (referencia: aulas pela internet, via ‘You Tube’, prof. Thiago Menta http://www.youtube.com 
/user/tiagomenta?feature=chclk. 
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Partirmos agora para outro conceito, que também será abordado na presente dis-

sertação. Trata-se do trabalho livre.  

Marx, por diversas vezes se refere a ele, bem como Sérgio Ferro e outros pensa-

dores libertários. Inicialmente vejamos sua menção como sendo um tipo de atividade, a 

‘atividade livre’, nos mesmos manuscritos filosóficos, na conceituação da forma terceira 

da alienação, da espécie:  

 
“A vida produtiva, contudo, é vida da espécie. É vida criando vida. No tipo de ati-

vidade vital, reside todo o caráter de uma espécie, seu caráter como espécie; e a atividade 

livre, consciente, é o caráter como espécie dos seres humanos. A própria vida assemelha-se 

somente a um meio de vida”.91  

 

Parece-nos que a ‘atividade livre’ mencionada coaduna com a idéia de trabalho 

livre, que estamos nos referindo, certamente diferente da idéia de ‘trabalho livre’ liberal, 

que caracteriza o trabalho dos supostos ‘homens livres’ com o termino da escravidão 

formal, a se tornarem assalariados, e assim, alienados, como já vimos. 

Estabelecendo um diálogo entre conceitos, parece ser possível a compreensão de 

que o trabalho livre seria o trabalho não alienado, e, portanto, autônomo, tendo como 

autonomia o inverso da heteronomia ajustada à segunda alienação, como vimos.  

Vejamos o que nos diz Sérgio Ferro: 

 
 “Pela milésima vez: arte é manifestação de alegria no trabalho. Para que esta ale-

gria seja autêntica, o trabalho tem que ser livre. Se for realmente livre, autônomo, o tra-

balho terá em si mesmo todas as razões para ser o que é, sem depender de nada exterior, é o 

necessário”.92 

 

Em publicação recente, intitulada “Arquitetura e Trabalho Livre”, Ferro anuncia: 

 

                                                           
91 MARX, C. Manuscritos Econômico – Filosóficos. 
 
92 FERRO, Sérgio. 2006, p.429 
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 “E o que é o trabalho livre? Nada a ver com arbitrariedade, improvisação ou 

preguiça. O trabalho é livre quando realiza o melhor possível em dada situação, o melhor 

do ofício, o melhor objetivamente escrito no material, o melhor projeto social. A liberdade, 

ensina Hegel, não se opõe à necessidade: ambas consistem em ter todas as razões para se-

rem o que são em si mesmas. A verdadeira autonomia é intrinsecamente racional”.93 

 

Há ainda a leitura, mais ampla e diversa de que o trabalho livre seria o trabalho 

na sociedade ‘livre de classes’, livre do capital, como aponta a epígrafe, trecho do Mani-

festo do Partido Comunista: o ‘livre desenvolvimento’: 

 
“Em substituição da antiga sociedade burguesa, com as suas classes e os seus anta-

gonismos de classe, surgirá uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um 

será a condição do livre desenvolvimento de todos”.94 

 

 Como se vê o debate é amplo, e poderá ser verificado nas páginas seguintes, no 

decorrer das experiências, com maior presença naquele realizado na Escola Nacional 

Florestan Fernandes, espaço que permite experimentações nesse sentido, à luz da colo-

cação de Sérgio Ferro sobre a experimentação do trabalho livre na arquitetura:  

 
“É claro que nosso desenho não é ainda o apropriado para outras relações de pro-

dução. O que justifica, o trabalhador coletivo livre, fundamento destas outras relações, a-

inda está por vir; E não há como antecipá-lo sem cair nos mesmos impasses das vanguardas 

modernistas prospectivas que criticamos antes. Só nos bolsões que os novos movimentos 

sociais (dos sem-terra e sem-teto) começam a abrir na rede do sistema podemos espe-

rar que se esboce” (FERRO, Sérgio. 2006, p.428)  

 

“Para Sérgio o principal campo de experimentação (aqui retomo também outros 

textos e intervenções) não está no interior da produção dita convencional, das empreiteiras 

– interessadas sobretudo na ampliação da produtividade do trabalho – mas em territórios 

“liberados socialmente” pelas organizações populares (como os assentamentos de reforma 

agrária ou as zonas de habitação popular nos grandes centros urbanos). Os envolvidos na 

produção social do espaço nessas áreas enfrentam, paradoxalmente, uma situação de duplo 

atraso que, não obstante, surge como favorável à invenção de novas práticas: primeiro, a 

                                                           
93 FERRO, Sérgio. 2006, contracapa 
94 MARX, C. e ENGELS, F. Manifesto do partido comunista. 1872. 
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possibilidade de tirar partido da forma de produção relativamente elementar da arquitetura 

(ela guarda o sentido experimental da autonomia produtiva melhor do que outros setores da 

economia); segundo, a grande maleabilidade dessas áreas “liberadas”, uma vez que o capi-

tal pouco se interessa por elas. Se sua condição de não inclusão ou ligação frágil com os 

circuitos de acumulação é, evidentemente, parte do fim de linha a que chegou a sociedade 

contemporânea, ela é também a chance para a invenção de novas formas de organização so-

cial e do espaço. É, assim, contraditoriamente, a partir do reconhecimento desse duplo atra-

so como força para o surgimento do novo que Sérgio vislumbra o campo onde deve se dar a 

aliança entre arquitetura e trabalho livre. Como afirma, ‘o outro já germina no seu con-

trário e pode ser prefigurado sob forma de sua negação determinada.’ Tarefa para as novas 

gerações – é o que ele responde.” (ARANTES, P. 2006, p. 30). 

 

Sobre a dificuldade de se experimentá-lo, Sérgio afirma: 

 
“(...) o trabalho livre é a coisa mais rara, está desaparecendo completamente, 

mesmo na arte. Nesse sentido, a contradição está dentro da arte, totalmente penetrada pelo 

capital, pelo dinheiro (...) uma sombrinha de liberdade e de autonomia.” 95 

 

Sobre o lugar onde se faz possível buscar praticá-lo, na universidade, seja na 

EMEP, na FAU ou na ENFF: 

 

“(...) a arte não é alguma coisa que se possa extrair do sistema; ao contrário, ela é 

um dos seus sinais mais trágicos. Se só ela é trabalho livre é por que os outros trabalhos 

não são mais livres. Se os outros trabalhos fossem livres, como no ideal de William Morris, 

tudo seria arte. O que eu acho que pode e deve ser feito, na medida mesma em que arte se 

constituiu como um campo autônomo de pensamento, de sensibilidade, é transformar a 

universidade num grande centro de produção de arte. Não no sentido de hoje, quadri-

nho para botar na parede, mas no sentido de pesquisa, de trabalho, de conhecimento da 

forma, de análise da percepção, e não lugar nenhum no mundo fazendo isso hoje (...)”.96 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 P. 293 do arq e trab livre. 
96 Sérgio Ferro em entrevista a Pedro Arantes, ‘Arquitetura e Trabalho Livre’, junho de 2000, pg. 293. 
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6. Conceito de ‘autonomia’. 

 
Em diversas passagens da pesquisa estará presente o conceito de ‘autonomia’. 

Para melhor conhecê-lo, vejamos novamente o que coloca Paulo Freire:  

 
 “É decidindo que se aprende a decidir. (...) uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, 

em experiências respeitosas da liberdade”.97  

 

Operando pelo contrário, o inverso de autonomia seria heteronomia. Sérgio Fer-

ro, compondo com a caracterização das formas do trabalho alienado, somando-se a eles 

a noção de heteronomia na construção civil: 

 
 “[...] a forma manufatureira atual da produção do objeto arquitetônico. Convém 

resumir, para o que nos interessa neste momento, que é um processo descontinuo, hetero-

gêneo, heterônomo, no qual a totalização do trabalhador coletivo, sua raiz, vem inevita-

velmente de fora, do lado do proprietário dos meios de produção. Sem essa totalização, nas 

condições dominantes de esfarelamento e acefalia impostas à produção, não há produto – e 

mercadoria, portanto”.98  

 

Sérgio, como se vê, assim como Marx, Ferro coloca o caráter de separação entre 

trabalhador e o proprietário dos meios de produção, colocando-o fora do processo, sepa-

rado, com controle exterior, a ponto de apontar ser esta condição de heteronomia a pos-

sibilidade da apropriação da construção civil pelo Capital: 

 
“Para nós, não há dúvida possível, é por que o canteiro deve ser heterônomo sob o 

capital que o desenho existe, chega pronto de fora. O desenho é uma das corporificações da 

heteronomia do canteiro. Ou, para dizer a mesma coisa mais claramente: o desenho de ar-

quitetura é caminho obrigatório para a extração de mais valia e não pode ser separado de 

qualquer outro desenho da produção”.99  

 

                                                           
97 FREIRE, P. 2004, p. 106. 
98 FERRO, Sérgio. O Canteiro e o desenho, 1976, In:2006, p.106. 
99 FERRO, Sérgio. O Canteiro e o desenho, 1976, In:2006, p.106. 
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Vejamos como coloca Sérgio a heteronomia na produção do espaço arquitetôni-

co, agora com cuidado outro: 

 
“Heteronomia: ‘condição de pessoa ou de grupo que receba de um elemento que 

lhe é exterior, ou de um princípio estranho à razão, a lei a que se deve submeter’.100 Não in-

clui lei escolhida e assumida, razão própria: é determinado por ausentes que, de algum 

ponto da seqüência de heteronomias, impõem a cada um o movimento separado. Diminuída 

a distância, perdida a imagem de concatenação endógena, o movimento mostra que é mo-

vimento de quase ensimesmados teleguiados, desenha uma espiral cujo nó interior é a soli-

dão pendurada a uma vontade distante. Incoerentemente, ainda dessa distância menor, a 

ação conta passividade. O objeto à procura de corpo, o modo e a cadência de sua incorpo-

ração são dados como que celestes, despejados das alturas dos artistas, dos proprietários, 

dos sábios. Como barra, interpõe-se entre operário e operário, entre equipe e equipe, entre 

sujeito e sua força de trabalho. Como cadeia, ceifam o impulso nem bem esboçado ou já 

desistido de nascer, retendo somente o programado ato – assim falho”. (FERRO, Sérgio. O 

Canteiro e o desenho, 1976, In:2006, p.117). 

 

Bem, nos parece claro o suficiente. A condição de heteronomia se insere na se-

gunda forma de alienação, pois é algo que se expressa, aparece, como forma de relação 

inserida no processo produtivo. É uma relação, esta heterônoma, interna à produção da 

arquitetura estabelecida entre projeto e obra. Sendo aqui os projetistas, os ‘artistas, dos 

proprietários, dos sábios’. 

 

 

7. Conceitos de ‘organicidade’, ‘educação unitária’, educação integral’ 

 
Vamos aqui tomar, de modo breve , como base, a conceituação de ‘organicida-

de’ como Gramsci concebe ao fazer a critica a falta de ‘organicidade de pensamento’, 

nas ‘universidades populares’ italianas. Ele as cita como ‘equivocadas’, por não promo-

verem a proximidade entre os ‘intelectuais e os simples’. Para Gramsci, o termo ‘inte-

                                                           
100 Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da língua portuguesa, São Paulo: ENF, 1975; In: FERRO, Sérgio. 
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lectuais’ é diferente daquele que comumente se emprega. Ele assim considera a todos 

que realizam a crítica abstrata da sociedade, e que desse modo compreendem a existên-

cia da luta de classes. Não se trata da figura do intelectual burguês ou aristocrata que 

comumente conhecemos. Do mesmo modo, como ele se encontrava encarcerado, não 

podia escrever palavras consideradas proibidas, pois havia censura. Assim, ele escrevia 

a palavra ‘os simples’, mas ele estava se referindo à ‘classe trabalhadora’. Vejamos: 

 
“a organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam ocorrer se entre 

os intelectuais e os simples se verificasse a mesma unidade que deve existir entre teoria e 

prática, isto é, se os intelectuais tivessem sido organicamente os intelectuais daquelas mas-

sas, ou seja, se tivessem elaborado e tornado coerentes os princípios e os problemas que 

aquelas massas colocavam com a sua atividade prática, constituindo assim um bloco cultu-

ral e social. Trata-se da mesma questão já assinalada: um movimento filosófico só merece 

este nome na medida em que busca desenvolver uma cultura especializada para restritos 

grupos intelectuais ou, ao contrário, merece-o na medida em que, no trabalho de elaboração 

de um pensamento superior ao senso comum e cientificamente coerente, jamais se esquece 

de permanecer em contato com os “simples” e, melhor dizendo, encontra neste contato a 

fonte dos problemas que devem ser estudados e resolvidos? Só através desse contato é que 

uma filosofia se torna ‘histórica’, depura-se dos elementos intelectualistas da natureza indi-

vidual e se transforma em ‘vida’” (Gramsci, cadernos, vol1, pág. 100). 

 

Gramsci menciona a importância de um intelectual ter origem na classe traba-

lhadora, pois um intelectual da classe alta não teria a vivência e os conhecimentos de 

um trabalhador para realizar a crítica radical da sociedade. 

Seguindo em caminhos paralelos, mas que mais adiante vão se reencontrar, o in-

telectual da construção civil, para Gramsci não é um arquiteto, mas um trabalhador da 

prática que adquiriu conhecimentos teóricos abstratos, e esse seu conhecimento o permi-

te atuar com organicidade em uma obra. Conhecendo o processo de trabalho de todas as 

partes e possuindo a percepção abstrata do funcionamento do todo.  
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Essa questão já foi percebida pelo Capital e assim opera o Mac Donald’s, por 

exemplo. Para ser gerente de uma loja do ‘Mac’, você tem de passar pelas principais 

tarefas de trabalho que compõe ‘sua’ loja.  

Esse tipo de conhecimento atualmente é raro na construção civil dada a forma 

que se dá a formação profissional, dual, como vimos. 

Gramsci não realizou essa reflexão com o caso especifico da construção civil, ao 

que parece o fazia junto aos movimentos operários italianos, à época. Portanto, o con-

ceito que aqui trabalhamos é uma adaptação. Para Gramsci, o foco também era a revo-

lução, mas por meio de um modo mais direto. Ele falava para as lideranças de movi-

mentos de massa, por exemplo, ao tratar do intelectual orgânico, aquele que tem origem 

no seio da classe trabalhadora.  

Gramsci se aproxima ainda mais das ações de nosso trabalho quando trata do ca-

ráter ontológico do trabalho, sendo ele mesmo, o trabalho, considerando como um prin-

cípio educativo. A prática dessa forma ‘unitária’ de educação se dava principalmente 

nos conselhos de fábrica, espaços da necessária formação critica dos trabalhadores, on-

de poderiam problematizar acerca da alienação do trabalho e das demais questões que 

envolviam suas lutas.  

Destes locais de aprendizado participavam, dessa “democracia operária”, os téc-

nicos e os engenheiros. Na Itália101, havia 30 empresas com aproximadamente 50.000 

trabalhadores que assim operavam. 

A escola unitária (integral) é também ‘alvo’ de seus escritos. Trata-se de um en-

sino classista revolucionário para todos desde o ensino fundamental e médio, onde não 

há separação, ou caminho dual, de classes e as atividades teóricas e práticas na esfera 

das profissões. 

                                                           
101 Anos 1919 e 1920, em Turin, Itália. 
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É a escola que organiza o ‘trabalho livre’ associado, espaço para o desenvolvi-

mento da omnilateralidade, característica do homem e mulher integrais, aptos ao traba-

lho manual e intelectual, contribuindo assim para sua autonomia. 

 

 

8. Conceito de ‘produtividade’ 

 
Em alguns momentos da dissertação, valemo-nos desse conceito para nos referir 

aos objetivos das ações pedagógicas dialógicas, de serem ‘produtivas’ ou não, no que 

se refere ao processo de contribuição a ‘desalienação’ dos educandos. Desse modo, com 

essa compreensão, nessa perspectiva, o próximo passo seria a medição dessa produtivi-

dade, a conferir sua ‘eficiência’.  

Ou seja, uma peça para Brecht seria ‘produtiva’, se ao seu final os espectadores 

tivessem uma melhor compreensão, pelo desvelamento, da exploração da força de traba-

lho pelo Capital, dos meios que se vale para assim operar, da prática da extração da 

mais-valia, velados pela ideologia burguesa. 

Sendo, portanto, mais ‘produtivo’ aquele espetáculo que mais contribuísse para a 

‘desalienação’, e menos ‘produtiva’ aquele que pouco contribuisse para a ‘desaliena-

ção’. 

Naturalmente, tais palavras levam a uma compreensão mecânica do termo, ma-

temática, contábil até. Mas não, não se trata disso. Aqui imbuímo-nos do conceito hu-

mano, mas a utilizar-se dos termos compreendidos por nossa época. Vejamos, como 

Brecht coloca sua concepção do conceito:  

 
“O teatro pode, assim, levar seus espectadores a fruir a moral específica de sua é-

poca, a moral que emana da ‘produtividade’. Tornando a crítica, ou seja, o grande méto-

do da produtividade, um prazer, nenhum dever se deparará ao teatro no campo da moral; 

deparar-se-ão, sim, múltiplas possibilidades. A sociedade pode mesmo extrair o prazer de 
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tudo o que apresente um caráter associal, desde que o apresentam como algo vital e revesti-

do de grandeza; assim, se nos revelam, com frequência, forças intelectuais e inúmeras ca-

pacidades, de especial valia, empregadas porém, evidentemente com propósitos destruido-

res. Ora bem, a sociedade pode mesmo gozar livremente, em toda a sua magnificência, des-

se torrente que irrompe catastroficamente, desde o momento que lhe seja possível dominá-

la, passando nesse caso a corrente a ser sua”.102  

 

Brecht assim fazia como contribuição para o processo revolucionário, de modo 

próprio, através de técnicas como o ‘distanciamento’, radical ação artística crítica, e 

pelo caminho da diversão, a convocar de modo libertário todos para a necessidade da 

revolução. Essa era sua perspectiva:  

 
“A escolha de uma perspectiva é, assim, outro aspecto essencial da arte de repre-

sentar, escolha que terá de ser efetuada fora do teatro. Tal como a transformação da Nature-

za, a transformação da sociedade é um ato de libertação; cabe ao teatro de uma época cien-

tifica transmitir o júbilo dessa libertação”.103  

 

 

9. Conceito de ‘Desenhização’ 

 
Trata-se de um conceito elaborado com inspiração na palavra: alfabetização. 

Nos trabalhos de pesquisa tornou-se cada vez mais clara a necessidade da popu-

larização do ato de se desenhar. Concebendo-o a partir do modo e do olhar de Paulo 

Freire sobre o processo de alfabetização. 

A importância da alfabetização é inquestionável, é hoje natural. A possibilidade 

do registro e da apreensão das palavras pensadas e faladas é central para a humanidade: 

 

“Todo o debate que se coloca é altamente crítico e motivador. O analfabeto apre-

ende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever. Prepara-se para ser o agente 

desta aprendizagem. E consegue fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais que o 

simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é domínio dessas 
                                                           
102 Bertolt Brecht, Estudos Sobre Teatro, Editora Nova Fronteira, 1978, Pág. 110 
103 Idem, pág.122. 
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técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É co-

municar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma memorização mecânica 

das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial – coisas 

mortas ou semimortas – mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformata-

ção da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto. Isto faz com 

que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre situações 

concretas, oferecendo-lhe simplesmente os meios com os quais possa se alfabetizar”.104  

 

“‘Quero aprender a ler e a escrever’ disse um analfabeto do Recife, ‘para deixar de 

ser sombra dos outros’ (...) ‘Quer aprender a ler e a escrever para mudar o mundo’ foi a a-

firmação de um analfabeto paulista, para quem, acertadamente, conhecer é interferir na rea-

lidade conhecida”.105  

 

Vejamos agora o desenho com o seguinte olhar: observe ao seu redor as coisas 

que nos cercam. Perceba que tudo, absolutamente tudo que nos cerca (no mundo urba-

no) foi algum dia desenhado por alguém. Suas roupas, a cadeira que sentas, a cama que 

deitas, a casa onde moras, a rua onde caminhas, o meio de transporte que utilizas. Todos 

os produtos da sociedade industrial passaram por um processo produtivo baseado no 

desenho de produção, não apenas, logicamente, no mundo da arquitetura e do urbanis-

mo. Tudo é objeto de desenho.  

E assim como no processo de dominação do desenho sobre o trabalhador, que 

vimos no caso da construção civil, há sempre um profissional que registra em desenho 

técnico, em planta, em vista, em corte, em perspectivas, o projeto para debate e decisão 

sobre suas características físicas, formais, e depois para orientar e comandar sua produ-

ção.  

Ou seja, os trabalhadores sabem ler os desenhos, certamente, para poder produ-

zir. Agora, peça para um trabalhador que produz objetos ou edifícios pela industria, de-

senhar aquilo que ele mesmo produz. É quase certo que ele não o saberá. Ao menos 

assim foi com 100% dos trabalhadores abordados na presente pesquisa. 

                                                           
104 FREIRE, P. 1979, p.72. 
105 FREIRE, P. 1979, p.74. 
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Imaginemos que a linguagem do desenho, com suas regras, normas, códigos fos-

sem lecionados também no ensino fundamental, como matéria obrigatória, a cultura da 

dominação sobre a classe trabalhadora não teria a força e o poder que hoje tem.  

O desenho da produção exercitado em ambientes de cooperação democrática do 

trabalho demonstrou-se central. Eles têm a função de registrar o consenso em torno do 

acordo coletivo que objetiva produzir um determinado produto. E, se tratado como a ata 

de uma reunião, onde tudo que foi dito é registrado, e todos os presentes sabem lê-lo, 

mas também desenhá-lo o debate se torna mais justo e acessível. Da mesma forma que 

hoje quase qualquer pessoa alfabetizada pode escrever um documento de reivindicação, 

ou simplesmente riscar uma palavra ou frase errada em uma ata, e reescrever em cima o 

correto, assim poderia o trabalhador redesenhar um objeto e mostrar para o companhei-

ro de trabalho sua nova idéia de como melhor fazer aquele produto de seu trabalho. 

Atualmente algumas noções de desenho técnico é lecionado em apenas algumas 

escolas particulares. Sendo objeto de matéria apenas nas escolas profissionalizantes. 

Além de ser algo que possui extrema influencia do Capital cultural. Onde desenhar é 

coisa de gente fina, de técnicos: “imagine eu, desenhar...”, “ah, mas tem de fazer assim, 

tá no desenho, ó!”106 Assim como escrever, desenhar também passa por um processo de 

aprendizado. 

Segundo Aprígio Gonzaga, em tese de Moraes, no Brasil, até os anos 40 lecio-

nava-se desenho nas escolas técnicas segundo um olhar mais amplo, mas apenas com 

objetivo da leitura destes, não de sua elaboração, ‘o grande mestre da vida’: 

 
“Assim, o aprendiz de mecânica, no 1° ano, forja e funde o metal; primeiro traba-

lha a frio, depois usa o fogo, funde, puxa, caldeia e corta; no segundo ano, ajusta, torneia e 

franzia, construindo peças de maquina e máquinas completas, para ter a idéia nítida do con-

junto, executando os modelos e tendo por base o grande mestre da vida – o desenho”.107 

                                                           
106 Alegorias de falas de trabalhadores inúmeras vezes proferidas. 
107 Aprígio de Almeida Gonzaga, 1918; In: MORAES, 2002, p.52. 
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Em busca de pesquisadores que tivessem olhar similar, pela internet, deparei-me 

com estudos de doutorado de Airton Cattani, ‘Telemática na qualificação dos trabalha-

dores: Possibilidades de um site interativo’, onde cita a ‘desenhização’, mas com o ter-

mo de ‘alfabetização gráfica’:  

 
“Nesse sentido, ações educativas que se propõem a contribuir na formação de con-

ceitos sobre a representação do espaço para trabalhadores adultos, além de elementos da 

própria técnica de representação culturalmente convencionada, deverão incorporar contri-

buições dessas áreas, associadas e em conformidade com o meio no qual se dará a ação. 

Deverão, igualmente, levar em conta como esses adultos organizam suas condutas de leitu-

ra e interpretação de plantas e as dificuldades que enfrentam ao passar do objeto para sua 

representação no plano, em uma passagem comparável à alfabetização, pois, em última na 

álise, trata-se de uma alfabetização gráfica..108 

 

Cattani realizou atividades de formação com trabalhadores da construção a partir 

de um sitio na internet que os orientava a leitura de desenhos técnicos. Após a conclu-

são das atividades didáticas, os educandos preenchiam um questionário. reproduzimos a 

seguir algumas passagens de interesse: 

 

O que sei sobre leitura de plantas: 

Eu acho a leitura de plantas uma coisa muito importante para nossa arquitetura. 

Sem ela não saberíamos fazer uma casa ou apartamento. (pg. 228) 

Pergunta:É possível construir uma casa sem ser a partir de um desenho técni-

co?(pg. 229) 

 

O que faz um Arquiteto? 

“Um arquiteto é quem desenha o projeto da construção da obra. 

O que faz um azulejista? 

O azulejista é quem põem o azulejo nas paredes. 

O que faz um engenheiro? 

O engenheiro é quem destaca a obra. 

O que faz um mestre? 
                                                           
108 Airton Cattani, Telemática na qualificação dos trabalhadores: Possibilidades de um site interativo 
Tese de Doutorado, Professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. pg. 114. 
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Mestre é quem determina a obra. 

O que faz um Pedreiro? 

É quem assenta os tijolos. 

O que faz um servente? 

O servente 'e o que fas a masa alcansa o tijolo”(pg. 230). 

 

Avaliação.  

Como foi trabalhar neste site? 

Aluno 4: “Sim! Eu gostei muito de trabalhar nesse site. Aprendi muita coisa boa 

com esse estudo. Entre elas, aprendi que para se fazer uma obra não é tão simples assim. 

Aprendi que precisa de estudo e muito planejamento. Aprendi também que se precisa de 

muitos profissionais da engenharia civil. Por exemplo: o engenheiro, o arquiteto, o pedrei-

ro, o marceneiro, o eletricista, o servente e muitos outros que citá-los aqui seria impossível, 

acrescentando que nenhum, por menor que seja a sua função, não deixa de ter a sua impor-

tância na obra a ser erguida. Mas também aprendi a entender melhor a Internet e me famili-

arizei mais ainda com o computador. Professor Airton: para mim foi um orgulho trabalhar 

com você nesse curso de desenhos técnicos da engenharia civil e expandir ainda mais a mi-

nha busca de conhecimento que venho fazendo a mais ou menos uns três anos. Professor 

Airton, obrigado por tudo e até a próxima chance de efetuar mais um aprendizado com vo-

cê. 

O que você mais gostou neste trabalho? E o que não gostou? 

O que eu mais gostei neste trabalho foi o ensino sobre a planta baixa. Demorei 

muito para entender uma coisa tão simples, mas que para a minha cabeça era difícil de en-

trar. Mas com o passar das aulas eu peguei o ensino e entendi o que era, o que significava 

planta baixa: era ver uma obra de cima para baixo. Mas não foi só isso que eu aprendi: a-

prendi também diferentes nomes que queriam dizer a mesma coisa, e muitas outras coisas 

legais. Eu gostei de tudo! Não ouve nada do que eu não gostasse, tudo para mim foi um co-

nhecimento! E quando se esta aprendendo algo é muito bom, pois aprender é muito 

bom.”(pg. 238). 

O que você acha do curso:  

“Estou gostando deste curso porque faz falta para mim e outros colegas.” (pg 241). 

Sugestões em "Mestre": 

“O mestre executa a obra conforme o engenheiro determina e é o 

responsável para que o projeto saia do papel.”(pg. 243). 

Você recomendaria este site para um amigo seu? Por quê? 

Resposta aluno 1: 

“Eu recomendaria, sim, porque pode fazer falta mais tarde para ele 

Resposta aluno 2: 

Sim, porque muitas pessoas que conheço têm pratica na construção, 

mas não tem teoria e muitas vezes não seguem uma lógica.” (pg. 249). 
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Capitulo1. Caderno de experiência nº 1 

As atividades de “Formação Integral do Ser” e de “Organização da Produção da Cons-

trução Civil” na formação de trabalhadores nos cursos da Escola Municipal de Ensino 

Profissional Madre Celina Polci – São Bernardo do Campo 

 

 

1.1. Inserção do caderno no. 1 na pesquisa 

 

O presente “caderno de experiência no. 1” é o registro de uma das três partes a-

plicadas da pesquisa de mestrado “Formação Profissional na Construção Civil: experi-

ências em busca da ‘desalienação’ do trabalho”. Compõe, como as outras duas experi-

ências, ações contra-hegemônicas no campo da formação profissional na construção 

civil. 

Nele encontram-se os registros e debates da contribuição deste mestrado à for-

mação de trabalhadores da construção civil, nos cursos de alvenaria, pintura, instalações 

elétricas, decoração e instalações hidráulicas da Escola Municipal de Educação Profis-

sional Madre Celina Polci, em São Bernardo do Campo.  

Internamente aos cursos, focalizamos as ações pedagógicas dialógicas de ‘for-

mação integral do ser’, no sentido da ampliação da autonomia e liberdade social dos 

educandos, bem como de ‘conhecimentos de organização da produção da construção 

civil’, como o desenho e o projeto de arquitetura.  

O segundo caderno aborda a experiência de formação de arquitetos e urbanistas 

em disciplinas optativas do curso de graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanis-

mo da Universidade de São Paulo. O foco se dá nas ações pedagógicas dialógicas de 

elaboração de projeto e sua construção no Canteiro Experimental, no sentido de ampliar 
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a percepção dos educandos no que se refere ao processo de produção da arquitetura, 

inclusive com as próprias mãos. 

O terceiro caderno registra e debate a experiência do processo de formação da 

brigada de construção ampliada da Escola Nacional Florestan Fernandes, na cidade de 

Guararema109, com a reforma da casa da brigada permanente, ou ‘casa do teto verde’. O 

foco se dá nas ações pedagógicas dialógicas vivenciadas nas atividades integradas e 

coletivas de projeto, realizado pela ‘assembléia de obra’ e construção, por meio das ‘e-

quipes de obra’.  

Conforme o título desta pesquisa de mestrado, as três experiências buscam con-

tribuir, na práxis, com a compreensão da ‘desalienação’ do trabalho na construção civil, 

cada uma delas atuando em um lugar diferente do campo da formação profissional da 

construção civil. Deste modo, para uma melhor abordagem deste caderno no. 1, faz-se 

necessária a leitura dos outros dois, bem como da introdução teórica da pesquisa e das 

conclusões, ao final.  

O campo da formação profissional da construção civil se dá basicamente pela 

instrução educacional em dois planos produtivos, o dos organizadores da construção 

(caderno no. 2), com funções mais próximas do Capital, e o dos operadores da constru-

ção (caderno no. 1), com funções inseridas no Trabalho. Para uma melhor compreensão, 

é necessária a abordagem da formação dessas duas funções, interdependentes e opostas.  

Já para uma compreensão ainda mais ampla do campo da formação profissional 

da construção civil, é necessária a abordagem da formação de outra forma de produção, 

que não opere pela interação das ações dos organizadores e dos operadores, mas por 

uma via que nega essa separação, que produz o espaço de modo unitário, onde essas 

tarefas se integram e dialogam. É o que veremos no caderno 03. 

 
                                                           
109 Guararema localiza-se a 80 km a Nordeste da cidade de São Paulo. 
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1.2. Introdução 

A presente experiência em busca da ‘desalienação’ do trabalho na construção ci-

vil, por meio da educação profissional dos operadores da construção, teve início com o 

convite do CEEP – Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa110 para um trabalho de asses-

soria pedagógica da Escola Municipal de Educação Profissional em Construção Civil 

Madre Celina Polci.  

Este trabalho, por fazer parte de um programa publico, é coordenado pela Secreta-

ria de Educação da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, e tem como fina-

lidade contribuir com os cursos de educação profissional de construção civil segundo os 

princípios da política publica municipal de EJA - Educação de Jovens e Adultos, onde 

se insere a formação profissional. 

Na EMEP (como são chamadas as escolas de educação profissional em São Ber-

nardo do Campo) são lecionados cursos para Jovens e Adultos (EJA) com formação 

para o trabalho na construção civil, nas áreas de alvenaria, pintura, elétrica, hidráulica e 

decoração. Dentre os cursos há diferentes desenhos pedagógicos, a cumprir diferentes 

funções sociais, cada qual com um público específico. Há os “cursos livres”, de curta 

duração, com 240 horas em ciclos de três meses, cuja inscrição é aberta a qualquer ci-

dadão desde que preencha os requisitos sociais necessários, como renda e escolaridade. 

Outra modalidade de cursos são os de “elevação de escolaridade”, integrados ao conhe-

cimento escolar, com duração de dois anos, sendo um dia da semana para aulas de co-

                                                           
110 “O CEEP é uma escola construída por trabalhadores com o objetivo de oferecer educação aos próprios trabalhado-
res. Surgiu vinculado à luta operária, no final dos anos 70, com o objetivo de oferecer uma educação libertadora, 
contrapondo-se ao modelo de educação para o trabalho predominante no Brasil, que atendia somente ao interesse de 
empresários. Seu eixo norteador é educar para o trabalho sem desvincular o conhecimento da ação, oferecendo ao 
trabalhador uma formação que integra conhecimento técnico, cultura, autonomia e consciência de classe. O CEEP 
trabalha em parceria com movimentos sociais e com o poder público coordenando e executando formações profissio-
nalizantes, de requalificação profissional e de elevação de escolaridade. São ações diversificadas, que atendem a 
demandas específicas de cada localidade, mas que intentam, de forma geral, uma melhor inserção do trabalhador no 
mercado de trabalho e na sociedade. Seus projetos atuam não somente na capacitação técnica e na escolarização dos 
trabalhadores, mas também em sua politização, no conhecimento de seus direitos e na sua possibilidade de mobiliza-
ção como classe organizada”. (sítio da entidade: www.ceep.org.br)  
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nhecimentos do trabalho em construção civil, e os outros dias para atividades propedêu-

ticas. 

 

1.3. A política pública de formação profissional em São Bernardo do Campo 

 
Segundo as diretrizes curriculares da Secretaria de Educação, “os pressupostos 

do atendimento da demanda de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional 

na rede de SBC fundamentam-se nos princípios da educação popular, na perspectiva 

Freireana” 111. As ações são regidas pelas práticas da Educação Integral, a partir da 

articulação entre ciência, cultura e trabalho, com métodos que questionam a fragmenta-

ção do conhecimento humano a partir de vivências críticas da realidade. Possui como 

essência: 

 
 “(...) o compromisso com a defesa da vida, da justiça social, da libertação de 

todas as maneiras de opressão e da condenação de todas as formas de exclusão. Nesta con-

cepção, visamos a construção de uma sociedade que valoriza o sujeito, a sua capacidade de 

produção da vida, assegurando-lhe direitos sociais plenos”.112 

 

As Diretrizes assumem ainda, como responsabilidade da escola, “possibilitar que 

os saberes estejam a serviço do educando na leitura dos conteúdos sociais necessários a 

sua autonomia e emancipação”.113 Mais adiante, aborda a relação entre trabalho, cultura 

e ciência nos processos formativos afirmando não ser esta uma relação dada de “forma 

inocente, mas traz embates que se efetivam no conjunto das relações sociais. É uma 

relação que é parte da luta entre capital e trabalho”.114 

                                                           
111 Diretrizes Curriculares para EJA - Educação de Jovens e Adultos, Departamento de Ações Educacionais - Divisão 
de EJA e Educação Profissional, janeiro de 2012. 
112 Diretrizes curriculares, pág. 40.  
113 Diretrizes curriculares, pág. 52. 
114 Diretrizes curriculares, pág. 64. 
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Adriana Pereira da Silva, coordenadora do programa “Qualificar para Mudar”, 

da Secretaria de Educação, em conversa acerca da política educacional afirma os mes-

mos preceitos, pontuando a atual condição de ‘alienação’ dos educandos trabalhadores:    

 
“Pensando na especialidade da educação de jovens e adultos, trabalhadores, ho-

mens e mulheres trabalhadoras, que já passaram pelo momento da escola, e que já foram 

excluídos desse processo, trata-se de pensar como é a organização de uma formação des-

ses sujeitos que ainda estão numa sociedade do capital, mas que precisam fazer uma leitu-

ra critica dessa sociedade para sair desse lugar de alienação, para chegar a uma consci-

ência critica, é esse processo. E ainda, entender que, ao mesmo tempo, esses trabalhadores 

e trabalhadoras, estão de certa forma, acolhidos, ou amarrados, pela ordem do Capital, 

tendo assim uma necessidade de sobrevivência”.115 

 

 

 

Folheto de divulgação do programa “Qualificar para mudar”, 

onde se vê a gama de áreas, onde se insere a construção civil. 

 

                                                           
115 Transcrição de conversa com Adriana, em fevereiro de 2012. Negrito nosso.  
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Com os mesmos objetivos, o CEEP, entidade executora da política pública, pos-

sui clara e alinhada intenção para a implementação das ações educacionais. Isso se dá 

pela finalidade da contribuição, através dos cursos, com o processo de “liberação” dos 

trabalhadores e pela construção de uma relação mais autônoma entre estes e o mundo do 

trabalho sob o Capital. Vejamos como se coloca Patrícia Alves, coordenadora do Cen-

tro: 

 
“Quando pensamos na formação profissional pela concepção do CEEP, uma das 

questões da contradição é contribuir, dentro desse processo educacional, para que o traba-

lhador seja mais autônomo, que conheça seus direitos, para que tenha mais elementos pa-

ra poder saber lutar no ‘mundo lá fora’. Esse é um dos objetivos do CEEP. 

O CEEP, (...) vai dar formação profissional sendo que, entre aspas, é um dos ca-

minhos para pensarmos no processo da autonomia. E com ela, vem toda uma relação de 

teoria para as pessoas serem autônomas no mundo e tentar modificar as coisas”.116 

 

Estruturalmente, as ações de formação profissional nas EMEPs, por experiência 

pregressa do CEEP em outros municípios no sentido do fomento à ‘emancipação e au-

tonomia’ dos trabalhadores, têm como método de ação a realização de atividades de 

“Formação Integral do Ser”, ou “FIS”, como nos utilizaremos mais adiante. 

De modo geral, é de se notar que os objetivos de nossa pesquisa dialogam com 

os objetivos da gestão municipal e do CEEP. Aí está a razão para que o convite à con-

tribuição como assessor pedagógico da EMEP rapidamente tenha se mostrado possível e 

extremamente exitoso para compor como uma das experiências do plano de trabalho da 

presente pesquisa de mestrado. 

Em continuidade à caracterização da política municipal ressaltamos que, da 

mesma forma que há o presente trabalho de assessoria pedagógica para os cursos de 

construção civil, há também assessores pedagógicos para outras sete áreas: alimentação, 

corte e costura, informática, marcenaria, meio ambiente, imagem pessoal e saúde. Desse 

                                                           
116 Transcrição de conversa com Patrícia, em fevereiro de 2012. Negrito nosso. 
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modo a Secretaria e o CEEP operam uma ação ampla, coletiva e articulada por meio de 

atividades de formação mensais entre os oito assessores pedagógicos. 

De modo a exemplificar o teor dessas atividades de formação, que se dão por 

meio de debates, leituras, filmes, oficinas... Destacamos trecho de texto elaborado por 

XYZ, debatido por ocasião do encontro de “formação de formadores” em janeiro de 

2012:  

 
“As propostas que visam a integração curricular, a escola unitária, a educação 

politécnica, favorecem uma educação contra-hegemônica, trata-se de uma luta por educa-

ção de qualidade que possibilite a apropriação dos conhecimentos construídos até então pe-

la humanidade, à cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a exis-

tência e a riqueza social. Somente com a leitura e interpretação dos elementos que integram 

um fenômeno que podemos desvendar as façanhas do mundo moderno e nos colocarmos 

frentes às questões que nos afligem para tornarmos o mundo que habitamos coerente para 

com as necessidades da humanidade. O propósito da educação integral é inverter a lógica 

de que devemos nos colocar a serviço da tecnologia e do capital para que se realize a ver-

dadeira vocação da humanidade”. 117 

 

Exemplo disso foram as criações da escola unitária e das ‘escolas trabalho’ pela 

prefeitura de São Bernardo. Dentre elas, a primeira foi na área alimentar, um ‘restauran-

te escola’, inspirada nas propostas de Gramsci acerca do caráter ontológico do trabalho.  

 

O CEEP, sob os mesmos objetivos e métodos, realiza também em Osasco traba-

lho similar junto ao governo municipal. Deste modo, materiais de formação da entidade 

circulam livremente entre os profissionais dos dois municípios. Damos aqui destaque a 

alguns trechos de escritos acerca do trabalho naquela cidade:  

 

                                                           
117 Falta a referencia desse texto !!!!!!!!!! 
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“A proposta do CEEP e de inúmeras outras entidades do movimento popular e sin-

dical é – citando Gramsci – a de “colocar fim à separação entre Homo faber e Homo sapi-

ens resgatar o sentido estruturante da educação e de sua relação com o trabalho, as suas 

possibilidades criativas e emancipatórias”. (...) A direção que assume a relação trabalho e 

educação não é inocente. Traz marcas dos embates que se efetivam no âmbito do conjunto 

das relações sociais. Trata-se de uma relação que é parte da luta hegemônica entre capital e 

trabalho. Trata-se de um ponto que, diferente de muitos países, entregamos, unilateralmen-

te, a gestão da formação profissional aos homens de negocio, ou seja, ao capital”.118 

 

No sentido de contribuir com esses caminhos, de luta pelo fim à separação entre 

“Homo faber e Homo sapiens”, como Gramsci coloca, a EMEP de construção civil, na 

especificidade de sua área, tem buscado trabalhar também experimentalmente com ati-

vidades de formação no âmbito da “Organização da Produção na Construção Civil”, ou 

“OPCC”, que é o exercício de conhecimentos de projeto e desenho da construção, de 

quantificação dos materiais e do valor do trabalho, bem como de descrição do processo 

e resultado construtivo. Isto, com os devidos cuidados da transição temática e conceitual 

da transdisciplinaridade, atividades estas, no mundo da cadeia produtiva da construção 

civil, realizadas pelos então “Homo sapiens”, engenheiros, arquitetos e urbanistas e ad-

ministradores.  

Segundo Ramos, a partir do material de apoio e formação organizado pelo CE-

EP, tais ações compõem, mais especificamente, princípios já há muito debatidos e for-

mulados, tal como a educação unitária:  

 
“Marise Ramos (2007) estabelece como pilares conceituais da educação integral os 

conceitos de educação unitária e politécnica. Por educação unitária entendemos por aquela 

que garanta a todos o direito ao conhecimento sem dualidades, ou seja, descarta a possibili-

dade de uma educação só para o trabalho manual para os segmentos menos favorecidos e 

outra de qualidade e intelectual para outro grupo. (...) A educação politécnica é aquela que 

viabiliza o acesso à cultura, à ciência e ao trabalho por meio da educação básica e profis-

sional. Ramos chama atenção para o significado de politécnica que, ao contrario do que sua 

etimologia sugere, “o ensino de muitas técnicas”, significa uma educação que possibilita a 

                                                           
118 Projeto de pesquisa: Formacao profissional, elevação de escolaridade e certificação. CEEP janeiro de 2007, Osas-
co. 
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compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos da produção moderna, de 

modo a orientar os educandos à realização de múltiplas escolhas”. 119 

   

1.4. Apresentação da EMEP de Construção Civil “Madre Celina Polci” 

 

 

Vista da fachada da escola, recém pintada pelos educandos do curso de pintura 

 

A EMEP Madre Celina Polci faz parte do quadro de escolas municipais de São 

Bernardo do Campo há mais de 30 anos, tendo sofrido, nos últimos dois anos, muitas 

transformações, tais como ampliação dos cursos, ampliação e melhoria das instalações e 

das próprias atividades didáticas devido a sua integração à política de EJA – Educação 

de Jovens de Adultos. Com isto, passou a inserir-se na Secretaria de Educação e não 

mais na Secretaria de Assistência Social, como antes.  

 

                                                           
119 Xyz. 
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Interior da escola, com pátio de convivência e salas de aula para atividades de formação ‘teóricas’. As 
práticas de aprendizado de trabalho se dão no galpão dos fundos, e nas salas de aula laterais, onde há 
também um laboratório de informática. 
 

 

Vista interna do galpão de atividades práticas. Vê-se em primeiro plano carteiras para estudos e ao fundo 

experimentos construtivos de aprendizado de alvenaria e ao fundo de hidráulica e pintura. 

 

 Há ainda atividades de formação sob os cuidados da mesma EMEP que são rea-

lizadas nas chamadas ‘extensões’. Uma delas ocorre em uma Escola Municipal de Ensi-

no Básico ‘Scarpelli’, com cursos de ‘elevação de escolaridade’ em pintura, bem como 

dentro do canteiro de obras da empreiteira OAS, para curso de alvenaria, fruto de con-

vênio com a empresa, como veremos mais adiante. 

 Antes de avançarmos nas ações da experiência, observemos o projeto político 

pedagógico (PPP) especifico da EMEP, elaborado por Eliana Raise, onde se pode notar 

referências aos princípios e valores mencionados na coordenação da política municipal, 

de certa forma, reafirmando-os:  
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“(...) as concepções desta escola sobre o trabalho caminham para a conscientização 

do aluno acerca da importância de sua ação no trabalho enquanto processo de transforma-

ção da natureza e da sociedade ainda que em uma relativa dimensão. (...) O trabalho da es-

cola tece possibilidades para a formação de uma consciência individual e social que se pre-

tende critica e orientada por princípios democráticos e valores éticos, como a solidarie-

dade e a cooperação humana, condição de respeito às diferenças físicas, étnicas, de gênero, 

sociais e de inclusão”.120 

 

 Mais adiante, o mesmo documento, ao citar a parceria com o CEEP, demonstra 

novamente que as intenções entre as diferentes instâncias, ao menos quanto aos discur-

sos, encontram-se alinhadas:  

 
“Para o CEEP, o processo de reconhecimento social e profissional, bem como a e-

laboração de percursos formativos para a educação profissional passam pelo atendimento 

de uma escala de diferentes necessidades que se estende da sobrevivência física dos traba-

lhadores ao domínio dos saberes científicos que fundamentam uma profissão. O mapea-

mento das necessidades dos coletivos de trabalhadores fortalece a reivindicação de uma 

qualificação profissional na perspectiva de emancipação dos trabalhadores, na negociação 

das relações de trabalho e da gestão de políticas públicas voltadas ao entendimento destas 

necessidades”. 121 

  

 O grifo nosso acima indica ainda o caráter de integração dos conhecimentos, 

científicos e, podemos aqui sim dizer, conforme Paulo Freire, populares. É importante 

apontar que esta é uma questão central para todo o decorrer de nossa experiência. O 

diálogo entre estes conhecimentos no processo de formação é algo criador, pois esta 

relação, para nosso tempo, é uma novidade. 

 

 

1.5. Objeto de pesquisa na experiência nº 1 

 

                                                           
120 Projeto Político Pedagógico da EMEP Madre Celina Polci, por Eliana Raise, Coordenadora Pedagógica, pág. 15. 
121 Iden, pág. 21. 
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 O objeto de pesquisa que trabalhamos especificamente nesta ‘experiência’ são 

as ações pedagógicas dialógicas, compreendendo-as como um arcabouço de processos 

pedagógicos (conteúdos, métodos...) que tem como objetivo contribuir com o processo 

(nota-se que este processo é aberto) de ‘desalienação’ dos educandos (e educadores), 

integrados às atividades de formação em construção civil na EMEP Madre Celina Polci. 

 Tal tarefa, certamente complexa, de contribuir com a possibilidade de ‘desalie-

nação’ de outra pessoa através de um processo pedagógico, encontra-se melhor debatida 

no início da presente pesquisa, de modo que o termo ‘desalienação’ aparecerá sempre 

entre aspas, como referência não apenas ao sentido explícito da palavra sozinha, mas de 

sua inserção em uma concepção mais complexa, extensa, cuidadosa e não simplista, não 

mecânica ou direta e bruta como pode parecer. 

As ações pedagógicas dialógicas, para esta experiência de busca, se organizam 

basicamente em dois grupos, ou áreas. São as atividades de Formação Integral do Ser 

(FIS) e Organização da produção na Construção Civil (OPCC). 

As atividades de FIS, segundo consta nos planos de curso da EMEP de constru-

ção civil de 2011, que no presente momento encontra-se em debate para revisão, inclu-

sive como parte do escopo de trabalho da assessoria pedagógica em realização, consistia 

em: 

 
“Propiciar a formação integral do indivíduo, através da ampliação de conhecimentos, 

favorecendo o aprimoramento e/ou desenvolvimento para a conquista da autonomia, pro-

movendo hábitos saudáveis para a vida pessoal, social, cultural e profissional, visando o 

exercício crítico e ativo da cidadania”.122  

 

Naquele momento, as atividades tinham os seguintes objetivos específicos:123 

 
1. Desenvolvimento pessoal e social: 

                                                           
122 Planos de curso da EMEP. 
123 Iden. 
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a.Desenvolver o autoconhecimento; 

b. Resgatar valores fundamentais; 

c.Valorizar o saber social e o cultural; 

d. Valorizar o ser humano e o meio em que vive, promovendo uma convivência 

harmoniosa, consciente e solidária; 

 

2. Saúde e higiene:  

a.Promover a reflexão sobre a importância de cuidados e atitudes essenciais para 

a manutenção da saúde física e mental. 

 

3. Comunicação:  

a. Desenvolver sua capacidade de trabalhar em equipe em situações pessoais 

e profissionais. 

b. Comunicar-se com clareza e de forma adequada ao ambiente em que se 

encontra. 

 

4. Mercado de Trabalho: 

a. Conhecer as demandas atuais do mercado de trabalho; 

b. Desenvolver atitudes e habilidades necessárias para inserir-se no mercado 

de trabalho; 

c. Conhecer formas e regimes de trabalho e contratação; 

d. Conhecer as funções dos órgãos  e entidades de classe trabalhista; 

e. Aprimorar atitudes de etiqueta e ética profissional. 

 

Atualmente, como mencionado, essas atividades se encontram em debate na co-

ordenação da escola junto ao corpo docente, de modo a melhor adequá-las aos conheci-

mentos, características e visões dos professores, bem como a questões específicas da 

construção civil, no que se refere aos direitos do trabalhador, economia solidaria, auto-

gestão de empreendimentos, além de questões de gênero, raça, sustentabilidade social e 

ambiental, acessibilidade universal e segurança no trabalho. 

 Já as atividades de OPCC (Organização da Produção na Construção Civil) bus-

cam transmitir e exercitar junto aos educandos conhecimentos da propedêutica constru-

tiva, mais próximos ao saber científico, abstrato e analítico, presente nas atividades de 

organização,  criação e idealização das construções: noções básicas de elaboração de 
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projetos para obras de pequeno porte, e não apenas a leitura de plantas; elaboração de 

quantificações de materiais e trabalho, como embasamento para a realização de orça-

mentos para pequenas obras; elaboração de memoriais descritivos das obras, para cons-

tar em contratos de trabalho que o defendam de eventuais problemas de percurso,  co-

municação com fornecedores e clientes; elaboração de material de divulgação; gestão 

cooperada e compartilhada de decisões de trabalho em equipe; informática básica. 

 

 

Educanda do curso de desenho de interiores da EMEP traça perspectiva de ilustração em exercí-

cio para projeto residencial. 

 

 

1.6. Objetivos de pesquisa na experiência nº 1 

 
Os três objetivos específicos da experiência são: 

I. Identificar as ações pedagógicas dialógicas presentes no processo de en-

sino aprendizagem dos cursos da EMEP. 

II. Observar como se dão as ações pedagógicas dialógicas identificadas.  

III. Verificar a contribuição dessas ações pedagógicas dialógicas no processo 

de ‘desalienação’ dos educandos egressos dos cursos.  
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Como já mencionado, o interesse de mensurar a possível ‘desalienação’ dos e-

ducandos não é de simples percepção e abordagem (muitas vezes ela não é perceptível, 

partindo, ou não, de um discurso, de uma elaboração, podendo vir a ocorrer em uma 

pratica desalienada, não apenas em forma de discurso), pois parte da consciência de 

cada pessoa, sendo que cada uma responde a estímulos do meio de forma própria e sin-

gular. E ainda, as práticas possivelmente ‘desalienadas’ ocorrem após os cursos, e como 

cada ser humano é diferente estas ações pedagógicas dialógicas identificadas e conside-

radas “exitosas” não podem ser tratadas como uma “panacéia”, ou resultante de qual-

quer ‘fórmula mágica’. Ou seja, visita ao capitulo xyz é necessária. 

Sabe-se ainda que, por se tratar de trabalhadores, suas condições de opressão e 

subjugação ao capital são tamanhas que sua completa ‘desalienação’ só se efetiva com a 

‘desalienação’ da totalidade do meio de vida alienante do Capital. Sendo, portanto, um 

pressuposto de que as ‘desalienações’ aqui identificadas são pontuais e extremamente 

limitadas, pois na presente conjuntura não são, de modo algum, universalizáveis para 

toda a sociedade.  

Deste modo, afirmamos aqui que não compartilhamos de leituras e compreen-

sões do processo de ‘desalienação’ de modo mecânico ou maniqueísta, ou de modo a se 

apropriar do termo de forma redutora e simplista. 

Ainda, como vimos na explanação introdutória da dissertação sobre a ‘questão 

da desalienação’ (capitulo xyz), trata-se de uma pesquisa de observação sobre a ‘possi-

bilidade’ de contribuição ao processo de ‘desalienação’ em determinada ação pedagó-

gica dialógica, por meio de um método analítico com um recorte momentâneo, pois 

rapidamente retoma-se o olhar para o todo, sem se perder a consciência de que se trata 

de um todo, sistêmico. 
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Destacamos ainda que os debates acerca das ações pedagógicas dialógicas se en-

contram mais focados nos ‘cursos livres’, pois, como são de menor duração (240 horas, 

em três meses) nos é possível ter já algum retorno por parte dos educandos egressos dos 

cursos. Em 2011 diversas turmas já se formaram, enquanto que nos outros cursos de 

elevação de escolaridade, mais longos, de dois anos, ainda não há educandos formados 

por se tratar de uma nova política educacional.  

O terceiro objetivo da presente pesquisa acima enumerado trata de debater os 

desdobramentos dos cursos, após sua realização, à luz da verificação da ‘eficiência’124, 

ou ‘produtividade’, no sentido da contribuição à ‘desalienação’ do trabalho, por meio da 

observação das práticas sociais dos educandos egressos, à partir de relatos em entrevis-

tas. 

 

 

1.7. Método de pesquisa da experiência nº 1 

 

Primeiramente, é interessante notar que o convite a este pesquisador para contri-

buir com o trabalho de assessor pedagógico da EMEP, deu-se justamente por estar reali-

zando a própria pesquisa. Ou seja, o simples ato de pesquisar um determinado tema, se 

imbuído de objetivos e métodos de ‘ação universitária’, de busca da ‘práxis’, em si já 

abrem portas a experiências aplicadas, por meio de intervenções factuais, na realidade 

vivente. Devido, justamente, às latentes necessidades sociais quanto à contribuição da 

critica acadêmica aplicada e compromissada com a própria realidade. 

                                                           
124 Aqui nos apropriamos deste termo certamente não tão ‘pedagógico’, mais afeitos às áreas das exatas, pois aqui os 
inserimos fazendo menção a seu uso por Bertold Brecht, no livro xyz pequeno organon para o teatro, quando, no 
intuito de considerar o ato da encenação teatral uma ciência revolucionária, ele ‘mede’ a ‘eficiência’ e ‘produtivida-
de’ de uma dada peça pelo ‘grau’ de impacto transformador, libertário, junto ao publico, no sentido do acúmulo de 
forças humanas no que se refere às motivações revolucionárias da classe trabalhadora. Ou seja, se mais ou menos 
geradoras de autonomia, ou de desejo por ela, pelo desvelamento da situação oprimida da classe trabalhadora diante 
do capital. 
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Assim, ao mesmo tempo em que a ação aplicada contribui para a pesquisa públi-

ca aqui em andamento, de modo a torná-la mais repleta de questões objetivas e materi-

ais, há impacto mediado125 na formação dos estudantes dos cursos em andamento.  

Assim como nas outras duas experiências, o método será contribuir também com 

as ações pedagógicas dialógicas, mas atuando aqui como assessor pedagógico da escola 

junto a professores, técnicos e estudantes. Como se trata de uma pesquisa que compre-

ende a intervenção do pesquisador, também fazem parte do próprio método a interação e 

a contribuição à realização das atividades da escola, detalhado nas etapas a seguir: 

 Primeiro: identificação e escolha do trabalho de assessoria pedagógica 

como uma das três experiências, a partir de suas características de contribuição com as 

ações pedagógicas dialógicas de busca à ‘desalienação’ do trabalho no plano das fun-

ções de operação da construção civil.  

 Segundo: participação junto ao corpo da escola como assessor pedagógico, por 

meio dos objetivos de trabalho apresentados e aprovados pela EMEP, CEEP e Secreta-

ria de Educação, conforme se segue: 

- fomentar a capacidade de elaboração de projetos e gerenciamento de suas pró-

prias atividades, a partir da problematização e aprendizado da execução do desenho de 

projeto – caminho para sua emancipação, dado que esta é a forma de comunicação (e 

dominação) em seu trabalho. Guardadas as devidas diferenças práticas, é similar a ação 

de alfabetização de matriz Freireana. Esta busca permitir à pessoa iletrada conhecer o 

mundo pela leitura, mas não apenas isso, modificá-lo e mudá-lo por meio da escrita. Ou 

seja, não apenas aprender a ler projetos, mas a produzi-los, desenhá-los. Ou seja, condu-

zi-los segundo o olhar dos operários, os construtores; 

                                                           
125 Aqui reiteramos a condição de ‘mediação’ entre a crítica da pesquisa e a realidade. Não nos encontramos mergu-
lhados por completo na realidade, mantendo ainda o necessário distanciamento critico das ações. Ou seja, não se trata 
de uma relação imediata, mas mediata, refletida, problematizadora.  
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 - permitir aos novos profissionais que desenvolvam a percepção de que sua ati-

vidade encontra-se inserida em uma ampla cadeia produtiva, onde o produto de seu tra-

balho é fruto de uma ação coletiva, onde sua ação é imprescindível e indispensável ao 

todo. Desta forma, o valor de seu trabalho, frente à proporcionalidade de sua remunera-

ção pode adquirir um sentido diferenciado do atual; 

 - contribuir para o conhecimento das outras atividades produtivas da cadeia, a-

lém de sua própria, de modo a permitir o diálogo entre os diferentes profissionais, com a 

finalidade da integração das atividades e contribuição para o conhecimento do todo da 

obra – sentido de organicidade (conceito cunhado por Gramsci) – caminho contribuinte 

para a ‘desalienação’ do trabalhador; 

 - Ampliar as referências do modo produtivo da construção civil além do presta-

dor autônomo ou do regime como empregado, no sentido do conhecimento da economia 

solidária e práticas de trabalho coletivas e integradas, com finalidade de melhoria de sua 

renda e inserção social; 

 - Expandir a percepção dos horizontes referentes às formas plásticas, construídas 

pelo contato com diferentes culturas e aplicadas nas mais variadas localidades. Isto se 

dá a partir da ampliação dos repertórios de técnicas e modos de produção, avançando 

além da compreensão de “estilos” da arquitetura, como moderno, clássico, barroco, gó-

tico, popular, pós moderno, entre outros. 

 Terceiro: elaboração de trabalho programado descritivo da experiência com 

finalidade de organização de informações e dados das atividades da escola. 

 Quarto: realização de entrevistas semi-dirigidas com educandos egressos para 

verificar a hipótese da contribuição à ‘desalienação’ dos educandos, bem como com 

professores e coordenação da escola em nível local e municipal (política publica). 
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 Quinto: transcrição das entrevistas e organização das idéias debatidas para in-

serção na dissertação. 

 Sexto: redação da dissertação e inserção das questões apropriadas nas atividades 

de formação na EMEP, nos debates de avaliação da hipótese lançada. Elaboração de um 

plano de ação como desdobramento dos estudos e continuidade dos trabalhos junto à 

escola. 

 

 

1.8. Breve apresentação dos cursos da EMEP Madre Celina Polci 

 

Apresentamos abaixo a última versão do itinerário formativo dos cursos minis-

trados na escola, elaborado em novembro de 2011. 

 

 

  Observando-se as setas entre os blocos de cada curso, nota-se que há a possibi-

lidade de se fazer mais de um curso, “passeando” entre eles. Pois é o que tem ocorrido. 

Muitos educandos resolvem realizar um, dois, três cursos, de modo que ao final adqui-

rem um conhecimento cada vez mais totalizador do fazer da obra – menos especializado 

e compartimentado. E ainda, se ao final, fizerem também o curso de “informática para a 

construção civil (curso novo, com primeira turma para o terceiro ciclo de 2012, de outu-
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bro a dezembro), poderão ter acesso a saberes do campo da organização da produção da 

construção civil, desenvolvendo conhecimentos de projeto (leitura e desenho), quantifi-

cação de materiais e força de trabalho (orçamentos de obra), bem como elaboração de 

textos de descrição da obra (memoriais descritivos) e a apropriação do ‘capital instru-

mental’ de trabalho, com programas como: Skechtup, Excel e Word.  

Assim, com a reunião dos capitais instrumentais da organização da construção - 

conhecimento para uso de programas de computador, por exemplo - e operação da 

construção – conhecimento para uso de pincéis, colher de pedreiro, carrinho de mão, por 

exemplo - poderiam lhes permitir considerável autonomia construtiva para pequenas 

obras.  

Vejamos agora informações básicas de cada curso livre, a partir de uma tabela 

resumo, recém elaborada (novembro de 2011) por professores, coordenação da escola e 

assessoria pedagógica. 

 Os cursos de ‘comandos elétricos’, ‘gesso e drywall’ e ‘informática para a cons-

trução civil’ são cursos novos e devem se realizar apenas no terceiro ciclo de 2012 (ou-

tubro a dezembro). Ainda assim os apresentamos, pois demonstram a movimentação da 

escola, em busca de cursos que possam melhor se adequar aos princípios da política 

educacional.  

 Ainda, é de se notar que os cursos todos possuíam 200 horas, com exceção de 

‘instalações elétricas’, sendo as 40 horas finais um acréscimo de carga horária recém 

‘conquistado’, com atividades que buscam trabalhar questões de FIS e OCPP:  

 
“Normas Regulamentadoras 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

21, 23, 24, 28 e 34. Primeiros Socorros. Direitos e deveres do trabalhador. Trabalho Decen-

te. Economia e gestão solidária do trabalho. Noções básicas de computação. Formação In-

tegral do Ser”.126  

                                                           
126 Novo conteúdo de curso de alvenaria, a ser ministrado nas 40 horas finais, deliberado nas reuniões de HTPC – 
Hora de Trabalho Programado Coletivo. 
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1.8.1. Alvenaria  

 

 

   

À esquerda: aula de alvenaria ministrada pelo professor Mário Ferreira nas dependências da EMEP. Em 

primeiro plano vêem-se as paredes-exercício que posteriormente serão derrubadas. À direita: Educandos 

viram argamassa para assentamento de tijolos. 
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À esquerda: Turma de educandos, professor João de Souza e Ana xyz, coordenadora pedagógica do CE-

EP dentro do canteiro de obras da empreiteira OAS. Logo atrás se vê a parede erguida pelos educandos, 

como parte de um conjunto habitacional de interesse social, erguido pela PMSBC com recursos federais. 

À direita: vista geral do “Conjunto Habitacional Três Marias”, local do curso. 

 

 Os cursos de alvenaria ministrados nos três ciclos de 2011 formaram zyx edu-

candos. São cursos com duração de três meses, como todos os cursos livres, pela tarde e 

pela noite. Um deles ocorre nas dependências da própria escola, como se vê na foto a-

cima, onde há construção de paredes-exercicio que depois são desmontadas, pois os 

blocos são assentados com argamassa sem cimento. 

Já para os educandos do curso de alvenaria que realizam as atividades didáticas 

de forma integrada com uma empreiteira, OAS, há a possibilidade de erguer paredes ‘de 

verdade’ que fazem parte de um conjunto habitacional em obras.  

 

 

1.8.2. Pintura 
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 Realizado nas dependências da EMEP compõem aulas teóricas em sala e reali-

zação de exercícios práticos individuais e coletivos, neste caso com aplicação sem uso 

real em placas de compensado, ou em paredes ou superfícies de uso da escola ou outras 

finalidades particulares. No ano de 2011, formaram-se xyz educandos. 

 Há também os cursos realizados em escolas municipais, chamadas de extensões, 

que em 2011 ocorreram na escola de educação básica Alfredo Scarpelli, na modalidade 

de elevação de escolaridade.  

 

   

À esquerda: professor Ednélio Santos indica paredes onde os educandos experimentaram desenhos e 

técnicas de textura, no corredor lateral da escola. Á direita: mesas reformadas no curso, com tampos expe-

rimentais e latas de tinta ao fundo, na EMEB Alfredo Scarpelli. 
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1.8.3. Decoração e projeto de interiores 

 

 O curso tem como objetivo “apresentar a rotina e favorecer o desenvolvimento 

dos conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho do trabalho como de-

corador de interiores”.127 Trata-se de um curso com aprofundamento em projeto, com 

desenho de plantas, perspectivas e organização de atividades de obra, como se pode ver 

na tabela acima. Em 2011 formaram-se xyz educandos, sendo que a maior parte deles é 

do sexo feminino.  

 

   

                                                           
127 Plano de curso datado de 2011 encontra-se atualmente em revisão. 
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À esquerda: educandas trabalhando em maquete de experimentação de soluções espaciais internas a uma 

residência. À direita: educandas realizando atividades de desenho.  

 
 

 

Educandas e professora do curso de desenho de interiores em visita à Pinacoteca Municipal de São Ber-

nardo do Campo, como atividade de ampliação do universo cultural. 

 

 

1.8.4. Instalações elétricas e comandos elétricos 

 

 As atividades profissionais em instalações elétricas, por questões advindas do 

risco à vida que oferece, recebem uma maior pressão social para que o profissional que 

executa as instalações tenha conhecimentos cada vez mais amplos, de modo a garantir 

mais segurança para o contratante. Assim, indiretamente, acaba por dar mais segurança 
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para o próprio trabalhador, de modo que nada ocorra, como algum incêndio ou choques 

elétricos.  

Essa pressão social pode levar o profissional a buscar cada vez mais conheci-

mentos do campo da organização da produção. Isso significa ter de ‘enfrentar’ a mate-

mática e o calculo, para se apropriar das quantificações das potências dos equipamentos 

elétricos e as dimensões dos fios e cabos. Outra necessidade é de se praticar o desenho, 

de modo a se registrar o emaranhado dos fios, a separar circuitos e caminhos sob as la-

jes e paredes, de modo, por exemplo, a não deixar queimar nenhuma televisão.  

 Essa característica do oficio permite aos professores da EMEP lançarem mão de 

interessantes atividades de ensino e aprendizagem, que bem ilustram as ‘ações pedagó-

gicas dialógicas’, foco de nossos estudos.  

Há indícios de que essa formação mais ‘completa’ leva a algum sucesso no cur-

so, sendo muito bem avaliado pelos egressos e a comunidade local. Sendo assim, sem-

pre muito procurado, chega a ter três turmas por ciclo, e ainda com fila de espera. Em 

2011 formaram-se xyz estudantes nos cursos oferecidos, por três professores. 

 

 
Sala de aula, com educandos e prof. Carlos Pinheiro, à direita da foto. Nas paredes à esquerda pode-se ver 

os painéis para exercício de execução experimental de circuitos elétricos. 
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O curso de comandos elétricos é uma reivindicação da comunidade que freqüen-

ta a escola. No momento encontra-se em ‘montagem’, com a compra de equipamentos e 

organização de espaço e logísticas, tal como o plano de curso, qu econta com uma pri-

meira versão elaborada pelo professor Milton Ribeiro, o “Curso de Aperfeiçoamento 

Profissional Comandos Elétricos”. Este tem como objetivo o desenvolvimento de com-

petências relativas a montagem e manutenção de comandos elétrico de máquinas e e-

quipamentos, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e segurança e 

saúde no trabalho”.128 

 

 

1.8.5. Instalações hidráulicas  

                                                           
128 Novo plano de curso para comandos elétricos elaborado pelo Prof. Milton Ribeiro, que será ministrado no terceiro 
ciclo de 2012. 



119 
 

 

 De modo análogo ao curso de instalações elétricas, mas com menor intensidade 

quanto à ‘pressão social’, transita entre atividades teóricas e práticas. Há especial dedi-

cação ao projeto e cálculo de pesos de carga para dimensionamento dos ramais de dis-

tribuição e descarga, levando também ao desenvolvimento de projetos, mesmo que ain-

da simples. Primou, em sua última versão, pela realização de obras de melhorias de hi-

dráulica da própria escola, com a instalação exitosa de um novo renque de tanques. Em 

2011 formaram-se xyz educandos. 
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À esquerda: Estudantes e professor executam trecho de instalação hidráulica residencial em parede de 

exercícios. À direita: detalhe de instalação em execução. 

 

 

 1.8.6. Gesso e drywall – ‘construção seca’ 

 

Curso em debate sobre sua criação, pela pressão exercida pelo mercado quanto a 

‘fornecer mão de obra qualificada’ para as empreiteiras, que querem trazer para o Brasil 

essa tecnologia muito já difundida em outros países. Talvez seja por isso mesmo que se 

deva oferecer o curso, para melhor preparar o operário a se inserir de modo autônomo e 

crítico nessa cadeia produtiva, constituída quase que à parte do universo atual da cons-

trução. 
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Trata-se aí de um grande desafio, pois, a questão que fez com que a tecnologia 

avançasse tanto em outros países, foi a alta eficiência e capacidade de controle do proje-

to pelos portadores do ‘capital instrumental’ de organização da construção, logicamente 

com controle também sobre os operadores.  Ou seja, o ‘grau de autonomia’ na obra com 

essa forma tecnológica de produção pré fabricada é muito baixo, sendo, portanto, uma 

técnica que permite, se inserida em um ambiente de economia capitalista como o Brasil, 

uma maior taxa de extração de mais valia do processo produtivo, pois mais rápido e 

controlado. 

Talvez, a contribuição à ampliação de uma postura mais autônoma do trabalha-

dor frente à técnica, com conhecimentos do campo da organização da construção possa 

ser extremamente necessária.  

Assim, já lançamos aqui o debate: é possível um operário se inserir de forma au-

tônoma em um canteiro de obras organizado pela tecnologia de ‘construção seca’? 'Será 

que, quanto mais conhecimentos de organização da construção tiverem os trabalhado-

res, maiores as possibilidades de ‘elevação’ de sua intervenção nos planos de ação, até 

alcançar o das decisões sobre a obra? 129 

Ou seja, potencialmente, com esses conhecimentos, ele pode aproximar-se mais 

e mais do ‘centro do poder’ da obra – leia-se, o escritório de engenharia ou arquitetura?  

 

 

1.8.7. Informática para a construção civil 

                                                           
129 (o limite melhor seria ele mesmo poder projetar e executar) 
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Como se trata de um curso novo, até o momento encontra-se em elaboração. O 

que há são idéias e propostas para sua criação. Foi aprovado pela Secretaria de Educa-

ção em novembro de 2011 e tem previsão de uma primeira turma em outubro de 2012.  

A proposta é remodelar o curso de informática básica já existente na escola e di-

recioná-lo aos conhecimentos da construção civil no campo da informática. Com isto, 

busca-se ampliar os conhecimentos dos egressos dos outros cursos da escola, pois terá 

como pré-requisito o saber fazer prático da construção civil (como dos cursos da própria 

EMEP, por exemplo). 
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Laboratório de informática onde atualmente já é ministrado o curso básico de informática, mas ainda sem 

relação com os objetivos da escola de construção civil. 

 

Deste modo, como já apontado, pretende-se contribuir para uma reaproximação 

dos capitais instrumentais apartados pelo Capital, ou seja, os do campo da operação e 

da organização da produção do espaço. 

 

 

1.9. Debate: exemplos de ações pedagógicas dialógicas e limites à ‘desaliena-

ção’ do trabalho. 

 

 
Quais são e como se dão as ações pedagógicas dialógicas? 

 
Elas contribuem para o processo de ‘desalienação’ dos educandos? 

 

Os debates acerca das ações pedagógicas dialógicas130 serão estruturados organizadamente 

segundo as três formas de alienação apresentadas no capitulo xyz, quais sejam: do produto do 

trabalho; do processo produtivo; da espécie humana. 

Vejamos um exemplo: na alienação primeira, do produto do trabalho, veremos quais ações 

pedagógicas dialógicas encontradas na disciplina, a partir das investigações junto a educandos, 

                                                           
130 Compreendemos aqui as práticas pedagógicas dialógicas como aquelas discutidas no capitulo xyz... 
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professores e técnicos, podem ser indicadas como aquelas que buscam contribuir com a “desali-

enação daquela forma de alienação”. Junto a isto veremos também o como elas se dão, quais os 

métodos, caminhos e, ainda, a avaliação de sua efetividade ou impacto real, ainda que residual, 

sensitivo dessas ações pedagógicas na contribuição aos processos de ‘desalienação’ dos edu-

candos.131 

Como já antes mencionado, a idéia é verificar, através do presente debate, alienação por ali-

enação, onde e como se pode chegar com as ações pedagógicas dialógicas elencadas como 

possíveis exemplos de um método de contribuição à ‘desalienação’ do trabalho, que é, por natu-

reza, também dos trabalhadores. 

Ainda sim, por justeza do processo, demonstrou-se também necessária a organização dos 

limites, barreiras, dificuldades ou problemas encontrados à ‘eficiência’132 das práticas pedagó-

gicas dialógicas internamente a cada uma das formas de alienação. Desse modo, busca-se man-

ter a coerência do processo não nos permitindo conclusões parciais, idealistas, fora da presente 

realidade social, ou até mesmo, alienadas!  

Com o apontamento desses limites, reiteramos que a ‘desalienação’ só ocorre, de fato, com 

a ‘desalienação’ do todo, ou seja, de modo articulado. 

O importante é a organização das idéias e a sistematização das práticas, compreendendo-as 

como possível instrumento de luta por sua universalização. Pois, se não universalizadas, correm 

o risco de se tornarem mais uma ‘boa prática’, pontual e focal, tal como as ‘best practices’133 

premiadas pela CEF – Caixa Econômica Federal, mas que não causam impactos ou mudanças 

na estrutura de funcionamento dos problemas que se propõem enfrentar. 

Outra justificativa para tal sistematização de processos pedagógicos “desalienantes”, é po-

der contribuir com alguma reflexão sobre as sociedades em transição da economia capitalista 

para a socialista, dado que, por exemplo, as experiências do ‘socialismo real’ tiveram exatamen-

                                                           
131 Novamente reiteramos a necessidade de complexificar a pergunta, aqui apresentada de modo resumido, mas con-
cebida e compreendida segundo o debate realizado na pág. Xyz, capitulo xyz. 
132 Novamente aqui eficiência nos termos de Brecht.  
133 Como são chamadas as práticas premiadas por instituições fortes do Capital, como bancos e empresas de comuni-
cação, quanto a ações que melhoram a vida de comunidades ou até mesmo de empresas, que apresentam ‘soluções 
sociais’ inovadoras e que, se multiplicadas, certamente gerariam melhorias na qualidade de vida de muitas pessoas. A 
questão é que raramente são de fato multiplicadas, e seu conteúdo também raramente leva a questionamentos sobre a 
‘economia política’, sendo assim, inofensivas ao Capital.  
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te ai, dificuldades de enfrentamento da alienação do trabalho de modo articulado, integrado, 

unitário e concomitante. Ao que tudo indica, ou o que nos foi permitido saber, essas experiên-

cias ‘atacaram’ e reformaram apenas algumas das formas da alienação, como, por exemplo, na 

Rússia, onde a estatização das fábricas ocorreu, mas mantendo-se o método do processo produ-

tivo ainda sob formas alienantes. 

 

 

1.9.1. Forma primeira – a alienação do objeto de trabalho 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas  

 

Exemplo 1.1: ações pedagógicas dialógicas que buscam aproximar o constru-

tor dos objetos de seu trabalho: produtos e rendimentos   

 

Inicialmente, a procura pelos cursos se dá pela busca de realização de algo que seja po-

sitivo, que tenha boa qualidade e que contribua satisfatoriamente para a vida do educando, sen-

do esta a primeira razão para entrada nos cursos. Pelo que encontramos junto aos educandos 

egressos, em via de regra, os cursos da EMEP cumprem essa razão primeira: 

 
Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva 

Como você avalia o curso? Por quê? “É o Curso “ideal”. Os que nada sabiam, 

com o tempo, foram pegando, bem fácil. (...) O ensino foi uma maravilha – o professor é 

bom! Foi 99,99% fundamental. (...) Aprendi mesmo, era o professor “em cima”, repetia se 

necessário, sempre junto. (...) Realmente aprendi, saí um profissional. (...) Os cursos em 

geral, são muito bons. Ia fazer outro, mas não deu. Eu gosto, quero fazer o de pedreiro, 

por necessidade própria. O curso é de primeira, aprende mesmo”.  
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Professor Sérgio Molina, curso de alvenaria, traba-

lha junto de educando na limpeza do rejunte, na 

etapa de acabamento do revestimento cerâmico.   

 

 

Curso: Decoração 

Nome: Sandra Aparecida da Silva 

Como você avalia o curso? Por quê? “Muito bom, gostei, pena que não posso fa-

zer duas vezes. (...) A professora é muito boa, calma. Adorei. Não tenho critica. (...) Antes, 

a gente não sabia fazer nada... (...) Os materiais do curso eram bons. Não gastei nada”.  

 

Da mesma forma, os conteúdos dos aprendizados técnicos, no sentido do aprendizado 

das atividades de construção, não deixam de cumprir com a função de contribuir para que o 

educando se torne um profissional da área, ou em vias de ‘auto-descoberta’ enquanto tal: 

Curso: Alvenaria  

Nome: Jose Paulo da Silva 

Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Foi sobre a 

infraestrutura, sobre os baldrames e a importância da impermeabilização, os produtos cer-

tos, as pessoas não fazem isso e sempre dá problema. Mostrava os problemas. (...) Alvena-

ria correta!! (...) Trocava também as turmas, para exercitar a construção coletiva, pois 

numa obra sempre pegamos a parede de outro, e nem sempre reta. (...) Assentar azulejo e 

piso. Foi bem complexo pois na realidade é mais fácil, a massa cola na parede, mas na au-

la usamos massa de exercício e qualquer reladinha já soltava e caia. (...) aprendemos so-
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bre esgoto, caixa de gordura. (...) Construímos escadas, um banheiro e quiosque, eles to-

dos tinham um desenho. Tinha as medidas em graus e degraus”. 

.......................................................... 

Curso: Elétrica  

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

Contribuiu com o quê? “Antes era amador em elétrica, já sabia que era perigoso 

(...) agora mexo apenas da caixa de entrada para dentro da casa, na rua não. Hoje me sin-

to habilitado para fazer. Peguei a casa de um amigo meu e fiz. (...) fiquei besta de ver que 

eu mesmo consegui fazer. Agora vou fazer também a casa de minha irmã”. 

 

Vencida as primeiras funções, vitais, condições necessárias para que os egressos possam 

ter conhecimentos para realizar trabalho na área da construção civil, ou seja, possam ser produ-

tores de algo construído, vejamos aquilo que pode ser o diferencial no sentido de uma possível 

‘desalienação’. 

Para tanto, retomemos o sentido da forma e alienação primeira, sobre o objeto do traba-

lho, como vimos no capitulo xyz: significa a impossibilidade da apropriação dos objetos resul-

tados da produção, do trabalho. Ou seja, no trabalho alienado, qualquer objeto que lhe seja fruto 

não pertence de nenhuma forma ao trabalhador. Esse fato, ampliado e multiplicado nas relações 

de produção de toda uma sociedade, permite a extração de mais-valia pelos proprietários dos 

meios de produção, também proprietários dos produtos do trabalho.  

De modo geral, essa condição de alienação pode ser mais claramente visualizada se o 

trabalhador estiver produzindo como empregado na indústria da construção civil, a gerar rique-

zas para um empreiteiro dono dos meios de produção e da obra em questão.134 

Nas aulas da EMEP muito é debatido por professores e educandos, como as formas e 

métodos de organização da produção para o trabalho na construção civil. Basicamente são apre-

sentadas cinco alternativas de trabalho: 1.empregado; 2.autonomia coletiva em uma cooperativa; 

3.autônomo individual; 4.empresário; 5.para atividades próprias. Como se pode ver, trabalhar 

como empregado não é a única alternativa.  

                                                           
134 Sabe-se que a verificação da alienação e da inserção na cadeia de geração de mais-valia, segundo Marx, é mais 
complexa, mas para o momento, sigamos com esse modelo mais simplificado, pois é deste que no momento precisa-
mos.  
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Em diálogo com Eliana xyz, cooordenadora pedagógica da EMEP, podemos verificar 

essa característica de não necessariamente ter como objetivo final atingir metas de ‘empregabi-

lidade’ empresarial:  

 
“E nós aqui na escola, nas escolas de formação profissional, estamos fazendo is-

so, a partir do momento em que você está mostrando para o aluno que o curso que ele está 

fazendo, que ele tem valor. E que ele pode utilizar aquilo que está aprendendo aqui, mesmo 

se não for para arrumar emprego em uma multinacional, ele tira renda, enfim, algo que ele 

possa agregar já aquilo que ele trouxe, no trabalho com os outros colegas, no coletivo”. 

 

As aulas dos cursos da EMEP onde há debates entre professores e educandos sobre as 

diferentes alternativas de trabalho no mercado, tem como um possível caminho o ‘auto-

empreendimento’. As alternativas mais coletivamente estruturadas, como das cooperativas de 

construção, são pouco abordadas pois, segundo os próprios professores e educandos egressos, 

há dificuldade em sua implementação, questão que retomaremos mais tarde. 

Vejamos alguns resultados desses debates sobre o que fazer como modo de trabalho, a 

demonstrar alguma liberdade de ação e de relacionamento direto desses novos profissionais com 

os objetos produzidos por seu próprio trabalho:   

 
Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 

Por que fez o curso? “Fiz o curso para mexer em casa, ou fazer alguns bicos. (...) 

Fiz também o curso de elétrica, muito bacana também, para fazer em casa. Olha, minha 

casa estava no grosso. O pessoal vem e faz orçamentos e mete a faca. Assim, vou fazer a-

gora o curso de pintura também. (...) Fiquei satisfeita, fiz novos amigos, nem sabia de ha-

ver um fio fase e um neutro. Outro dia quase briguei com uma pessoa que queria fazer uma 

gambiarra. Fiquei com um olho critico, e fiz a própria casa”. Elaine diz que contratar pes-

soas para fazer sua casa “está muito caro, para a gente que é assalariada, não dá para pa-

gar, fica difícil, é caro. Dá para comprar o material devagarzinho... (...) e depois, sua casa 

fica como um cartão de visitas para futuros trabalhos” com construção mesmo.  

Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Como ‘bicos’: “estou pronta 

para fazer outros trabalhos na área. (...) Pode ser que um dia se torne uma profissão, por-

que não?” 

O curso contribuiu com o quê? “Por exemplo, apliquei os conhecimentos em ca-

sa, levantei parede, fiz prumo, nível, paredes divisórias de um cômodo, fiz junto com outro 

colega do curso. Foi fácil, sem mistério, o curso ainda estava bem recente!”  
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.................................................................. 

Curso: Alvenaria 

Nome: Ronildo da Cruz Ribeiro 

Por que fez o curso? “Fiz alvenaria (já tinha feito o curso de elétrica) para me-

lhorar meu conhecimento”. Fez o curso para trabalhar em construções próprias, sem intuito 

profissional inicial. 

O curso contribuiu com o quê? “Fiz a obra de minha casa, e os conhecimentos 

me permitiram cuidar da obra. Ai eu não falava mais como um leigo, deu para coordenar. 

Deu para fazer economias, e fazer melhor... Não sou mais um “barriga verde”. 

......................................... 

Curso: Pintura 

Nome: Luis Carlos de Oliveira Santos  

Por que fez o curso? “Eu e mais um amigo fizemos o curso para abrir uma em-

presa, pegar alguns trabalhos. Mas, por problemas de saúde de ambos, não fizemos. Ele 

chegou a pegar um apartamento para fazer”. 

......................................... 

Curso: Alvenaria  

Nome: José Paulo da Silva 

Por que fez o curso? “Fiz mais para meu uso mesmo. Pois os pedreiros de hoje 

não têm formação, não tem base, não medem as coisas direito, não sabem fazer, vão fazen-

do sem prestar atenção e sai tudo errado no final (azulejos). É uma mão de obra não capa-

citada. Tem um mercado que demanda e eles entram. Hoje tem pouca gente que sabe tra-

balhar com obra. (...) Fiz para as minhas coisas, ou até para contratar e orientar. (...) Dos 

formados [no curso que fez] 80% era para “uso próprio” do conhecimento, para dar aque-

la reforma em casa. (...) Quero fazer ainda o curso de elétrica e hidráulica, para conseguir 

fazer uma boa planta daqui de casa, porque no final é tudo junto”.  

........................................ 

Curso: Decoração 

Nome: Sandra Lucia Cerqueira Ferreira 

O curso contribuiu com o quê? “Do jeito que entrei e saí... com as aulas, textos, 

explicações... foi bom!! Deu uma boa noção sobre como organizar o ambiente, as cores. 

(...) Mas se houvesse mais conhecimento poderia até virar profissão. Agora posso só dar 

palpites para amigos... parentes, mas não para trabalhos profissionais. (...) Apliquei em 

minha própria casa, mas não deu para fazer tudo, pois não tive dinheiro, fiz o quarto de 

minha neta!” 

........................................... 

Curso: Alvenaria 

Nome: Rogério Barbosa 

O curso contribuiu com o quê? “Depois do curso, fiz algumas coisas, como... 

abrir parede, trocar porta de lugar, colocar uma pia, levantar parede, para mim, para a-
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migos. (...) Se pegar uma casa do solo, dá para fazer ela inteira, eu consigo fazer essa casa 

sozinho”. 

................................................. 

Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva 

Por que fez o curso? “Fui para aprimorar a NR10 [norma regulamentadora nº10 

– Segurança em instalações e serviços de eletricidade], eu já tinha cursos feitos na área. 

(...) Aprendi tudo na necessidade – precisava de alguma coisa a mais, na idéia de ir jun-

tando os conhecimentos. (...) Como disse, fiz o curso inicialmente para mim mesmo, ai as 

pessoas ficam sabendo, e a coisa vai crescendo, um fala para o outro, e graças a deus nun-

ca tive problemas”. 

Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? No momen-

to, está fazendo bicos: “Estava trabalhando como zelador, mas parei. (...) Hoje faço bicos 

com elétrica, pintura, hidráulica” 

................................................ 

Curso: Hidráulica 

Nome: José Maria de Lima 

Por que fez o curso? “O curso, em geral é para meu aprendizado, tinha a idéia 

inicial de trabalhar com isso, mas tive de me aposentar por invalidez, e os dois últimos 

cursos que fiz foi para aumentar meu conhecimento, para fazer em casa, e acompanhar os 

que estiverem fazendo”. 

O curso contribuiu com o quê? “Instalei uma nova lavanderia em casa, eu mes-

mo fiz tudo com o conhecimento que adquiri na escola. Outra vez, antes do curso, instalei 

algumas coisas erradas em casa...(...). Como tenho pouca mobilidade, meu filho ajuda em 

casa. (...) Por exemplo, estou com obra em casa esse mês”. 

 

Como se pode notar, em via de regra, são dois os caminhos trilhados pelos egressos.  

Um, dos assalariados do Capital (mal pagos, portanto) em outras áreas que não da cons-

trução civil, o que o leva a aplicar os conhecimentos adquiridos em construção civil como eco-

nomia para sua família, como sobrevivência, pelo rebaixamento dos custos para reprodução de 

sua força de trabalho a partir de obras em suas casas, ou de amigos. Ou seja, um socorro do 

Estado para que permaneça vivo. 

Outro caminho é dos autônomos, que daí sim passam a gerar valor a partir de sua pró-

pria força de trabalho, sem intermediários, como seria se estivesse em empreiteiras ou outras 

empresas privadas. 
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Em ambos os casos há apropriação objetiva e específica dos produtos do trabalho, rela-

cionando-se o construtor de modo direto com seu objeto de trabalho, de certa forma, assim, não 

se alienando deste. 

 

Limite 1.1: Dificuldades para a coletivização do trabalho autônomo em coope-

rativas de construção (economia solidaria) & O poder das empresas privadas, as em-

preiteiras. 

De pronto, como acabamos de ver, são aparentemente notáveis os avanços dessa “desa-

lienação” que resulta em geração direta de renda, mas não são tão felizes assim os limites a sua 

universalização. Vejamos alguns argumentos para essa idéia, a partir de diálogo com Patrícia 

Alves, coordenadora do CEEP:   

 
“Francisco: Na construção civil, nas conversas que tive com alguns egressos dos 

cursos, inclusive os que não estão inseridos no mercado, eles estão utilizando os conheci-

mentos dos cursos como uma forma de economia, dado que os salários deles estão tão bai-

xos diante dos custos da contratação de trabalhos de construção, que estão subindo. Assim, 

de certa forma, estão trabalhando ‘por fora’ da geração de mais valia... Não estão entran-

do em empreiteiras, mas pintando suas casas, erguendo paredes de amigos... De forma au-

tônoma. E ainda também participaram das atividades de Formação Integral do Ser.  

Patrícia: É verdade que não estão gerando mais valia, é verdade, mas ainda estão 

muito em uma relação individual. Bem, em que muda? A partir do ponto de vista individu-

al, humano, eles não estão sendo explorados, ou ‘tão’ explorados, não estão. Mas, e do 

ponto de vista de classe? 

Pois classe, você pensa como classe, não pensa individualmente... 

Francisco: Sim... É verdade. 

Patrícia: Então, em relação a isso necessariamente não é um avanço...” 

 

Pela perspectiva colocada por Patrícia (da necessidade de um continuo avanço nas con-

quistas da classe trabalhadora), se os trabalhadores egressos dos cursos não se articularem para a 

realização de mudanças estruturais, de fato, e ficarem acomodados a esta nova forma de vida 

‘melhorada’, compreendendo ser apenas este o objetivo, ou seja, sendo um fim em si mesmo, a 

possibilidade de ‘desalienação’ do todo fica prejudicada. 
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Essa é uma questão que atravessa e permeia toda a presente pesquisa, como veremos 

mais adiante. Estamos tratando de ações que já são em si melhorias para a sociedade, e ponto 

final, ou estamos em busca de mudanças sociais mais radicais? 

Como já vimos, as aqui chamadas ações pedagógicas dialógicas não têm como objeti-

vo fazer pequenos ajustes ou reformas, mas ser instrumento pedagógico dialógico para mudan-

ças maiores, haja visto que o aparentemente simples exemplo 1.1135 toca um dos pilares da atual 

sociedade, com questionamento do direito à propriedade do trabalho de um sobre o do outro e 

seus desdobramentos, nos objetos de trabalho. 

De modo a avançar, vejamos outras formas de trabalho, ainda mais pedagógicas para a 

transformação, que os atuais egressos dos cursos ainda não tiveram a possibilidade de realizar 

devido aos limites conjunturais mais amplos e diversos.  

Uma das formas alternativas de trabalho está presente nas atividades de formação da 

Secretaria de Educação, mais especificamente as do campo da economia solidária, das quais os 

professores das EMEPs têm participado, ou mesmo dos HTPCs136 da EMEP Madre Celina Pol-

ci, com a participação de professores, coordenação e assessoria pedagógica. 

 De modo a exemplificar, reproduzimos trecho do relatório das atividades de assessoria 

pedagógica junto à EMEP realizadas no mês de setembro de 2011: 

 
Os dois primeiros HTPCs foram realizados de forma similar, um deles na 

sala de reuniões da escola e outro em sala de aula. Em ambas as atividades traba-

lhamos em um grupo único em roda, onde inicialmente retomamos os debates do 

HTPC anterior, sobre a sustentabilidade dos processos produtivos na construção ci-

vil. A partir de uma critica a isso, de que na verdade a sustentabilidade (de modo ge-

ral) é apenas um discurso, que não chega a tocar as práticas socialmente sustentá-

veis, buscamos avançar na razão para que a sustentabilidade não alcançasse as ques-

tões sociais: a mais-valia. Assim, foi elaborada uma dinâmica, onde a produção de 

uma parede de “drywall” em sistema industrial permitiria melhor visualizar e com-

preender como que os empresários controlam a produção e a forma característica de 

distribuição desigual dos recursos para pagamento dos salários, onde grande parte 

fica retida em suas mãos, resultando em trabalho não pago aos trabalhadores, ou se-

                                                           
135 Exemplo 1.1: ações pedagógicas dialógicas que buscam aproximar o construtor dos objetos de seu trabalho: pro-
dutos e rendimentos. 
136 Explicara a sigla HTPC. 
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ja, mais-valia. Após a apropriação do processo debateu-se sobre a TCPO (Tabela de 

Composição de Preços e Obras) a forma de controle sobre os recursos na construção 

e a naturalização da mais-valia sobre a forma de BDI.  

No sábado seguinte visitamos professores, alunos e técnicos da escola, uma 

obra em fase de acabamento localizada em Jandira, erguida pelo sistema de autoges-

tão das obras por famílias organizadas em associação. O conjunto habitacional Dom 

Helder Câmara, com cem unidades horizontais, erguido em alvenaria aparente auto-

portante, a partir de projeto de arquitetura coletivo, em lote urbano comunitário com 

escola, espaços de produção, tratamento interno de esgotos e área de preservação 

ambiental. (Relatório das atividades de assessoria pedagógica do mês de setembro. 

Todos os relatórios encontram-se em anexo) 

 

 

   

À esquerda: Professores e educandos em visita à Comuna Urbana em Jandira, no anfiteatro da comunida-

de, diante da escola em construção. 

À direita: caminhada pelo conjunto habitacional, em atividade de formação que integra o conhecimento 

de técnicas construtivas (ex: alvenaria armada de tijolos cerâmicos aparentes, ou cobertura em abóbadas) 

e o debate formativo sobre a real viabilidade de formas alternativas de produção, com a realização de 

projeto e obra em autogestão, a partir da organização popular. 

 

 

Como se pode ver na visita à Comuna Urbana Dom Helder Câmara137, em Jandira, er-

guida pelos próprios moradores e pela contratação de força de trabalho de uma cooperativa de 

construção, foi possível o conhecimento da possibilidade da existência de um processo de pro-

dução que contribui com a ‘desalienação’ do trabalhador, não apenas em sua primeira forma de 

                                                           
137 Relatar de modo breve a comuna urbana. 
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alienação, do objeto, como vimos acima, mas em sua segunda forma, do processo de produção, 

como veremos mais adiante. 

Esta obra, deste modo, só foi possível devido à reunião de esforços das famílias aos co-

nhecimentos de movimentos populares, como o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, bem como de técnicos militantes da assessoria técnica Usina - centro de trabalhos 

para o ambiente habitado, a partir de experiências pregressas nessa forma de produção, ‘menos 

alienada’. 

Uma das características dessas formas de produção é sua potencialidade formadora de 

leituras e compreensões acerca da atual forma de produção do espaço centrada no Capital, de 

modo extremamente didático (pois livre, democrático e coletivo), transformador e ‘desalienan-

te’, como se pode ver nos trabalhos de mestrado de José Baravelli, xyz, TFG de Pedro Arantes, 

Reginaldo Ronconi com o xyz, Eduardo Galli, sobre xyz, e TFG de Daniel Costa, sobre a coo-

perativa de construção canteiro xyz.... Joel Felipe, xyz....falar da mais valia no tamanho das 

casas. 

Ainda, é de se dizer, que tais debates já permeiam o universo formativo dos professores 

do CEEP há mais de uma década. Assim, para estes, não se trata de novidade.  

Diante disso, quais seriam as ‘dificuldades’ dos egressos? Se os professores ‘abordam’ 

essas questões, por que os formados nos cursos não criam cooperativas de construção com tra-

balho integrado, como vimos na Comuna Urbana?  

Se assim é colocada a questão, para quem minimamente conhece algo dos caminhos do 

ensino-aprendizagem, certamente haverá um estranhamento.    

Mas, assim mesmo, ela pode nos mover a buscar melhor compreensão dos limites, bar-

reiras e dificuldades às práticas de formas alternativas de produção. Por hora, deixemo-la no ar, 

para nela voltarmos no decorrer das narrativas e avaliações das formas outras de alienação. 

Por exemplo, algo que pode contribuir com a melhor compreensão dessa questão, en-

contra-se dentro da própria EMEP, em um curso de alvenaria, em parceria com a empreiteira 

OAS. Como ilustração, observemos trecho de diálogo com professor João xyz, responsável pelo 

curso: 
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 “(...) nos cursos que eu dou, na OAS, (...) é voltado para o profissional 

mesmo, ele faz o curso, sabendo que futuramente ele pode ter uma promoção. É 

uma visão meio capitalista? É. Mas é a realidade. Então ninguém vai pegar o di-

nheiro e... A empresa não vai fazer isso. É uma realidade. E a gente tem de traba-

lhar no máximo na realidade que está vivendo”. (Diálogo com prof. João xyz) 

 

Em 2011 o curso de alvenaria junto à OAS se deu dentro dos canteiros de obra da em-

presa, em obras publicas, relacionadas à PMSBC, mais especificamente no conjunto habitacio-

nal xyz, com xyz unidades, financiadas pela CEF, que formou xyz profissionais nos três ciclos. 

As aulas ‘teóricas’ são ministradas por João xyz nas instalações da empresa, e as aulas 

‘práticas’ se dão em trechos de obra específicos que permitem o desenvolvimento dos conheci-

mentos de alvenaria em paredes definitivas do conjunto habitacional.   

Diante disso temos dois aspectos que diferenciam esse curso do ministrado na EMEP, 

que é a vivência do ambiente de trabalho assalariado, por estar totalmente nele inserido, bem 

como a relação com o produto do aprendizado, de propriedade da OAS. 

Outro aspecto é a ‘certa’ contratação dos estudantes pela empreiteira, isso dá 100% de 

empregabilidade ao curso, já que para realizar o curso, os educandos são previamente contrata-

dos pela empresa. 

 

  
À esquerda: Corredor de acesso à sala de aula, interno ao canteiro de obras. 

À direita: Aspecto do interior da sala de aula. 
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À esquerda: Educandos trabalhando em trecho de alvenaria de vedação, interno ao conjunto habitacional. 

À direita: Portão de entrada da obra, com faixa de divulgação do curso, onde se lê: “Aqui tem curso na 

área da construção civil, alvenaria e revestimento. Parceria: PMSBC, CEEP e OAS”. 

 

Perguntado ao professor se os educandos tinham visto os projetos da obra que estavam 

trabalhando, informou que a empreiteira não os tinha fornecido. Questão esta que se coloca para 

a segunda forma de alienação, do processo de produção, como já abordaremos. 

Há ainda outro exemplo. Há nos cursos presença da forma empresarial privada de pro-

dução na construção civil, como o convite à Tigre, fornecedora de tubos e conexões. Nas pala-

vras do professor Roberto xyz, do curso de instalações hidráulicas: 

 
“Roberto: Nesse sentido teve a Tigre [empresa produtora de tubos e conexões de hi-

dráulica para construção civil], que fez algumas aulas de água quente e água fria, e ela 

terminou fornecendo um material, e explicou muito bem mesmo. E o pessoal tem esse mate-

rial que tem todos os símbolos da hidráulica. Mas se eles vão usar ou não, eu já não sei. É 

classe A, muito bom mesmo, contribuiu muito, demais. Até por que tivemos, no curso, a o-

portunidade de fazer um pouco de avaliação, e sem exceção todos acharam que contribu-

iu”. 

 

Bem, entramos assim com estes dois exemplos-limites no campo da ‘cultura construti-

va’ que permeia todo país, e se encontra exatamente no sentido avesso da ‘desalienação’ da 

forma primeira, do objeto de trabalho. Entramos no âmbito da hegemonia do Capital sobre o 

trabalho: caminhada árdua!  

Avancemos. 
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1.9.2. Forma segunda – a alienação do processo produtivo 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas 

 

Exemplo 2.1: ações pedagógicas dialógicas que buscam ampliar a apropriação 

do construtor sobre o processo de produção da construção: projeto e obra realizados 

pelas mesmas pessoas e de forma coletiva. 

 

   

À esquerda: Estudantes junto ao professor Mario xyz, do curso de alvenaria, com a planta desenhada À 
direita: Educando egresso do curso de elétrica mostra projeto de elétrica de sua casa junto da tabela de 
cálculo das potências dos circuitos para dimensionamento dos fios e dutos condutores.  
 

A forma segunda de alienação, do processo produtivo, aborda a quase total ausência de 

consciência e de apropriação do trabalhador de sua condição e inserção em um todo, em uma 

cadeia produtiva que labora conjuntamente para a realização de determinado produto edificado, 

onde a interdependência entre cada um dos integrantes é total. 

Se o pedreiro não assenta o tijolo, ou o motorista não dirige o caminhão de entrega do 

próprio tijolo, ou o engenheiro não calcula seu peso sobre a viga do edifício, nada mais aconte-

ce. Basta um desses parar, que tudo para. Logicamente, diante de uma sociedade de massas, 

para o Capital, ninguém é insubstituível. Se o engenheiro faltar se, por exemplo, nasceu seu 

filho, chama-se rapidamente outro a ocupar-lhe o lugar. Se o motorista faltar, acontece o mes-

mo. Cada falta é substituída, pertença a pessoa ao campo da organização ou da operação da 

construção civil. 
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Diante do Capital, importa manter as funções produtivas. Não importa por quem ela é 

realizada, não importa sua humanidade, sua condição humana, como veremos mais adiante na 

forma terceira da alienação, da espécie. 

Uma das ações pedagógicas dialógicas que tem como objetivo contribuir para a amplia-

ção dessa percepção, e não apenas de agir no sentido de busca de sua superação, é a que permite 

aos educandos o aprendizado e a realização de atividades de organização da produção da cons-

trução civil (OPCC). Estas atividades compreendem desenho (projeto), matemática (quantifica-

ção de materiais e orçamentos de trabalho) e português (memoriais descritivos das atividades de 

obra). 

Com o acesso a esses conhecimentos o trabalhador pode participar dessas atividades de 

modo direto. O trabalhador que pinta uma janela, tem a possibilidade de ter a compreensão do 

todo da obra: seus custos, cronogramas, opções tecnológicas, entre outros. Isso permite uma 

maior organicidade138 dessa pessoa no todo da obra, o que significa menor alienação do proces-

so produtivo. Mas, logicamente, isso ocorre apenas se a gestão dessa construção permitir sua 

participação, sua intervenção ativa na obra, no todo, e não segundo uma passividade que lhe é 

comumente imposta. 

Deste modo, esses conhecimentos podem contribuir para um processo de maior auto-

nomia para o trabalhador. De posse desses conhecimentos, se está inserido em uma empreiteira 

e, por exemplo, percebe algo que precisa ser ajustado no projeto, poderá avisar seus superiores e 

contribuir com aquelas informações adicionais. Mas poderá ou não ser ouvido. Se ouvido, mu-

darão o projeto, mas seu salário, de pronto, não. E o operário nesse caso conhece o valor dos 

salários da obra. Isto já começa a mover, a mudar as coisas, segundo caminhos múltiplos, a de-

pender das pessoas. Mas exercitemos aqui alguns: em um o operário tem seu salário aumentado, 

ele aceita, e sobe um degrau na cadeia e tudo fica como está. em outro caminho ele não tem seu 

salário aumentado, não se conforma, sai da empresa e abre uma cooperativa de construção com 

os colegas outros de turma! 

                                                           
138 Explicar organicidade, de atuar em parte, com a consciência do todo. 
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Bem, no momento, isso não importa, o que importa é que potencialmente ele tem os co-

nhecimentos para intervir junto às “rodas mais ‘altas’ da construção”, o resto é com ele. 

Voltando.  

Dentre os conhecimentos de OPCC, apontamos como de maior relevância o projeto, o 

conhecimento do desenho da construção. Diante da presente falta de diálogo entre os trabalhos 

de projetistas e operários, temos o projeto como o instrumento central de uma situação de mo-

nólogo, de decisão e comando unilateral dos projetistas sobre a construção, dada por meio do 

projeto. Este é o instrumento de imposição da superioridade hierárquica dos projetistas sobre os 

operários (esta questão é melhor aprofundada no capitulo xyz). 

De modo a dar inicio à caracterização das ações pedagógicas dialógicas que trabalham 

com a ampliação dos conhecimentos de OPCC, observemos trechos do diálogo entre os profes-

sores da EMEP, em debate coletivo sobre as ações:   

 
“Professor João (alvenaria OAS): Lá no curso tem a parte de segurança do tra-

balho, para depois entrar na parte de projeto, pois está comprovado: as causas dos maio-

res acidentes são resultado de falta de planejamento e falta de organização. Sem esses dois 

juntos, é uma arma fatal para a causa de acidentes.  

Vamos supor: cálculo de material, por exemplo. Eu sei, pelo tempo do curso, a 

quantidade de blocos que a pessoa vai usar, em média, para levantar uma quantidade de 

alvenaria, para fazer uma elevação. Então, não tem necessidade de ele carregar o espaço 

demais [com blocos]. (...) Então essa parte de planejamento é essencial, na parte de cons-

trução civil, sem planejamento não existe construção civil, eu acho. Sem esse início desse 

planejamento, como uma planta baixa, por exemplo, é que vai se dar a continuidade a to-

das outras. Sem a planta baixa, eu não consigo a planta de elétrica, eu não consigo uma 

parte de decoração, ou até mesmo um orçamento de quanto é que vai custar essa obra. 

Tanto para eu cobrar como para o proprietário daquela construção, para ele montar. En-

tão, eu acho que antes do primeiro bloco, que vai se colocar, a pessoa tem de ter total con-

fiança nessa parte de projeto. Tem até uma questão, que eu discuto muito, que a parte teó-

rica que eu dou é até maior do que se pede até. Já a aula prática, acho que, como é mecâ-

nica, então, se você colocou um bloco ali, tirou as medidas, colocou um prumo, uma linha, 

você vai embora. Mas o cálculo, o planejamento em si, ele é mais demorado”.  

Professor Milton (elétrica): “Procuramos trabalhar na linha mesmo do teórico e 

prático. Eles vão primeiro no papel e desenvolvem os cálculos e a partir daí vão desenvol-

ver as tarefas no laboratório, e já trazem questões das casas deles mesmo. E aprimoramos 

essa discussão: “Você é um auto-construtor”. Mas, se eu quiser vender minha casa hoje, 
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se ela for ser financiada, ela tem de ter um habite-se, e para ter um habite-se tem de ter 

uma planta. E ainda, se fizer uma planta com a elétrica até valoriza mais o imóvel. A gente 

faz essas discussões todas. E aí, na realidade, eles ficam a fim de aprender mesmo os pro-

jetos, assim, a conclusão dos trabalhos deles é o projeto da casa deles. E, dentro disso, 

uma discussão sobre “projeto de vida”. O foco é esse, e a partir daí entra a ‘cidadania’, 

entram todas essas questões que a gente trabalha dentro do curso”.  

“Professora Dalva (decoração): A gente sempre faz, sempre tem uma parte práti-

ca assim, sempre tem, depois que desenvolve o projeto, a gente vai e faz na prática, isso 

também está dentro do curso. Isso é legal mesmo, por que elas vêem realmente que aquilo 

que está ali no papel, é possível de se fazer um projeto, e visualizar, depois, o projeto pron-

to. Tem muitas pessoas que acham que “nunca vai ficar igual”. A maioria chega com essa 

visão: “Imagina que vou conseguir fazer isso igual”, ao que está no desenho, fazer de ver-

dade. É aí onde elas percebem que o projeto é justamente isso, é para sair igual. Quando a 

gente por na prática, tem de sair igual. A gente não faz projeto simplesmente por fazer, en-

tão tem de sair igual. E quando elas chegam, chegam com uma visão que não: “Imagina, 

um desenho, vai ficar igual, depois?” 

João: essa é uma dificuldade que a gente tem. 

Luciana: acham que não precisa... 

Dalva: é... acham que também não precisa. E é lógico, quando você vai para o 

mercado de trabalho o projeto é essencial, não tem como. 

Francisco: isso dá uma discussão interessante, pois, quando vamos falar da auto-

nomia, como estávamos antes falando, esse ímpeto da pessoa de falar “pô, mas tem de fi-

car igual ao projeto?”, pois muitas vezes os educandos aqui vivem em mundo da prática, 

elas estão sempre lá na casa delas fazendo, arrumando, mas nunca precisaram de um pro-

jeto, aí, o projeto pode aparecer como algo que vai amarrar a vida dela. Por que o projeto, 

muitas vezes pode em algum momento, atrapalhar mesmo: “Por que que eu tenho que fazer 

igual que a pessoa que desenhou isso daqui? Mas isso daqui não vai dar certo...” E aí ele 

vira uma camisa de força, mas se é a própria pessoa que fez o projeto, ela tem autonomia 

para mudar, corrigir, o próprio projeto dela mesmo... 

Dalva: Sim ! 

Francisco: Como ai não está separado, como sempre, o engenheiro do pedreiro, 

nesse caso, não tem de consultar o engenheiro lá no escritório dele, na firma, longe, e di-

zer: “por favor, será que eu posso mudar (por exemplo) uma parede de lugar, pois aqui es-

tamos tendo um problema do mundo da prática...” por que o desenho mandava fazer as-

sim, e o engenheiro não fez como seria melhor. Pode ser que ele olhe e nem tenha tempo de 

dialogar, pois já está fazendo outro projeto...  

Dalva: E no meio do caminho, o projeto pode sofrer mudanças. Ele é feito justa-

mente para que tenha todas as possibilidades ali, de estudo, de circulação, de ergonome-

tria, tudo. Justamente para na hora de pôr em prática dar o mínimo de erros possíveis. En-

tão, pode haver mudança? Pode. Mas se o projeto estiver bem desenvolvido, bem estudado, 
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pesquisado, depois não tem por que depois fazer mudanças. É lógico, pode ocorrer, mas o 

projeto é exatamente isso, a pesquisa, as compras de material.... Tudo em cima de quê? Do 

projeto. Para fazer orçamento...” 

Dalva: Uma coisa que achei interessante no curso de desenho aqui, é que o proje-

to acaba, de certa forma, elevando a auto-estima das alunas. Por que normalmente eu faço 

todo um trabalho, e elas têm de desenvolver um projeto do início ao fim, no final do curso. 

Daí, eu comecei a perceber que em todas as turmas elas começaram a dar o nome desse 

projeto de TCC mesmo! E aí falo para meus filhos que estou fazendo um TCC! Por que eu 

sempre falo, projeto final, só que, de repente, começou a virar TCC, então, é como se fosse 

uma coisa importante mesmo para elas. Por que a maioria não terminou os estudos, e de 

repente está fazendo um projeto final! Acaba elevando mesmo a auto-estima mesmo em re-

lação à família, em relação a tudo, de se conseguir fazer um projeto final. E, quando elas 

terminam, ficam tão orgulhosas de ver o produto, o projeto final acabado. E satisfeitas: 

“Ah, nunca pensei que fosse conseguir fazer um projeto assim!” Eu acho isso muito legal, 

acho que só isso já vale o curso. Tem gente que quer tirar foto, com o projeto, com os de-

senhos (...). 

João: Lá no curso da OAS, estamos fazendo duas casinhas separadas, de bloco de 

concreto. Na hora de escolher o projeto, tinha gente que queria colocar dez cômodos na 

casa, e era um espaço reduzido. E eu, usando o papel, dizia: “Gente, vocês têm de imagi-

nar como vão ser as divisões nessa casa, como fica esse quarto, que tamanho fica se colo-

car dez cômodos, em um espaço reduzido assim? Entendeu? Para trabalhar as cabeças de-

les para entender o que é o projeto, o desenho. Então, fizemos, no terreno, montados o ga-

barito todinho, e depois do gabarito montado, fomos para a sala de aula e ficou uma se-

mana para decidir qual casa que ia ser construída. Então, cada um foi sugerindo, cada um 

dos 16 alunos escolheu um tipo de casa, e, para ficar melhor, eu pedi para não fazerem 

plantas quadradas. Falei: eu quero um corredor, quero uma sala e uma cozinha, dentro 

desse espaço.  

Então, eles começaram a entender melhor o que é aquele projeto: “Está vendo, ó: 

aqui não pode, vai ter o recuo. Como é que eu vou poder aproveitar esse terreno com um 

recuo?” Aí fomos usando tudo dentro do projeto. 

Então, as duas casinhas já estão começadas, já estão na altura de amarração, no 

meio da parede, para fazer vão de janela. 

(...) Olhem só, tirei um monte de fotos, cento e poucas fotos!  

Eu fiquei doido, pensando, como eu iria usar o tijolinho, para não ficar sempre 

naquela coisa, elevando parede? Daí tem uma parte que dá para fazer com tijolinho que é 

arco e abóbada. Então separei em quatro grupos, e cada um vai fazer: churrasqueira, for-

no a lenha, lareira e fogareiro... Foi o que fizeram lá”. 

(...) 

Dalva: Uma coisa que percebo também, mesmo aquelas que não têm intenção de 

ir para o mercado de trabalho. Depois que elas aprendem a fazer projeto, elas ficam fa-
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lando assim: “Nossa, agora não vou precisar ficar arrastando móveis para lá e para cá. 

Eu faço projeto e arrasto uma vez só!”. Dentro de casa, por que às vezes você quer mudar 

os móveis dentro de casa, e, quando você não tem uma noção, você arrasta, e aí não dá 

certo. E aí você volta com os móveis para tal lugar. E aí: ah, não ficou bom aqui também, e 

fica empurrando móvel para lá e para cá. E aí elas falam: “nossa, não precisa mais ficar 

empurrando, a gente faz um projetinho para o ambiente, vai fazendo os estudos do local, e 

fica bem mais prático, né? Arrasta os móveis uma vez só!” 

(...) 

Luciana: Queria comentar uma coisa que a Dalva falou, do projeto. Quando a 

gente começa lá na elétrica também. Por que passa o plano de curso, e tem lá ‘projeto’, e 

dizem: “Hã ? projeto, mas como assim?” Mas aí, no final, que eles começam a fazer esse 

projeto da casa deles, a gente coloca assim, para que a pessoa se motive a fazer: “É da sua 

casa, vamos ver como vai ficar?” E quando fica pronto, nossa, a pessoa: “Nossa professo-

ra, achei que nunca ia conseguir, muito legal”. E aí escrevo ‘parabéns’. E eles levam para 

casa... é bem legal.  

Você vê que quando a pessoa vê pronto o resultado, e isso demora, pois vem desde 

o inicio do curso, evoluindo, evoluindo... E eles dizem assim, no final: “É... mas não é tão 

difícil”.  

João: Tem essa situação também que é legal, é quando ele vê só o projeto: “Pro-

fessor ! Eu não estou entendo nada, só tem um monte de riscos aí!” Aí, depois, quando vo-

cê começa a fazer aquela montagem, a traduzir, a passar mesmo para a realidade, aí o 

pessoal pega e fala: “Caramba... í, é mesmo ó! Tá é ficando igualzinho...” 

 

 

 

           
À esquerda: Atividades de execução dos projetos no laboratório de elétrica. 
À direita: Desenhos e cálculos de potência, junto das tubulações de passagem dos fios elétricos.  
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Agora, vejamos o que dizem alguns educandos egressos dos cursos da EMEP, sobre as 

atividades de OPCC:  

 
Curso: Alvenaria  

Nome: José Paulo da Silva 

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Listas de materiais de construção, Orçamento de materi-

ais de construção, Oçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de 

um trabalho de obra, Informática? “Sim, sobre sistema de esgoto na rua, separado da 

água da chuva. Foi feito um desenho aqui da quadra, no entorno de casa. Fomos ver as 

caixas d’água, se ainda de amianto. Se tem coleta de chuva. Para uma visão da arquitetura 

da região, para uma análise crítica. (...) Fizemos desenhos sobre o pé direito, WC – louças, 

estruturas, telhados, caimentos, um material vasto [mostrou os desenhos no caderno]. (...) 

Foi minha primeira experiência com desenho. Trabalhamos escala, área, triângulo de 90 

graus, uso dos tijolos e rendimento dos materiais. (...) [professor] Mario falou sobre o uso 

dos materiais, por exemplo, o rendimento de um saco de cimento. Isso está em uma aposti-

la (mãos à obra - da ABCP). (...) Não teve informática”.  

.................................. 

Curso: Elétrica  

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais de construção, Orçamento de materi-

ais de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de 

um trabalho de obra, Informática? “Exercitamos a leitura de plantas. (...) Não chega-

mos a fazer um orçamento, por pontos de luz, não sei bem como fazer. (...) Desenho de 

planta? Fizemos bastante. Desenhava e depois fazia na prática os circuitos. (...) Fiz uma 

planta aqui de casa. Gostei bastante. Ela mostrou o escalímetro, explicou... Fiz a planta 

que gostaria que ficasse minha casa. Foi tranqüilo fazer, demorou um pouco, fiz os dese-

nhos em casa também, pois sou detalhista. (...) Tinha bastante gente com dificuldade de de-

senhar (os mais velhos) e escrever, ai o trabalho era cooperado entre os educandos. (...) 

Não sentamos no computador (na época estavam montando a sala de informática)”. 

................................................. 

Curso: Elétrica 

Nome: Jabson João de Souza 

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais construção, Orçamento de materiais 

de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de um 
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trabalho de obra, Informática? “Projeto? chegamos a ver, mas praticamente não traba-

lho hoje com projeto, faço mais a manutenção simples. Eu fiz no curso, se precisar monto 

um projeto ‘de boa’, desenhando os circuitos. (...) para mim, essa parte de desenho eu tive 

um pouco de dificuldade, agora, na prática para mim já é ‘mais suave’, pois já estava an-

tes, na prática. Assim, essa parte de projeto tem um pouco a desenvolver ainda. (...) É im-

portante ter essa parte, pois você começa nesse curso, e depois, em um curso de comandos 

elétricos, se você pega um circuito para montar, a partir de um projeto e por na prática, é 

suave. E, se for um projeto unifilar eu consigo também por no papel. (...) em nenhum mo-

mento mexemos com computador, não tinha sala ainda. (...) Foi passada uma tabela com 

custos, que atualizamos a cada quatro ou cinco meses na internet. Foram passados textos 

de explicação de instalações”.  

............................................ 

Curso: Alvenaria 

Nome: Rogério Barbosa 

Francisco: Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? 

“Ele passou tudo, (...) passou os tipos de solo, como preparar o solo se o solo for em uma 

praia, na terra, como barro, mangue... ele passou todos os tipos e como que você deve fa-

zer. Como por a casa para o sol, onde colocar a sala, coisas tipo, explicações tipo... como 

que te falo... de projeto de ... arquiteto mesmo! Ele passou tudo nos mínimos detalhes, per-

feito mesmo, o que era uma coisa que eu não esperava. (...) aprendemos tanto a construção 

de paredes como chapisco de blocos, de tijolos de barro. Como eram feitas as casas anti-

gamente, como é feito hoje, os materiais que são feitos hoje”.  

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais construção, Orçamento de materiais 

de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de um 

trabalho de obra, Informática? “Tivemos plantas, o curso da gente a gente fez com uma 

planta da CDHU. Visitamos diversos locais em São Bernardo, que tem projeto da CDHU, 

tanto da CDHU como obras grandes. Fomos no total de dez a onze locais, pessoalmente 

para ver qual era. Uma obra que estava a todo vapor para ter entrega da CDHU. A base 

da planta era da CDHU, e dessa planta fizemos uma casa até o final do curso. (...) Eram 

visitas no horário da aula”. “Ele passou quais materiais usar, quanto ao custo, quanto 

custa o tijolo baiano, outros tipos de tijolos, nos passou todos os dados (...) ele tem um 

mostruário, com um material da China, muito leve e super resistente”. Quando perguntado 

se conseguiria fazer o projeto de uma casa e depois a construção, Rogério diz: “Com certe-

za, tirando a metragem, calculando, tirando o tamanho, como que vai fazer, se de dois 

quartos, três quartos, o projeto de desenhar e depois a obra, eu consigo fazer”.  
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Professor do curso de alvenaria junto de educandos a mostrar planta do projeto em construção, com base 

nas visitas a conjuntos habitacionais da CDHU. 

 

 

Curso: Elétrica  

Nome: Reynaldo Scheurer 

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais construção, Orçamento de materiais 

de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de um 

trabalho de obra, Informática? Diz que no curso teve bastante projeto: “Elaborava e co-

locava no papel. Foram vários. (...) fiz meio caderno de desenho, tanto de projetos unifila-

res como multifilares. (...) Os grupos criavam o projeto das casas. (...) é legal, pois tem um 

debate dentro do grupo. (...) Apesar de que isso depende da pessoa que compõe o grupo”. 

Fizeram, os dimensionamentos todos, definiram potências, amperagens, as tomadas todas, 

pontos de luz: “fizemos o projeto total”. Não usaram a sala de computação, mas Reynaldo 

fez os desenhos no computador de sua casa, no programa “paint-brush”. “(...) Tem de colo-

car, antes, tudo no papel, não adianta sair fazendo!!! É indispensável !!!  

Francisco: Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu 

trabalho na profissão da construção civil? Como? Por quê? “Fiz também a elétrica da 

casa toda de meu pai. Desenhei tudo, calculei... a hora que ele falou: ‘pode acender’, eu 

pensei... ai ai ai !!!! e ... deu tudo certo !!!!!!!!!!!” 

 

Nos diálogos com alguns egressos houve a possibilidade de questioná-los sobre prefe-

rências de se trabalhar com projeto e obra, após já terem vivenciado algum conhecimento das 

duas práticas de organização e operação da produção da construção civil.  

A questão versava sobre a hipótese imaginária de serem convidados a realizar profissio-

nalmente dois trabalhos, sendo que deveriam optar pela realização de apenas um deles. Teriam 

de escolher: Uma das propostas seria a execução de determinados serviços de construção, por 
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exemplo, a elétrica de uma casa, que já tivesse um projeto feito. A outra proposta seria de ela-

boração do projeto e a execução também da elétrica de uma casa. Ou seja, um deles seria a 

materialização prática de uma idéia pré-concebida e outro seria a idealização e sua posterior 

realização.  

Em todas as vezes que fiz a pergunta, os construtores não tiveram dúvidas em optar pela 

segunda proposta de trabalho, que compreendia a realização do projeto e posterior execução.  

As justificativas são diversas, como se pode brevemente verificar a seguir.  

 
Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva 

Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais construção, Orçamento de materiais 

de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de um 

trabalho de obra, Informática? “Antes fiz um curso na Léo Comissari, em 2004 [escola 

de formação de trabalhadores] também tinha teoria mais prática, mas com o Milton foi 

melhor, teve mais projeto, os quadros, tirei dúvidas. (...) Fizemos cálculos de potência. (...) 

Foi incrível e interessante isso (cálculo), e fizemos uma planta com detalhes. Ficou um 

projeto perfeito, se tinha um erro, tinha que refazer. (...) Era tudo na teoria e na prática. 

(...) Eu nunca tinha desenhado, dá para saber tudo, as potências, os circuitos... (...) Para 

fazer as plantas, o professor começava com um desenho simples e colocávamos na prática 

– 2 cômodos. Colocávamos os pontos de luz, com tomadas, puxava os circuitos, da caixa, 

as TUEs e TUGs. (...) No conduíte corrugado, definia-se tudo, as especificações... (...) Na 

planta, alguns se perdiam. (...) o professor pediu para desenhar em uma cartolina”.  

Francisco: Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu 

trabalho na profissão da construção civil? Como? Por quê? “Hoje em dia, em constru-

ção civil tem que saber ler planta, as simbologias, tem que saber, senão não faz. (...) Se pe-

gar uma planta é mais fácil para explicar para o cliente. é também como um cartão de visi-

ta para o eletricista, eles ficam entusiasmados (clientes), e é difícil ter isso para pessoas de 

baixa renda”.  

Francisco: Perguntei-lhe de sua preferência entre um trabalho de elétrica que 

o contratasse para realizar projeto e depois execução, ou apenas a execução: “Se qui-

ser atingir os objetivos do trabalho, eu prefiro fazer um trabalho com projeto e depois exe-

cução. Mesmo demorando mais, prefiro fazer o projeto e depois executar, apesar de que 

apenas executar seria mais rápido. (...) O professor falava disso, de que o projeto seria pa-

ra mostrar para o cliente, para ver como ía ser, assim explicava e defendia o trabalho”.  

.................................. 

Curso: Hidráulica 

Nome: José Maria de Lima 
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Francisco: No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do 

trabalho de construir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção 

(planta, corte, elevação etc.), Lista de materiais de construção, Orçamento de materi-

ais de construção, Orçamento de valor do trabalho, Escrita de texto de explicação de 

um trabalho de obra, Informática? “Em todos os cursos não usei computador, meu co-

nhecimento é zero. (...) entro na internet mas meu conhecimento é ainda limitado”. “Na 

empresa onde trabalhava tinha o desenho, como um controle de rotina. O projeto vinha 

dos engenheiros. Fiz curso de leitura e interpretação de desenho no SENAI, dentro da em-

presa. Foi bacana ! Mas aprender a desenhar mesmo não teve não. (...) A gente pegou os 

desenhos dos projetos, tinha perspectiva, para ver como ia ser para depois pôr em práti-

ca”. Voltando ao curso de hidráulica: “Fizemos uns desenhos, os projetos, e pediam para 

eu fazer. Depois levava para fora e ia fazer na parede. (...) Projetava tudo, era colocado no 

papel. As curvas, o tamanho de cada uma, era bem detalhado. Só íamos para a prática de-

pois de a gente saber bem o que ía fazer”. “As aulas teóricas é mais chato, mas é bom sa-

ber fazer uma planta. Pois, se vai fazer um trabalho tem que ter o projeto, para que o dono 

possa ver e dizer como ele quer. É uma coisa bem interessante”. “Teve um dia que procu-

ramos alguns preços de materiais, em uma lista. (...) O Roberto comentou sobre os valores, 

de empreita”. 

Francisco: Ainda sobre o projeto, perguntei-lhe se tivesse a chance de optar 

entre dois trabalhos. Um com projeto e obra e outro só com obra: “Eu preferia pegar o 

que eu fizesse o projeto, à minha maneira. De repente me dão um projeto que não está cor-

reto, pode ter gambiarra! Pegava todo o trabalho”. 

 

Ao que tudo indica são poucas palavras, mas precisam ser escritas para se justificar e 

complementar a compreensão do sentido das ações pedagógicas dialógicas de busca da reunião 

das atividades de organização e operação da produção da construção civil. 

Assim como também, agora, parece que pouco mais é necessário se escrever para a 

defesa do direito de toda pessoa que vive a produzir, a fazer algo, alguma coisa enquanto função 

social, de saber por que e como aquilo que está se fazendo é assim e não assado. E mais ainda, o 

direito de se interferir nas decisões de condução das atividades que lhe são próprias. De se ex-

pressar, de participar e, mais importante ainda (coisa que por isso mesmo, infelizmente, a hu-

manidade tem deixado de ser melhor e mais bela), a possibilidade de contribuir, de debater, de 

discordar, de somar com idéias e propostas alternativas sobre as atividades que se faz, e também 

decidir. Vive-se em uma democracia, não? Por que ela não chega ao ambiente de trabalho? 

Pois é, mais que sabido por todos, e mais velho que andar para frente, que: duas, 

três.... quantas mais cabeças pensam melhor do que uma!  

Pouco mais precisa ainda ser dito para se ter clareza do crime que comete a sociedade 

ao ‘proibir’ a todos o direito de acesso ao conhecimento, em todas as suas áreas. Assim como na 

construção civil, de ‘proibir’ a um pedreiro de conhecer a arquitetura (mas não essa atual, dessa 
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forma que se aprende nas faculdades, alienada, como veremos no caderno no. 2), aquela que lhe 

falta. 

 

 

Limite 2.1: Barreiras para a realização de projeto e execução de obras de for-

ma coletiva. As dificuldades dos educandos, as dificuldades dos professores:  dificulda-

des pela contrariedade à preestabelecida divisão social do trabalho e pela disparidade 

do tempo de estudo entre arquitetos e operários da construção.  

 

De início, a realidade é dura, pois o desejo de se trabalhar com atividades de OPCC com 

trabalhadores enfrenta barreiras objetivas, por questões históricas. Vejamos depoimentos de 

educandos em relação às dificuldades de avanço no aprendizado dessas práticas: 

 
Curso: Elétrica – oportunidade 

Nome: Juvenal Gabriel de Sousa 

 “(...) Nunca tinha desenhado uma planta antes, no iíicio tive dificuldades, mas no 

final, com a prática, se aprende tudo, já estava entendo tudo”. 

..................................... 

Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva 

“Era tudo na teoria e na prática. (...) Eu nunca tinha desenhado, dá para saber 

tudo, as potências, os circuitos...” 

.................................. 

Curso: Decoração 

Nome: Sandra Aparecida da Silva 

 “A dificuldade foi desenhar, nunca desenhei nada. (...) Não foram todas que tive-

ram dificuldade. Da sala, quatro alunas. Nunca desenharam nada. (...) Aprendi na planta 

baixa as distâncias dos móveis. Fazer plantas. Nunca tinha feito. (...) Depois do curso não 

fiz mais nenhuma planta. 
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Educanda e seu desenho em perspectiva de sala de estar, exercício do curso de desenho de interiores. 

 

Ao olharmos para o todo da escola, verificamos que essas falas expressam a realidade 

da maioria dos educandos, de nunca ter desenhado antes. Essa característica é tão presente a 

ponto de até se tornar uma regra, algo natural entre os trabalhadores da construção. O ato de 

desenhar é uma atividade tão distante de seu cotidiano que chega até a não fazer sentido: dese-

nhar... ? 

Vejamos ainda o relato dos professores:  

 
“João: O que se dá nessa parte de educador, é essa dificuldade que a gente tem, 

de o educador passar para o educando essa importância do projeto. Que é em todos. Va-

mos supor, decoração, alvenaria, pintura e elétrica, são trabalhos todos dentro da constru-

ção civil, mas totalmente diferente uma da outra, cada uma tem seu segmento. Mas só que 

a dificuldade com projeto, principalmente quando é um curso livre, que a pessoa vai en-

trar, eu acho que deveria ter uma explicação melhor sobre o que é esse projeto. Não é? É 

com todos. Na outra escola que trabalhei, também tinha essa situação de dificuldade, de 

leitura de projeto, ou senão, até mesmo pode ser com a matemática. Pois antes de iniciar 

uma parede, uma instalação elétrica, para você explicar para a pessoa que ela tem de sa-

ber matemática,  a pessoa já sofre um impacto. Tem gente que desiste do curso por causa 

da bendita da matemática.  

Dalva: Comigo é o desenho, sempre, sempre. Tem gente que sofre quando começa 

a fazer o desenho... Dá dor de cabeça... Dá um monte de coisa assim. Desenho é uma coi-

sa, perspectiva, nossa... Mas depois vai! 

 

Essa condição de distanciamento da experiência do desenho, por ser estrutural, também 

está colocada para os professores, exímios construtores:  
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Francisco: Como você mesmo disse, vivemos em uma sociedade de classes, onde 

há uma divisão do trabalho, entre quem planeja e quem executa. Assim, tem aquele que faz 

o projeto da obra, e aquele que executa... 

Roberto: Sim, a divisão do trabalho. 

Francisco: Isso, e lá na escola existe algumas intenções de também trabalhar com 

o plano da construção, com o projeto, com desenhos, a quantificação dos materiais, as i-

deias, por exemplo, de onde vão passar os canos, onde fica a caixa d’água. Coisas um 

pouco mais além apenas da execução. Como foi isso no seu curso, você passou informa-

ções assim, trabalhou nesse sentido? 

Roberto: É a gente tem necessidade de um projeto, você pode ir lá ao curso e ris-

car a parede, mas é diferente. A leitura de planta. Faltou. Eu mostrava plantas de um curso 

que eu tenho [Roberto fez um curso de mestre de obras], mas esse curso em si, de leitura e 

interpretação de desenho não ajudou muito. Ajudou-me a entender. Mas na época não me 

foi fornecida nenhuma planta que eu pudesse usar hoje nas aulas. E eu fui atrás disso, mas 

não consegui.  

Faltou essa planta, esticar uma planta, bem grande, de pelo menos um sobrado. 

Já não digo nem a planta de um prédio, mas de um sobrado, para você mostrar a planta de 

hidráulica. Isso não foi possível. Mas dentro do conhecimento que tenho, do meu conheci-

mento de plantas, eu passei para eles, sim. 

Tentamos fazer isso, sim, apesar de eu ter dificuldade de desenhar. Se está no pa-

pel eu entendo muito bem, e aí pedia para os alunos colocarem, fazerem desenhos na lou-

sa. Isso foi feito, mas bem pouco, não foi muito não. Nós desenhamos uns três ou quatro 

banheiros, com a caixa d´água, o que não é simples! É simples você falar, olha vamos fa-

zer uma caixa d´água, vamos imaginar aqui uma parede, é fácil você falar e até passar o 

risco lá na lousa, com quatro, cinco rabiscos. Mas para você por no papel, até por que eu 

nunca tinha feito isso, não é simples. Eu tive dificuldades e os alunos mais ainda. É nesse 

sentido que não tenho dúvida. Pois se tem a planta, você pode até não conseguir pegar na 

planta e por no papel, mas você consegue interpretar. Você consegue aprender os símbo-

los.  

 

 

Sala de aula do curso de instalações hidráulicas, onde se vê na lousa desenho de planta com projeto das 

instalações. 
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Essa situação dos mestres de obras é muito comum, pois, na forma que está estruturada 

a produção da construção civil, não está colocada a possibilidade de Roberto desenhar, não está 

prevista. Portanto, a atividade de pegar um papel e ‘colocar as coisas’, é nova para ele, e como 

toda novidade, é difícil, como coloca o professor Sérgio Molina, que exemplifica com sua con-

dição:  

 
Sergio Molina: (...) o projeto, na visão do aluno e a dificuldade ele tem, é a mes-

ma dificuldade que eu tenho em fazer o planejamento semanal, por exemplo. Ou fazer o re-

latório, o registro das aulas. Na área onde atuo - pois eu trabalho como pedreiro -  na área 

onde trabalho, eu conheço, com os tantos anos que eu trabalho na área, entendo razoavel-

mente da profissão. Porém, quando muda alguma coisa nesse itinerário, no meu caso é fa-

zer relatório, ou fazer planejamento de aula, eu também tenho dificuldade. Então, na ver-

dade, eu tenho de aprender com eles, e junto com eles e com os outros professores, a de-

senvolver esse trabalho. E ir se aprimorando, e passar isso também para eles, como exem-

plo que tem o desenvolvimento, também, do projeto, da matemática... Que são esses conhe-

cimentos que são necessários para a profissão”. 

 

Sérgio Molina menciona ao final de sua fala os “conhecimentos necessários para a pro-

fissão”, entendendo ‘profissão’, assim parece, como uma atividade humana completa, que une 

as atividades de realização de desenhos e cálculo (criação) à prática da construção (realização). 

Já o ‘mercado’ apenas ‘exige’, segundo Luciana xyz e Milton xyz, professores de insta-

lações elétricas, apenas a leitura e interpretação de plantas, ou seja, apenas a realização, como 

se vê:  

 
Luciana xyz: “Se a gente sabe que tem um aluno que vai trabalhar lá fora, no 

mercado, uma construtora ou uma empresa, (...) de repente lá ele vai usar projeto, pega 

uma planta em uma construtora? Ele não pode sair daqui e falar: “nem sei o que é isso” 

(...) teve alunos aqui que contaram que o teste para entrar em uma empresa era pegar uma 

planta e ver o que estava ali. (...)”. 

 

Milton xyz: “Como eu trabalho com o pessoal da noite, o foco é o mercado de 

trabalho mesmo, então já está dentro do programa, já está inserido, ele não trabalha des-

vinculando a prática com a leitura e interpretação de projetos. Tem as normas de seguran-

ça. Tudo está dentro do foco dele de trabalho”. 
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Paulo Freire e tantos outros educadores defendem a alfabetização dos educandos como 

instrumento para descoberta, libertação, reconhecimento, intervenção, existência no mundo, 

para sua presença como cidadão. E assim concebem o processo de alfabetização como um mo-

mento onde o educando desenvolve a possibilidade de ler os códigos fonéticos, as letras, as 

quais juntas formam palavras, e assim por diante, frases, parágrafos, textos. Ao mesmo tempo, 

necessariamente lhes é também endereçada a faculdade da escrita. Com o lápis na mão, registra 

letra a letra, sílaba a sílaba, palavra a palavra, grafa pequenos desenhos iconográficos univer-

salmente conhecidos. E assim como lê, pode agora escrever suas palavras, seu nome, endereço, 

recados a conhecidos, cartas, mensagens, memórias, histórias. Pode até onde sua própria mente 

lhe permitir! 

No campo da alfabetização não é concebível para qualquer escola que seja, qualquer 

professor, a possibilidade de aceitar que o educando apenas aprenda a ler, e não a escrever. 

Agora, por que é que todo um sistema educacional, o da formação profissional da cons-

trução civil, financiado, promovido e regrado pelo Estado e por empresas diversas, com pessoas 

sérias e comprometidas, pode conceber que haja pessoas que saibam apenas ler desenhos, mas 

não desenhá-los? 

O paralelo com a alfabetização escancara a trama do processo produtivo, da alienação 

programada na construção civil. E não apenas, também em todo o mundo da indústria da produ-

ção em massa. Pois tudo, simplesmente tudo que pode ser visto com os olhos em uma cidade 

como São Paulo, foi algum dia objeto de um desenho para sua produção. Das ruas aos postes, 

das cadeiras aos computadores, dos pratos às sandálias, dos cadernos às lâmpadas, simplesmen-

te tudo passou pelo olhar atento e pela mente precisa de uma pessoa que sabia utilizar um equi-

pamento de desenho, seja este lapiseira ou programa de computador.  

Não nos escapam nem os aviões ou helicópteros que fogem da terra e tomam conta dos 

céus, se tiverem desejo de fugir dessa tamanha insanidade e olhar para o infinito, em fuga. 

No ato de desenhar havia na mente dessa pessoa o processo de produção, controlado, 

regrado, calculado em todas as minúcias, para que, no final disso tudo, tivesse, pela noite, em 
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casa, a descansar do trabalho, dois tipos de gente: aqueles que jantaram até se fartar e aqueles 

que ficaram caçando comida para a família toda, em algum lugar. 

Esse é o sistema educacional, esse é o sistema de produção.  

Atualmente, de modo geral, uma coisa (educação) não difere da outra (produção), reto-

mamos assim a síntese de Bourdieu, que afirma a possibilidade da educação ser funcionalizada 

como matriz reprodutora da sociedade. Para pensar em outro sistema educacional, que permita o 

aprendizado da leitura e realização de desenhos por parte dos trabalhadores, temos que pensar 

em outro sistema de produção.  

Imaginem se Roberto tivesse a chance de também aprender a desenhar, o que ele diria?  

 
Francisco: Se no curso de mestre de obras que você fez, além de aprender a leitu-

ra e interpretação de plantas, você tivesse a possibilidade de também aprender a desenhar, 

você teria feito? 

Roberto: Ah... Com certeza! Teria contribuído mais. Mas na verdade, no curso, a 

gente fez um trabalho de umas 80 horas, mais ou menos. Que eu não sei se ajudou. Pois fo-

ram feitos muitos cálculos, que não é papel do mestre de obras. Se tivéssemos pego as 80 

horas e tivesse aprendido a desenhar um pouco mais.. teve desenho, teve, mas foi muito 

simples. 

Pois na área da construção, e você conhece muito mais que eu, quando se trata de 

desenho, a coisa é mais complexa, não é só pegar uma lapiseira e rabiscar uma folha. Não 

é tão simples assim. Faltou, e faltou muito ainda. Nesse sentido o curso de mestre deixou 

muito a desejar. Inclusive visitas em grandes obras, não fizemos isso. Isso não tem curso. 

Tem obras que os engenheiros deixam você ir visitar, mas não fizemos isso. Por exemplo, 

poderíamos ter ido visitar, como atividade do curso, fora do horário de trabalho, a cons-

trução de uma ponte do rodoanel, que estavam fazendo na represa. O professor simples-

mente não levou. A condição dos engenheiros da obra era que o professor fosse junto, mas 

ele não pôde e não fomos, e lógico, não dá para dizer que o engenheiro está errado e isso 

não foi feito.  

 

Se Roberto tivesse o tempo e a oportunidade como de tantos outros, teria sua vida sido 

outra. Essa falta de tempo identificada pelos educandos é mais uma barreira, uma dificuldade, 

um limite do Capital, mas que a ‘economia política’ não revela: 

 
Curso: Elétrica 

Nome: Arlan Salustiano de Souza 
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O que considera que faltou no curso, ou outras críticas construtivas? “O curso 

tem poucas horas, é muito curto. Tem que ter mais tempo. (...) Uma turma por semestre se-

ria bom. (...) Foi muito corrido. Terminava uma planta, nem terminava e já tinha outra. 

(...) É curto, são poucas horas. (...)  

............................................. 

Curso: Decoração 

Nome: Sandra Aparecida da Silva 

O que considera que faltou no curso, ou outras críticas construtivas? “Se pu-

desse ter continuidade no curso eu continuaria. É uma pena, faria de novo. (...) O tempo é 

pouco, poderia ser mais tempo”. 

......................................................... 

Curso: Elétrica  

Nome: Reynaldo Scheurer 

O que considera que faltou no curso, ou outras críticas construtivas? “Faltou 

uma atenção maior para a leitura e interpretação de plantas, para aprender a ler todos os 

códigos, senti falta de mais disso, teve apenas o básico. (...) O curso é muito curto (...) Essa 

parte de desenho também gostaria de dar continuidade...  (...) Não houve tempo de traba-

lhar com orçamentos, o que teria sido importante (...) A parte de orçamentos é muito im-

portante, para ter ‘o que é certo”. 

 

Essas falas requerem mais um dado importante para a compreensão do tamanho da 

questão “tempo para formação”, ao compararmos o tempo necessário para a formação de um 

arquiteto e urbanista, que é de xyz horas, diante de um curso de 200 horas para o aprendizado do 

assentamento de tijolos, pintura ou outros cursos da EMEP. 

O limite está colocado pelas características da cadeia produtiva, que pressupõe, como 

vimos no capitulo xyz, a heteronomia139 como método produtivo no canteiro de obras, conforme 

escritos e pensamentos de Sérgio Ferro, em ‘O canteiro e o desenho’140. 

 

 

Exemplo 2.2: ações pedagógicas dialógicas que debatem a característica de co-

letividade do processo de trabalho e o valor do trabalho em um coletivo. 

 

                                                           
139 Explicar heteronomia. 
140 FERRO, Sérgio. O canteiro e o desenho. São Paulo: Projeto, 1979. 
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De modo complementar ao exemplo anterior, onde vimos a ampliação das possibilida-

des de apropriação do processo de trabalho, pelo acesso a conhecimentos de organização da 

construção pelos trabalhadores e alguns de seus respectivos limites, agora abordaremos ações 

que visam contribuir com a percepção de interdependência de todos no processo produtivo, 

entre os trabalhadores também, além da relação das duas formas básicas de atividades: organi-

zação e operação. 

Na EMEP, segundo pode-se perceber, há um incentivo ao trabalho coletivo, em grupos, 

o que, de certa forma contribui para a compreensão de interdependência nas atividades produti-

vas, nas palavras de Eliana xyz coordenadora pedagógica da escola: 

 
“Há também a ideal da desconstrução da idéia do individual, essa idéia de que o 

individual é mais importante. Tem aquela idéia de que o coletivo pode fazer bastante coisa, 

e eles trazem uma experiência que é sua, e lá no assentamento de tijolos, reunimos isso, e 

de vez em quando conseguimos chegar em algo além daquilo que eu trazia e você trazia”.  

 

Essa intenção aparece também em relatos de egressos, citando como exemplo o de Elai-

ne Cristina da Silva, que fez o curso de alvenaria: 

 

“O professor sempre começava as aulas com uma “frase de incentivo” para le-

vantar a auto-estima. (...) Ensinou sobre conduta, sobre ética. (...) Vimos coisas sobre se-

gurança, ética, profissionalismo, e “nunca trabalhar sozinho”, pois sempre, com um com-

panheiro sempre se adianta o trabalho, seja com um, dois ou mais”. 

............................................................ 

Curso: Elétrica  

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

“ (...) Tinha bastante gente com dificuldade de desenhar (os mais velhos) e escre-

ver, ai o trabalho era cooperado entre os educandos. (...)” 

 

Essa noção, de coletividade no trabalho, também pode ser verificada em amizades esta-

belecidas no decorrer dos cursos, o que resultou em posteriores trabalhos coletivos, entre egres-

sos. Depoimentos nesse sentido ocorreram, mas apenas um deles pôde ser sistematizado: 

 
Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 
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 “Por exemplo, apliquei os conhecimentos em casa, levantei parede, fiz prumo, ní-

vel, paredes divisórias de um cômodo, fiz junto com outro colega do curso. Foi fácil, sem 

mistério, o curso ainda estava bem recente!” 

 

Ednélio xzy, professor de pintura avança nos debates e nos coloca sobre a noção do va-

lor (passando a ser monetário) do trabalho ser o mesmo entre todos da produção: 

 
“Um grande demônio que enfrentamos na educação é a vaidade. Essa deve ser e-

liminada. Também o orgulho. Assim criamos uma consciência geral de classe, na qual te-

mos todos os mesmo valor. Pode parecer óbvio, mas acredite. A maioria das pessoas dão 

sempre mais valor aos títulos do que à comunidade. 

(...) 

Numa outra [atividade de aula] uma aluna levava café e um senhor insistia em 

perguntar quanto ela cobraria pelo café. Foi a deixa para falarmos de coletividade.... 

Bem, a coisa funcionava mais ou menos assim. A longo prazo, via-se posturas 

mais coerentes com a vida em comunidade. E, de certa forma isso se confunde com o ideal 

do que é amizade e confiança”. 

 

Os debates acerca dos valores do trabalho seja por tempo (diárias) ou por produto (em-

preita), foram uma constante nos cursos: 

 
Francisco: E sobre o valor do trabalho?  

Roberto: Na verdade eu discuti isso mais baseado no valor de uma diária. Por 

que pedreiro, encanador, eletricista, tem mais ou menos o mesmo valor, apesar de ter às 

vezes uma disparidade muito grande. Tem gente que ganha de R$80,00 até mais de R$ 

250,00 por dia. Eu dizia sobre o que é possível, e isso a gente discutia durante a prática, 

na hora de cortar a parede, de passar os canos, eu passava para eles o tempo mais ou me-

nos que você gasta para fazer um banheiro... Dá para você calcular mais ou menos em 

quantos dias você faz uma instalação, a hidráulica só. Isso dava para fazer, isso era possí-

vel de fazer.   

........................................................... 

Curso: Alvenaria 

Nome: Ronildo da Cruz Ribeiro 

“Conversamos sobre como dar um orçamento, como medir as quantidades (para 

não sobrar). Já listas de materiais, sim, foi feito, e também foi conversado sobre o traba-

lho, para fazer orçamento. Falou de salários em geral da construção civil, que varia o va-

lor por “responsabilidade”. 

............................................................. 

Curso: Alvenaria 

Nome: Jose Paulo da Silva 
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“(...) Ele falava da demanda do mercado, do crescimento. (...) As informações so-

bre o custo do trabalho são um pressuposto, pois todos são trabalhadores e sabem do valor 

de uma diária de um pedreiro. A classe media não sabe, nós sabemos, estamos todos habi-

tuados”. 

............................................... 

Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 

 (...) Falou do custo do trabalho para assentar pisos, como ardósia, azulejo...” 

 

 

 

Limite 2.2: Dificuldade ao acesso às informações sobre as diferenças dos valo-

res dos trabalhos, segundo a economia política.  

 

Quando funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo ganham na justiça o direito de 

ter seus salários mantidos em sigilo, para preservar sua individualidade, após a publicação no 

sitio publico de contas da prefeitura, fica clara a força que possui a liberalidade (não confundir 

com liberdade) com que se trata a idéia de rendimentos sobre o trabalho de cada um141. 

Essa questão, de mercado, é tratada como clausula pétrea (assim como a propriedade 

privada) entre as pessoas, e se, alguém ganha mais que outra pessoa, isso é um direito. 

A revista Isto é noticiou que o Brasil possui a maior diferença de rendimentos entre os 

países de economia capitalista do mundo... (achar a matéria). 

Deste modo, se eu sou um empreiteiro, faz parte do meu fazer não contar para os traba-

lhadores quanto ganho com aquele trabalho, ou aquele “negócio” (como costumam chamar seus 

trabalhos para com o mundo). E ainda, não é considerado “educado” um trabalhador interpelar 

um engenheiro ou administrador da empresa para qual trabalha ao vistoriar uma obra e lhe per-

guntar o valor do seu salário. Nota-se muito bem que a recíproca não é verdadeira. Todos da 

empresa sabem quanto ganha aquele pintor.  

E agora? Que fazer? 

                                                           
141 Achar o processo e trechos da matéria que aborda isso. 
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Que fazer ainda se além de não se poder falar quanto ganham as pessoas, que dirá sobre 

as de alta renda? Esse “tabu” é escondido, muitas vezes até, como um segredo das instâncias de 

receita publica, dado que a tônica nessas classes sociais é se pagar menos impostos. 

Roberto xyz, mestre de obras com mais de 40 anos de profissão, professor de hidráulica, 

nos relata:  

 
Francisco: “E chegaram a falar sobre as diferenças dos salários dentro da cadeia 

produtiva da construção civil: Quanto ganha um pedreiro, um mestre, um arquiteto, um 

engenheiro...” 

Roberto: “É, a gente conversou sim, mas engenheiro não, eu não faço a menor 

idéia de quanto que ganha um engenheiro, não é? Mas um mestre de obras, com um bom 

tempo de experiência, ganha um salário muito bom, para os padrões brasileiros, uns R$ 

4.000,00 e já vi R$ 8.000, até um mestre de obras”. 

 

Como reverter essa questão cultural tão arraigada? Como? Se tão normalizada, a exem-

plo das revistas da PINI142, para empresas de ornamentação de ‘mão de obra’ da PINI? Um car-

dápio de operários, com todas as atividades, valores por função, de norte a sul do país? Uma 

idéia tão absorvida por todos como o ar?  

Ainda, há ‘noticias’, segundo os estudos de doutorado da arquiteta e urbanista Lúcia 

Shimbo143, e o mestrado da arquiteta e urbanista Beatriz Tone144, de que os mega especuladores 

internacionais das empresas de construção de unidades habitacionais para famílias de baixa 

renda, com recursos públicos, do programa “Minha Casa, Minha Vida” estão gastando apenas 

metade dos recursos financiados pela CEF para os custos de sua produção. Ou seja, a outra me-

tade é lucro.  

Trata-se do maior programa publico de construção habitacional da história do planeta 

terra (entre economias capitalistas) com subsídios a fundo perdido, ou seja, a maior privatização 

de recursos públicos do planeta, calcada sobre a lógica de que o valor dos rendimentos é uma 

questão ‘de mercado’. 

Barbaridade. 
                                                           
142 Citar melhor a revista construção e mercado da pini. 
143 Nomear o doutorado dela. 
144 Inserir referência do mestrado da bia. 
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(inserir aqui o desenhinho das duas ocas, uma cheia de peixes a outra quase vazia) 

 

Inserir aqui o Toyotismo145, que sob o Capital, avançou no ponto de vista dos avanços 

da segunda alienação com ações sobre o processo produtivo... Mas mantém a propriedade e 

segredo sobre os rendimentos sob as guardas do capital, nesse sentido, de ‘desalienação’ do 

trabalho, enquanto avanços parciais, aparentemente há ‘desalienação’, mas como já aqui deba-

temos, a ‘desalienação’ tem de ser nas três esferas, ou nos três olhares de modo conjunto.  

 

 

Exemplo 2.3: ações de contribuição a elevação da escolaridade dos trabalha-

dores, um caminho autônomo que pode levar até a universidade. 

 

A possibilidade de ampliar o acesso dos conhecimentos produzidos pela humanidade 

certamente contribui à ‘desalienação’ dos educandos no que se refere à participação, em todos 

os sentidos, na cadeia produtiva. Caminho importante para isso são os estudos, desde que reali-

zados com o objetivo de manutenção e ou ampliação de sua autonomia frente o Capital. 

Esse feito pode ser verificado em conversa com os professores, em relatos que demons-

tram a multiplicidade de caminhos percorridos por cada educando:  

 
Sérgio Molina: “Eu tive alguns alunos no ciclo passado, no ano passado, inclusi-

ve uma menina que trabalhou depois alguns dias comigo, o nome dela é Érica. E ela se de-

senvolveu de uma maneira até satisfatória, trabalhou algum tempo comigo. Mas ela viu 

que construção civil para ela era muito pesado, muito cansativo. Mas, com os conhecimen-

tos que ela adquiriu no curso de alvenaria, ela conseguiu um emprego em uma imobiliária, 

para fazer uma representação de, não sei se como, corretora ou apresentadora de imóveis. 

Porque nem todo mundo que trabalha em uma imobiliária são corretores, que têm um cur-

so específico para isso.  Mas com os conhecimentos que ela adquiriu aqui na escola, ela foi 

trabalhar em uma imobiliária. Ela tem conhecimento de massa, ela tem conhecimento de 

pintura, ela tem conhecimento de estrutura, então ela tem pleno conversar, e trabalha hoje 

                                                           
145 Explicar em poucas linhas o toyotismo 
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em dia. Então não é bem por aí, que um indivíduo vai fazer um curso na construção civil e 

ele vai usar aquilo, que ele vai ter de trabalhar de pedreiro. Não, ele pode elevar o nível 

dele, aumentar a autonomia dele e não trabalhar na área de construção civil, pode traba-

lhar em outra área. O objetivo do curso é igual ao do indivíduo. Não é ‘cravar’ nele uma 

profissão. Isso é o que eu entendo” 

Milton xyz: Isso eu sinto um pouco, em geral, no meu curso também. Uma grande 

maioria quer ir à frente, gosta de rever essa questão do conhecimento mesmo, com as dis-

cussões que a gente faz e tudo mais. Eles revêem essa postura e querem voltar a estudar, 

ou os que não terminaram, os que terminaram: “ah, qual curso que é bom? Qual a sequên-

cia que eu posso fazer?” E realmente eleva de novo essa baixa estima deles e eles come-

çam a seguir outros rumos. Você vê que tem aluno que entra e que nem olha para os lados. 

Na hora que sai, sai falando, rindo... muitas vezes continua desempregado, mas mudou.  

Dalva xyz: e às vezes percebe que não é aquilo que quer, mas quer continuar a es-

tudar. E aí vem: “professora, o que a senhora acha de tal curso...” Querem ouvir sua opi-

nião: “Gostei do curso, mas não é bem isso que eu quero”. Isso também acho que é impor-

tante.  

João xyz: Isso que a Dalva e o Milton falaram é legal, que quando a gente pega o 

que se diz: “autonomia”, é meio de mão dupla. Por que sempre tem que confiar em al-

guém, e quando você vê um educando confiando em você, se ele está precisando: “Profes-

sor, estou com essa situação...” O educando vê a gente como... a gente tem de ficar igual a 

ele, mas ele não vê desse jeito...  

Molina: ele vê a gente como ponto de referência. Por isso que temos que dar bons 

exemplos. E por exemplo, voltar a estudar! [o próprio Molina voltou a estudar para dar 

aulas, está fazendo um curso de pedagogia] E eu ouvi isso na minha sala, pois eu dizia: 

“Vocês tem de voltar a estudar, e...” “E você? Você estuda professor?” E tive de tomar 

uma atitude. 

(...)  

Dalva: Isso já entra na construção do ser, não é? Vêem que é possível, e tem umas 

que saíram para fazer faculdade mesmo. Outros preferem fazer escola técnica, que tem 

curso de Design. E são pessoas que entraram para fazer o curso, não tinham nenhuma 

perspectiva, não pensavam em voltar a estudar, ou trabalhar na área, nada disso. E aí mu-

dou a visão”. 

 

E, no mesmo sentido, os educandos egressos confirmam as colocações de seus professo-

res: 

 
Curso: Elétrica 

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

O curso contribuiu com o quê? (...) Pretendo ainda fazer um curso técnico na 

área. Pode ser SENAI, ou “escola continental”. 
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................................................................... 

Curso: Alvenaria 

Nome: Rogério Barbosa 

Por que fez o curso? “Para mim mesmo, para eu ter o conhecimento, mas se tiver 

a oportunidade gostaria de no futuro fazer um curso de edificações. Daí, fiquei sabendo 

que era melhor ter um curso de construção civil, de alvenaria, para depois fazer um curso 

técnico de edificações; (...) vou começar a fazer o curso de elétrica, se der vou fazer a ins-

crição lá”. “Fiquei sabendo por meio de pessoas que fizeram o curso e acharam muito 

bom, inclusive pessoas que têm condição de pagar um curso, não eram necessitadas, eu fiz 

porque não podia pagar”. 

...................................................... 

Curso: Elétrica  

Nome: Reynaldo Scheurer 

Por que fez o curso? “Hoje há muita tecnologia e temos de saber o funcionamen-

to disso”. Sempre trabalhou em um deposito de materiais de construção, gosta da área da 

construção e pretende nela ficar. Esse é o primeiro curso que faz e vai ainda fazer outros, 

diz que “até pode ser um técnico mesmo”.  

O curso contribuiu com o quê? Depois do curso voltou a estudar (por questões 

familiares começou a trabalhar muito cedo). Segundo Reynaldo “este é apenas o primeiro 

curso que faço, fui inclusive convocado (Enem) a fazer um curso em Brasília, de ciências 

tecnológicas, mas não sei se vou”. 

......................................................... 

Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva 

 O curso contribuiu com o quê? “(...) Hoje eu penso: no nordeste há carência de 

pessoas com esse conhecimento, penso de ir para lá, mas vou ainda me qualificar mais. Vi 

um curso na internet, mas é apenas teórico. Faria até um curso particular mesmo. (...) É 

uma coisa que gosto de fazer. No sábado, consegui ligar a imagem de uma tevê na outra. 

Temos que, cada um, descobrir sua potência!” 

........................................... 

Curso: Elétrica 

Nome: Juvenal Gabriel de Sousa 

O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? 

 Está também fazendo EJA, pela noite. Depois que terminar, se tiver o curso de 

comandos elétricos, teria interesse em cursar! 

.............................................. 

Curso: Hidráulica 

Nome: José Maria de Lima 

Como você avalia o curso? Por quê? José Maria fez os cursos de alvenaria, elé-

trica, hidráulica e pintura. Dos cursos que realizou: “elétrica é o mais interessante, pois vo-
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cê aprende a medir. É mais leve, tive mais facilidade para fazer. (...) Pretendo fazer mais 

cursos, não pretendo parar”. 

 

 

Limite 2.3: Dificuldades para estudar mais, diante da necessidade do trabalho 

imediato. 

 

Como ocorre em todo o país, este é mais um dos limites estruturais a serem vencidos. 

Os números do governo federal demonstram melhorias, mas ainda são insuficientes para come-

morações.  

Trata-se aqui de um importante mecanismo de apartheid social, motivado pela renda 

real das pessoas. Inicialmente, é bastante simples. Basta o relato daquele que no momento está 

como pesquisador a digitar essas palavras: fui bolsista de uma escola particular considerada ‘das 

melhores’ da cidade, o Colégio Santa Cruz, e ouvi por mais de uma vez da direção da escola que 

‘seríamos a elite que comandaria o país’, grande parte de meus colegas de escola eram filhos de 

empresários de grande porte, e assim devem ser meus colegas de sala. Pois em um país de eco-

nomia capitalista, quem comanda são as pessoas de alta renda, que possuem Capital, e não o 

poder político da pessoa eleita pelas eleições para a direção do Estado. 

Continuando: após 11 anos de escola particular, meus pais pagaram as mensalidades pa-

ra um ‘cursinho’, que é um curso especial para entrada nos vestibulares das faculdades mais 

concorridas, sempre as públicas. E assim foi. Na universidade, trabalhando ou com bolsas de 

pesquisa e extensão universitária, a ainda morando na casa de minha mãe, por economia, pude 

estudar até o fim do curso (sete anos e meio), e agora, já ‘no patamar’, de possuir um currículo 

capaz de receber apoio estatal para pesquisa de mestrado (três anos), ou seja, a estudar ainda 

mais. Somam-se aí já 21,5 anos de estudo, de 33 anos vividos.  

Agora, por que uma criança de uma família de baixa renda para de estudar? Ao que tu-

do indica, para trabalhar e contribuir com as contas de casa. E, tendo começado cedo a trabalhar, 
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vai trabalhar em postos que tenham baixa remuneração. Ou seja, estará fadada a depender de 

muita força de vontade, manter-se com renda baixa, por toda uma vida. 

Deste modo, nosso regime político não pode ser chamado de democrático. 

As oportunidades deveriam ser iguais, e ainda mais, quem tem dificuldades deveria re-

ceber um incentivo reparativo. Por exemplo, deveria haver bolsas para que todos que necessitas-

sem pudessem estudar, assim como estou neste momento avançando nesses estudos, com recur-

sos da FAPESP146, da ordem de R$ 15.000,00, além dos custos da própria universidade publica. 

E não adianta haver qualquer justificativa meritocrática, pois são critérios desumanos, 

canalizados por uma ideologia da naturalização da centralização do conhecimento, que se trata 

de um processo, que atravessa as histórias de vida, regida pelas classes sociais da sociedade do 

Capital, com a soma de seus Capitais, do Cultural em diante, articulados por Bourdieu147. 

Essa condição de injustiça está presente, inclusive, na vida dos próprios professores da 

EMEP: 

 
João: Não é tão fácil, então, dependendo do curso que eu tiver, não consigo estu-

dar, cada hora que tenho de cumprir... 

Dalva: E isso poderia ter um incentivo para nós mesmos fazermos cursos. Mas 

não tenho dinheiro... 

João: É complicado, pois daí o CEEP, a prefeitura, poderiam compor com os cus-

tos. Por exemplo, o Molina e eu queremos fazer um curso de Mestre. Mas não sei como ele 

vai fazer, pois tem os trabalhos de pedreiro que ele excuta, e dá aula pela noite. Assim, que 

horas que ele vai estudar? Que horas que vou estudar? Porque sábado e domingo ninguém 

tem, não sei se é o caso de vocês. Fazer relatório de madrugada... Fazia três cursos dife-

rentes no final do ano. Tinha o da OAS, EJA e pintura, com um relatório para cada um. 

 

A condição de impossibilidade de continuar os estudos devido a necessidades urgentes 

de sobrevivência pela ausência de alternativas toca principalmente os educandos da EMEP, que 

muitas vezes deixam os cursos exatamente para poder trabalhar. 

                                                           
146 Explicar o que é a Fapesp. 
147 Colocar aqui alguns dos capitais. 
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  E, como realizamos as entrevistas apenas com aqueles que se formaram, não dispomos 

de depoimentos acerca dessa vivência. O que se sabe é que dos que se matricularam, xyz deixa-

ram os cursos. Sendo xyz do curso diurno e xyz do curso noturno. 

Uma das educandas entrevistas mencionou a dificuldade de trabalhar e estudar ao mes-

mo tempo: 

 
Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 

 “(...)Particularmente eu prefiro as aulas práticas, pois chegava sempre cansada 

do trabalho extenuante. Se aula era teórica eu dormia, já se era pratica, despertava! (...) 

Teve horas que eu queria desistir, pois meu trabalho puxa muito o corpo e a mente. Tive 

muita força de vontade, os professores incentivavam, tinham interesse pelo aluno”. 

 

Recentemente, para dialogar com essa condição dos educandos, da necessidade urgente 

de renda, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo modificou a política de todos os 

cursos de Educação Profissional, modularizando-os a cada 100 horas. Desse modo uma pessoa 

que tenha de sair após a metade do curso, e tiver interesse de continuá-lo depois, poderá fazê-lo 

sem precisar cursar desde o inicio, mas a partir do inicio do segundo módulo.  

 

 

1.9.3. Forma terceira – alienação da espécie humana 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas 

 

Exemplo 3.1: ações de aprendizado produtivo de forma mediada com a função 

social da profissão.  

 

Entramos agora em ações pedagógicas dialógicas extremamente interessantes, que bus-

cam a partir do construir produtos, aprender coletivamente integrando conhecimentos do campo 

da organização e operação da construção civil. E desta vez, não se trata da prática a partir de 



165 
 

um exercício teórico ou de simulação da realidade, mas de intervenção nesta com o objetivo de 

responder a uma necessidade social concreta. 

São atividades de projeto e obra que têm como suporte necessidades da vida de pessoas 

determinadas e conhecidas. Não são tarefas genéricas, a produzir generalidades, que podem, 

enquanto processo abstrato acabar por treinar educandos no método da produção de mercadori-

as, também abstratas, sem destino humano e conhecimentos certos. Se assim fosse estaríamos 

contribuindo ainda mais para a forma terceira da alienação, a da espécie humana.  

Cada um dos cursos da EMEP encontrou caminhos próprios para essa ação. Vejamos 

um a um, a começar pelos cursos de pintura: 

   

Painéis internos à EMEB Alfredo Scarpelli, realizados por educandos do curso de EJA com elevação de 

escolaridade pelos professores Valter Denadai e Mauricio Botelho.  

 

De modo diferente dos cursos até então abordados, este é voltado para jovens e adultos, 

com elevação de escolaridade, com uma duração maior, de dois anos e aulas de prática profis-

sional apenas uma ou duas vezes por semana, intercaladas com conhecimentos propedêuticos. 

Destaca-se nesses cursos seu método de ensino-aprendizagem em relação ao edifício da escola, 

pois foi inteiramente pintada, fruto de intervenções do curso.  

A relação dos educandos com os alunos que estudam na escola, com os funcionários e 

direção que ali trabalham é próxima e extremamente motivadora para a confecção dos painéis 

de aprendizado experimental.  

Convites diversos da Secretaria de Educação já ocorreram para que os educandos exer-

citem seu aprendizado em uma relação mediada com a prática profissional em diversas outras 

escolas.  
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Outras ações com mesmo método também são realizadas na própria sede da EMEP Ma-

dre Celina Polci, como se pode ver: 

  

À esquerda parede de proteção dos novos tanques da escola, obra de integração dos cursos de hidráulica, 

alvenaria e pintura. À direita painel realizado pelo curso de pintura, Proeja FIC, professora Luciana xyz. 

 

É notável a alegria dos educandos e professores ao mostrar suas obras de arte coletivas. 

Em cada pequeno trecho de escola ficam os registros. São pedaços a compor um mosaico, onde 

cada parte foi debatida e deliberada de modo coletivo, em aprendizado. Antes, são feitos dese-

nhos, planos, e um é eleito. Depois, os ‘eleitores’ os executam: 

 
Curso: Pintura 

Nome: Eliane Lavrada de Oliveira e Érica Ferreira Santos Reis 

Pintaram os banheiros da escola como atividade prática “que fica”, não é desman-

chada, ou um exercício, apenas: “ficou bonito” (com sorrisos amplos). “As cores foram es-

colhidas pela necessidade, pois usaram as que dispunham na escola”. 

Aprenderam tudo, pois houve a parte teórica e pratica. “se não tivesse o prático, 

não aprenderia nada, pois uma coisa complementa a outra”. 

 

 

Fachada da escola, obra de arte coletiva, curso de pintura, professor Ednélio xyz. 
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Curso: Pintura 

Nome: Luis Carlos de Oliveira Santos 

“Fizemos simulações, para trabalhar a textura, em caixas... Aprendemos técnicas 

de pintura, com rolos. Na textura fizemos desenhos com as mãos, nas paredes, para dar e-

feitos. Pintamos “de verdade” um armário da escola, foi muito bom. Exercitamos assim a 

pintura com esmalte, em ferro e madeira. Assim aproveitei o embalo pintei também um 

banquinho da minha casa. (...) Uma coisa interessante foi a pintura da fachada da escola ! 

Estava bem feia ! Fizemos o desenho, cada um pintou um pouco. O prof. dava as idéias e 

juntávamos as sugestões... é.... a nova fachada foi feita por nós !! Houve também a idéia de 

pintar algo para fora, o que seria interessante.... A fachada foi algo diferente que fizemos, 

algo mais trabalhado, com calma, fazendo as letras, com cuidado. Foi importante! Ficou 

lá a nossa marca !! nós que fizemos, uma coisa em destaque, gratificante de ver o antes e o 

depois... a Diretora da escola até aplaudiu ! foi bem elogiado, isso de aprendizes fazerem 

uma coisa daquela. Interessante”. 

 

Outra experiência extremamente exitosa foi do curso de decoração, onde as educandas 

realizaram projeto e obra de intervenção para adequação de salas de aulas em outra escola mu-

nicipal de inclusão: 

 
Curso: Decoração 

Nome: Sandra Aparecida da Silva 

 “Teve um trabalho em uma escola que dava aulas para crianças deficientes. E fi-

zemos um trabalho em grupos, eram propostas de melhorar uma sala toda de vidro nas pa-

redes. Uma proposta foi escolhida e todos fizemos. (...) Ficou bonito! Gostaram muito do 

trabalho que fizemos, e fizemos nós mesmas !! Com adesivos coloridos”. 

 

Os cursos de alvenaria também têm seus momentos de ação pedagógica dialógica medi-

ada com as necessidades sociais da escola, como se vê na nova sala de aula integrada ao cantei-

ro experimental da EMEP: 
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Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 

“Aprendemos a assentar azulejos, pisos, a virar massa... (...) Fizemos uma parede 

da escola que era definitiva, fizemos a massa fina, reboco... tiramos fotos do antes e depois 

da parede. Foi feito em equipes, com revezamentos entre a parede definitiva e a parede de 

exercício. O empenho, para mim, foi o mesmo em ambas paredes, do começo ao fim, pois o 

professor cobrava. Deu dó, tanto trabalho para fazer e em segundo derrubar. Prefiro fazer 

algo para ficar, seria bacana, nós alunos, em mutirão, para fora. (...) Imagine, depois pas-

sar e olhar: “eu e meus amigos que fizemos, seja um albergue, um asilo.... muros... Seria 

uma coisa boa e gratificante! 

 

O curso de instalações elétricas também ‘cuidou’ da escola:  

 
Curso: Elétrica 

Nome: Reynaldo Scheurer 

“Além do aprendizado normal em elétrica exercitamos os conhecimentos em ins-

talações elétricas da própria escola, fazendo melhorias na rede”.  

 

Fazendo alguns paralelos, mesmo que simples e breves, com outras formações profis-

sionais, podemos citar o exemplo dos médicos e enfermeiros, ao realizarem as residências em 

hospitais escola. Aliás, ninguém se forma médico ou enfermeiro sem antes realizar essas ativi-

dades de aprendizado mediado acompanhado por professores especialistas.  

Acerca da forma ‘mediada’ de relação dos educandos com a realidade que vimos men-

cionando, ela se dá de modo que o aprendiz, em experimentação é ainda livre e descompromis-

sado da certeza do acerto, podendo ainda errar. Isso pois como essas ações são realizadas sem-
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pre ao final do curso, a noção adquirida sobre o fazer já foi bem trabalhada. Assim mesmo, os 

educandos estão sempre acompanhados de um professor.  

Deste modo, a relação se dá de forma mediada, pois não é imediata, direta, mergulhada 

na realidade a ponto desta poder lhe sufocar a liberdade de criar e aprender, pelo erro.  

As relações imediatas costumam não permitir a reflexão, a critica, o pensar autonoma-

mente, pois na mediação vive-se momento de problematização (como um balanço problemati-

zador mesmo, um vai e vem), de verificação da teoria recebida com tentativas de aplicação, e 

depois se volta à teoria, aplica-se, e assim por diante (qualquer similaridade no aprender a cami-

nhar, não é mera coincidência). 

Agora, se essa relação se dá de forma imediata, o educando mergulha de forma acrítica 

na realidade a responder de forma mecânica aos estímulos produtivos das ‘demandas’ por tare-

fas. Isso casa com as criticas feitas a muitas empresas juniores, ou fundações privadas prestado-

ras de serviço na universidade, que não compreendem a função pedagógica da extensão univer-

sitária e passam a prestar serviços como se estivessem no mercado, a suprir demandas de mer-

cado, tratando e sendo tratados como mercadoria, pelas formas da alienação.  

Há dois riscos: um, de querer praticar a qualquer custo, como diz o mercado, para ele, e 

não ter critica e aderir ao ‘modus operandis mercatus’. Uma vez ali, sua fuga posterior é difícil. 

O outro risco é de não realizar durante os cursos nada que dialogue com a realidade no processo 

de aprendizado. Assim, todos os exercícios são abstratos, não alcançam a ninguém, não tem 

humanidade, não têm rosto, são genéricos, como a produzir para a indústria, sem sociedade, sem 

espécie.  

Assim, fica a intenção de contribuir para que o educando, ‘pegue bem o jeito da coisa’ 

para poder depois, trabalhar de forma mediada com o mundo do Capital, mantendo sua autono-

mia, sua distância, suas qualidades humanas e não se deixar impregnar por sua desumanidade. 

Buscando sempre trabalhar com pessoas também humanas como ela, em diálogo, e não se dei-

xar levar por monólogos. 

Quando realizadas essas ações pedagógicas dialógicas, segundo os relatos, há ainda 

uma assunção importante para a formação do caráter de um profissional. Pois o educando só se 
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torna profissional se duas pessoas assim o considerarem: primeiro, a própria pessoa tem ‘se 

olhar no espelho’ e ‘se achar um pintor’, assumir para si mesmo. Em segundo, a pessoa para 

quem ele vai realizar a atividade (fazer para si não vale, não o insere no mundo das trocas de 

produtos para a sobrevivência coletiva), a pessoa que vai receber o trabalho de pintura feito e aí, 

se ficar bom, reconhecer que ele é pintor. E olhar a pintura e dizer: “nossa que pintura bonita 

você fez, obrigado!” Essa é a tal da assunção profissional.  

Assim foi comigo, o dia em que fiz uma cama, me tomando por marceneiro, e quando 

os donos da cama chegaram, disseram: ‘legal essa cama, seu marceneiro’. Pronto, fui nomeado! 

E, a partir de algo feito, que alguém vai dormir sobre e não vai poder cair no chão, é então, uma 

cama de verdade! Nesse dia é que me tornei marceneiro. 

Assim são os relatos dos educandos. Nessas ações, eles fazem para alguém, e esse al-

guém comenta, agradece e faz uso daquilo ‘de verdade’!  

Assim foi com os pintores quando a diretora da EMEP, Sra. Cristina viu a nova fachada 

da escola, agradecida, e aplaudiu! (Ela é a responsável pela escola). 

Se no trabalho, mantida essa relação humana, de feitor e usuário, essa proximidade entre 

pessoas com quem se trabalha e para quem se trabalha, é difícil de o Capital e ‘sua’ alienação 

aparecem. 

Esse aprendizado de trabalhar como “artífice” - segundo caracterização de Richard Sen-

net148, em livro de mesmo nome, ao assim nomear as pessoas que trabalham por meio da reuni-

ão dialógica da teoria com a prática de modo orgânico, ou que adquiriram uma consciência ‘pa-

ra si’, segundo Sartre - pode ser que possibilite e contribua para que o educando busque formas 

de trabalho mais próximas a esse modo aprendido, pois não é nada fácil depois de experimentar 

uma pitada do sabor do ‘trabalho livre’, tornar a se ajustar ao cabresto Capital. Logicamente, 

assim voltarão a fazer se for por necessidade.  

Em conversa com os professores Luciana xuz e João xuz, debatemos idéias de avançar 

ainda mais nessa proposta, e buscar uma pequena casa para construir, ou banheiro público em 

                                                           
148 Escrever do livro do Sennet, o artífice. 
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alguma praça. Poderíamos esse semestre começar com a pintura de algumas empenas cegas149 

em uma praça em reformas, próxima à escola: 

 
Luciana: Francisco, se conseguirmos fazer isso, a gente vai todos os cursos, em-

barcamos juntos! 

 

 

Limite 3.1: a dificuldade das ações pedagógicas dialógicas frente à ideologia 

da escola isolada, base para o trabalho assalariado abstrato.  

 

Há uma idéia que paira sobre muitas escolas, de querer abrigar seu ‘ambiente pedagógi-

co’ intacto a seguir uma ‘limpeza metodológica’ controlável, a idéia da torre de marfim das 

universidades, ou dos pequenos guetos que protegem os educandos dos problemas do mundo, 

com os riscos de um ‘descontrole’ sobre o aprendizado, de que qualquer coisa possa acontecer 

‘de errado’ no processo de formação, e atrapalhar os planos iniciais pressupostos pelos educado-

res. 

Essa postura muitas vezes impede a possibilidade do lançar mão de experiências como 

as que acabamos de ver relatos sobre, da ação mediada sobre o mundo. De dialogar com ele, 

sobre ele e de modo critico, e daí produzir algo ‘novo’. 

Na colocação em seguida, por um educando egresso do curso de alvenaria, nota-se sua 

decepção diante daquilo que seria uma ação ainda mais radical e total das ações pedagógicas 

dialógicas de produção mediada com o mundo: 

 
Curso: Alvenaria 

Nome: Ronildo da Cruz Ribeiro 

O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “No cur-

so faltou mais de “vamos pegar do zero rapaziada”, pegar, escavar, uma terra e começar 

a levantar, trabalhar mais e depois pegar no caderno. (...) O curso de alvenaria deveria ser 

mais prático, em campo aberto. Imaginava que ia fazer uma casa. (...)”. 

 

                                                           
149 Paredes de limites de lotes, que ficam como grandes painéis públicos, prato cheio para exercícios de pintura. 
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Ronildo abre um olhar para aquilo que seria ainda mais interessante. Seria, com as de-

vidas diferenças de campo do conhecimento, como se houvesse uma escola de construção de 

modo análogo aos hospitais escola como, por exemplo, em São Paulo, o Hospital Universitário , 

a Santa Casa, o Hospital das Clinicas, ou o Hospital São Paulo. Logicamente publico, pois ensi-

no não é mercadoria, a cumprir a função de edificar e produzir espaços que o Capital não alcan-

ça, como as obras dos próprios hospitais escola, ou outros espaços onde ainda impera a vida 

sobre o lucro. 

Essa idéia deflagrada por Ronildo recorda nosso Trabalho Final de Graduação150 apre-

sentado à FAU USP, que propunha espaço de formação que assim operasse.  

A questão, aqui, novamente, são os limites a isso. Eles passam pela compreensão de que 

saúde sim é algo de importância socialmente inquestionável, pois lida diretamente com a vida 

da espécie, muito mais complexo e complicado de alienar. Além de que se os trabalhadores não 

tiverem o mínimo de saúde o Capital não opera. Ou seja, a construção civil é a base do Capital 

nacional, diante dos valores que sustentam o PIB, como visto no Capitulo xyz e segundo Jorge 

Oseki em seu mestrado intitulado xyz. Sem contar que quem mais financia as campanhas eleito-

rais são as ‘doações’ de empreiteiras. Ou seja, elas estão no centro do centro das atenções. As-

sim, qualquer proposta como esta está prontamente descartada por qualquer política publica na 

atual conjuntura. 

Retomando o sentido desse limite, mas por outro viés, outra leitura possível seria de que 

ao fechar as ações de aprendizado nas escolas de formação de trabalhadores estaria se criando o 

exercício de um método produtivo que, depois, em atuação no mercado, sob o capital, acaba por 

ser extremamente funcional. Por exemplo, hoje, nos cursos de alvenaria do SENAI se ergue 

paredes não se sabe para quem, e com que finalidade, é uma abstração construtiva desde sua 

primeira ação, o primeiro tijolo assentado. E esse mesmo modo de operar, é o método abstrato 

de operação da construção civil. Pois, quando esse trabalhador estiver em uma empreiteira ele 

assim o fará, pois foi assim que aprendeu, é sua única referência, seu sangue assim foi alimenta-

do quando teve aquele primeiro tijolo assentado. 

                                                           
150 Breve dito sobre o TFG 
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Ou seja, ele foi treinado, capacitado, formatado, ajustado a assim operar. O que, segun-

do a forma de trabalho abstrato, treinamento para seu posterior assalariamento, e alienação de 

sua própria espécie. 

Lembremos aqui que se trata de um limite: o SENAI é tido no mundo hegemonizado 

como o paradigma de educação profissional. 

Outra questão, ainda como um limite à essas ações pedagógicas dialógicas é o fato da 

legislação dificultar ações de produção em ambientes de ensino. Ela assim o faz, até por razões 

nobres, de proteção ao educando de uma exploração indevida de práticas Capitais. 

Mas, como dizem, ‘nem tanto ao céu, nem tanto à terra’, ou ‘assim acaba-se por jogar o 

bebê junto de toda água do banho’. Desse modo, ainda que por motivos justos, impede-se a 

experiência do aprendizado mediado com o mundo, junto dele, nos termos que verificamos há 

pouco.  Como uma ação no mundo que permite um aprendizado ‘dialético’ sobre a realidade, 

com foco no processo de aprendizado e não o objetivo produtivo em si: elevar uma parede de 

tijolos qualquer.  

Busca-se não um tempo de produção segundo uma demanda de rapidez de mercado, 

mas o tempo do fazer mediado, dialético, livre. E, nessas atuais conjunturas, parece-me que um 

dos raros lugares onde esse fazer humano ainda se é permitido, é nas escolas, em escolas como a 

EMEP Madre Celina. 

No debate jurídico sob o Capital, sobre o aprender com o trabalhar, a forma que o curso 

de alvenaria em parceria com a OAS encontrou é de ter os educandos como funcionários com 

carteira assinada pela empresa. Eles trabalham na obra durante um determinado horário sob 

registro, e o curso acontece fora do horário de trabalho, ‘por questões trabalhistas’. Ou seja, ali o 

método da EMEP ‘sucumbiu’ à legislação e não permitiu aos educandos a liberdade de método 

exercitada nos cursos livres. Isso faz com que o senso comum credite mais eficiência ao curso 

junto da OAS, pois os educandos têm 100% de ‘empregabilidade’. Assim, nota-se contradições 

dentro da própria ação da Secretaria de Educação. 
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Essa busca de caminhos para o contato entre aprender algum fazer não é nova, as guil-

das européias na idade média tinham sua forma de ação151, em que até os pais dos jovens apren-

dizes pagavam para que seus filhos aprendessem um oficio diretamente inseridos em um ambi-

ente de produção. Trata-se de um amplo debate, que no momento não realizaremos. Continue-

mos nossa momentânea função, de registrar e debater as experiências de ações pedagógicas 

dialógicas. 

Outra barreira estrutural, que se encontra na matriz produtiva sob o Capital, é de como 

continuar com esse método de trabalho mediado com a sociedade exercitado na EMEP, onde 

possa haver uma inserção social do produtor com os usuários de suas obras. 

Como, após formados, trabalhar novamente nessas bases metodológicas em uma socie-

dade centrada na produção industrial assalariada abstrata de massas, onde os moradores são 

qualquer cliente com recursos para a compra da mercadoria moradia?  

Como atuar de modo não alienado pela sua forma terceira, da espécie? 

Haveria alguma forma? 

Talvez fosse um caminho possível se as construções hoje seguissem a lógica do urba-

nismo (reforma urbana) que compreende a cidade como uma construção social, onde não mais é 

necessária a construção de novas unidades habitacionais, pois a quantidade de moradias que a 

cidade oferece já foi construída em quantidade suficiente para o abrigo de todos, mas a parte 

faltante, igual ao déficit, encontra-se vazia devido à especulação imobiliária e a liberdade de 

mercado sobre a propriedade do parque habitacional. 

Assim, as obras seriam de reformas, e ao reformar-se já haveria usuários para essas ca-

sas, assim os ‘reformadores’ (não mais construtores) lidariam com pessoas reais, os usuários 

dessas casas, não mais edificações para usuários (clientes) abstratos. Certamente isso seria de 

modo diferente da atual indústria da construção. Logicamente, apenas com uma revolução. Mas 

não é sobre isso que estamos aqui debatendo? 

                                                           
151 Achar essa referencia das gildas. 
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Como se sabe, as questões estão amarradas, do urbanismo às da construção civil, pode-

mos assim afirmar. 

 

 

Exemplo 3.2: articulação, na escala do curso, de ‘ciência, cultura e trabalho’ 

no processo de formação profissional através da Formação Integral do Ser. 

 

Como já vimos, a forma terceira da alienação, é aquela que distancia o trabalhador de 

sua espécie, devido sua inserção no mundo pela produção de mercadorias abstratas, apenas por 

um salário, até o ponto de não mais lhe importar que trabalho, ou para que e para quem tal tra-

balho é realizado.  

Nas atividades de ensino aprendizagem da EMEP identificamos que as voltadas para a 

‘Formação Integral do Ser’ podem ser consideradas ações pedagógicas dialógicas devido sua 

potencialidade em contribuir com o enfrentamento de questões presentes nessa forma de aliena-

ção. 

A contribuição dessas atividades pode vir a ser efetiva, pois sua temática busca relacio-

nar e integrar o sentido e o significado da ação profissional em aprendizado à sociedade, obser-

vando sua função social, inserindo o trabalhador e o trabalho em um processo histórico, na 

perspectiva da ampliação dos direitos sociais já conquistados. 

 Como são atividades que podem ou não fazer sentido para os educandos, a verificação 

de sua efetividade é ampla e aberta, pois para tanto seria necessário um acompanhamento mais 

próximo dos educandos egressos e de um instrumental diferente do aqui utilizado, de busca 

ainda muito aberta de avaliação dos cursos.    

Para avançarmos, retomamos os princípios e objetivos das atividades de ‘Formação In-

tegral do Ser’, através da articulação de ‘ciência, cultura e trabalho’, conforme vimos de modo 

mais detalhado na pág. Xyz deste caderno:  
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“Propiciar a formação integral do indivíduo, através da ampliação de co-

nhecimentos, favorecendo o aprimoramento e/ou desenvolvimento para a conquista 

da autonomia, promovendo hábitos saudáveis para a vida pessoal, social, cultural e 

profissional, visando o exercício crítico e ativo da cidadania”.152 

 

Em conversa com o professor Ednélio xyz foi possível nos aproximar ainda mais destas 

atividades a partir de seu breve relato:  

 
Francisco: “Que mais poderia dizer do método e dos conteúdos que aborda nas 

atividades de Formação Integral do Ser?” 

Ednélio: “Nos cursos de pintura, falamos sobre saúde, trabalho, dinheiro, entre 

outras coisas e, principalmente: relações humanas.   

Tomei sempre o cuidado de não deixar as coisas enfadonhas... Não transformar a 

vida numa teoria... Até usar dessa, mas sempre de forma subentendida... A FIS, quando 

não surgia diretamente de uma vivência técnica da sala de aula: (ex: estamos falando de 

solvente e consequentemente falamos de saúde, falando de saúde, trabalhamos a saúde do 

homem e da mulher... diferenças, cuidados.... ou a vida do idoso...) vê, as coisas para que 

façam sentido, jamais devem ser engessadas...  

A outra forma que eu trabalhava (isto é usando de intencionalidade), era a se-

guinte: preparava determinado conteúdo e usava alguma mídia, ou outro item qualquer, 

também significante para a comunidade... Por exemplo: quando via um tema que merecia 

atenção, mas de forma alguma surgia uma brecha, levava à sala de aula umas músicas, um 

livro um filme e assim por diante. E lembrando sempre, de tomar cuidado de levar uma o-

bra que de alguma forma tenha apelo popular.  

A avaliação é feita basicamente a partir da observação dos relatos dos alunos so-

bre a rotina de suas vidas. Isto é, uma avaliação seguida de reflexão junto com o próprio 

grupo. E assim por diante repensado”. 

Francisco: “Teria alguns exemplos dessas atividades?” 

Ednélio: “Ah, por exemplo, quando estávamos decidindo o desenho da fachada 

da escola, conversava-se sobre o que cada desenho proposto lembrava. Um deles lembrava 

muito pilastras de uma igreja. Assim falamos sobre a importância do respeito à diversida-

de religiosa... 

Numa outra ocasião, estava-se comentando sobre um aluno que foi chamado de 

"bonitão" por ter os olhos azuis. Assim houve uma conversa sobre como os modelos de be-

leza funcionam na sociedade. O que é belo para quem, onde e como? 

Numa outra ocasião, falávamos sobre a divisão das pessoas entre a rua e a fave-

la... Terminamos por repensar na importância dos europeus para a formação do Brasil, 

prós e contras... 

                                                           
152 Conforme consta nos planos de curso da EMEP. 
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Numa outra estávamos pintando com esmalte, e um aluno fez uma piada sexual 

sobre o cheiro da tinta, já foi pretexto pra se falar um pouco sobre higiene... 

Numa outra, uma aluna levava café e um senhor insistia em perguntar quanto ela 

cobraria pelo café. Foi a deixa para falarmos de coletividade.... 

Bem, a coisa funcionava mais ou menos assim. A longo prazo, via-se posturas 

mais coerentes com a vida em comunidade. E, de certa forma isso se confunde com o ideal 

do que é amizade e confiança. 

Por isso eu digo que as coisas devem ocorrer sempre de forma natural. Saca? 

Não sou acadêmico com o aluno. Falo do tema a ser trabalhado na medida em 

que acredito nele. E acredito nele mediante uma leitura de mundo. Quando você é acadê-

mico, o aluno pensa que você está apenas fazendo seu trabalho”.  

 

   

Esq.: Professor do curso de Alvenaria, Sérgio Molina, em sala de aula, ao passar filme a respeito da sus-

tentabilidade na construção civil, base para caloroso debate sobre o tema. Dir: aula sobre sistemas alterna-

tivos de tratamento de esgoto, dado que grande parte de São Bernardo Campo situa-se em área de preser-

vação de mananciais (represa Billings). 

 

Vejamos a fala de educandos egressos, a respeito de como foram as atividades de FIS: 

 
Curso: Alvenaria  

Nome: José Paulo da Silva 

“Foi legal (...) o professor deu teoria também, mas no final foi bem prático, até 

com algumas dificuldades, pois ele queria por na prática que quem manda na obra são os 

outros, os donos, os patrões. O dono manda. Tinha dinâmica dessa realidade: ‘O patrão 

mudou de idéia’ e teve de mudar a obra no meio, de dois banheiros já feitos, teve de fazer 

um”. “Achei legal a parte da psicologia, com os três temperamentos: colérico, fleumático e 

sanguíneo. A formação integral do ser foi aprender a lidar com o cliente, pois o corpo fala, 

e sobre a gestão do serviço. Ele falava da demanda do mercado, do crescimento. (...) As in-

formações sobre o custo do trabalho são um pressuposto, pois todos são trabalhadores e 

sabem do valor de uma diária de um pedreiro. A classe media não sabe, nós sabemos, es-



178 
 

tamos todos habituados. (...) Não falou sobre direitos trabalhistas. (...) Falou por cima de 

aspectos legais”.  

.................................................. 

Curso: Elétrica  

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

 “Sim, tiveram outras atividades que contam bastante. Aprender a conviver em 

grupo. Saber o limite do próximo. Havia pessoas de idade, daí exercitava a tolerância. É 

bom conviver com gente diferente, de idade diferente, eu prefiro até, tem experiência de vi-

da. (...) Ela conversava sobre o papel do profissional, como se portar, normas... Em uma 

empresa, os equipamentos. (...) Teve visita no Cenforpe153, peça sobre drogas. (...) Visita 

na feira de construção, Anhembi, foi bom, um primeiro contato. (...) Ela comentou sobre a 

CLT – leis de direitos trabalhistas e obrigações (o básico). Não foi debatido ‘economia so-

lidaria’ ou cooperativismo. (...) Ela comentou, passou um filme, sobre as diferenças soci-

ais, rolou uns debates, até “uns esquentas” na sala, rolou um debate, sobre “a questão so-

cial”, os contrastes, um ganha mais, o outro ganha menos em uma mesma área. (...) Pas-

sou um filme que contava do preconceito do pai com um filho – cansou-se de cuidar – a-

prendeu com a perda do filho... era um pai pobre, do interior”. 

......................................... 

Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 

 “O professor sempre começava as aulas com uma “frase de incentivo” para le-

vantar a auto-estima. (...) Ensinou sobre conduta, sobre ética. (...) Vimos coisas sobre se-

gurança, ética, profissionalismo, e “nunca trabalhar sozinho”, pois sempre, com um com-

panheiro sempre se adianta o trabalho, seja com um, dois ou mais. (...) Aprendi a sempre 

se fazer bem feito na primeira vez, pois só vai receber uma vez. Assim, por que fazer duas 

ou três vezes? Além do desperdício de material, já que quebrando, nada se aproveita. “So-

bre o curso de elétrica teve uma coisa legal. O professor Milton combinava que não podí-

amos deixar cair nenhuma ferramenta no chão. Imagine se você esta lá em uma casa tra-

balhando e deixa cair bem em cima do carro, daquela Ferrari ! Ou daquele piso de ardó-

sia!! Toda vez que um aluno derrubava, tinha de pagar com um chocolate para o profes-

sor!!” 

............................................ 

Curso: Elétrica  

Nome: Reynaldo Scheurer 

 “O professor, além do curso específico deu também estruturas de relação pesso-

al, convivência, regras básicas de educação, ele foi mestre nisso”. “Trabalhamos com a 

norma NR 10, primeiros socorros: isso foi bastante útil na obra em que trabalhei, os bom-

beiros vieram fazer uma vistoria e pediram para refazer o enrolamento de uma das man-

                                                           
153 Cenforpe – O ‘Centro de Formação dos Profissionais da Educação’ é um grande auditório com espaços para  
reuniões e trabalhos da Secretaria de Educação onde são realizadas atividades de formação em caráter amplo e exten-
sivo, como peças de teatro, palestras... shows... exposições... 
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gueiras e de toda a equipe ninguém sabia fazer, só eu”. “Houve também formação integral 

do ser, que foi como uma ‘educação pessoal’, um tipo de educação com as pessoas, a saber 

modos de saber conversar, a falar com decisão. Ele ensinou como se faz para sair ‘de uma 

enrascada’, coisas como responsabilidades e o dever de não executar gambiarras mesmo 

que pedidas pelos clientes. (...) Já recusei dois trabalhos que eram gambiarras. Alertei a 

pessoa, falei do erro e de que isso poderia levar à morte de uma pessoa (...) Sobre direitos 

do trabalhador, não foi falado, bem como sobre questões sociais, de relações de emprega-

dor e empregado, isso não foi falado”.  

..................................... 

Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva  

“Ele falava dos riscos de incêndio, com os gatos. No curso se aprendeu de tudo. 

Ele falava de segurança, de não se usar chave de fenda nos bolsos, ter cuidados com as lu-

vas, usar cinto, ter as ferramentas adequadas. (...) Ele falava do mercado, da mão de obra 

pouco qualificada, as pessoas não sabem fazer um projeto ou não entendem um projeto. 

(...) Não me recordo de ele ter falado de cooperativismo, ou de debates sobre questões so-

ciais. (...) Ele falou que ia ter uma palestra sobre aquecimento solar, mas não teve. (...) 

 

Os professores da EMEP, assim como em outras escolas, possuem horas de trabalho 

conjunto, entre seus pares, para ações coletivas de estudo, debates e formação. Na rede de São 

Bernardo do Campo esse momento é chamado de HTPC – Hora de Trabalho e Pesquisa Coleti-

vos. Alguns HTPCs e tiveram a possibilidade de debater questões que envolvem as temáticas da 

FIS e da integração curricular. Vejamos trecho de exemplo disso nos relatórios das atividades de 

assessoria pedagógica junto à escola Madre Celina Polci: 

 
MÉTODO (como foi desenvolvido): os HTPCs foram demandados pela escola 

com objetivo de aprofundar as conversas anteriores realizadas por Gustavo no campo da 

‘sustentabilidade’. Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre o que diz o senso comum 

sobre o tema. Diversos escritos de empresas, notícias, governos e pesquisa acadêmicas fo-

ram selecionadas para leitura no momento dois das atividades. No momento primeiro foi 

feito um toró de idéias de quais seriam, para cada um, as leituras do significado de susten-

tabilidade. Sobre esse quadro (tudo foi escrito, apresentado e registrado em cartelas organi-

zadas em um quadro) passamos a ver o que diz o senso comum e verificar se os discursos 

faziam algum sentido com a prática. As conclusões foram de que se fala de sustentabilidade 

ambiental, social, econômica e até cultural. Mas, as que são muito mal aplicadas são a eco-

nômica (as ações produtivas têm de se manter em caminho) e ambiental, com superficiali-

dade, desde que não fira a renda das empresas. A sustentabilidade social não ocorre, mas 

sim ações de assistencialismo. De fato, distribuir renda e harmonizar democraticamente as 
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relações de trabalho não ocorre. Ficando assim aberta a continuidade dos HTPCs próximos, 

que deverão trabalhar por que a sustentabilidade social não ocorre por meio da dinâmica da 

mais valia na construção civil. (mês de agosto) 

 

No trecho de relatório a seguir, vêem-se “atividades de integração”, que significam de-

bates sobre métodos de reunião de atividades de FIS, OPCC, conhecimentos técnicos e prope-

dêuticos: 

MÉTODO (como foi desenvolvido):  

(...)  

2. Nos HTPCs, em roda, na sala de aula, foi colocado o debate acerca dos currícu-

los integrados, com alguns exemplos, depois, cada professor e técnico apresentou o atual 

estado de integração dos cursos, apontando conteúdos e métodos de integração.  

(...) 

5. Nestes dois HTPCs foram debatidos os planos de curso integrados, de forma co-

letiva, em roda e posterior levantamento de criticas e demandas (avaliação) para o ano de 

2012, base para a apresentação da escola no dia 01 de novembro. (mês de outubro) 

 

Como exemplo ilustrativo, segue tabela realizada por ocasião de HTPC onde foi ensaia-

da a integração das atividades propedêuticas de um curso de EJA, com dois anos de duração, 

aos aprendizados das técnicas de alvenaria. Não são atividades específicas de FIS, mas pode-se 

assim mesmo verificar um esboço do caráter da integração dos conhecimentos: 

 

 ESBOÇO DE INTEGRAÇÃO EJA E ALVENARIA 

      

 ano 1 2 

 

semestre 
propedêutico 

1º  2º 1º 2º 

 

modulo de 
alvenaria 

fundação alvenaria revestimentos coberturas 

 

exemplo de 
integração 

“Ciências e Brocas” “Matemática e tijo-
los” 

“Português e rebo-
co” 

“História e telhas” 

gu
nd

o 
"o

s 
ci

-
cl

os
" 

m
ul

ti
se

ri
a-

do
s 

in
te

rn
os

 
às

 

ciclo 1 

especies de animais 
nas diferentes cama-
das do solo 

quantificação de 
tijolos em uma 
parede (soma e 
subtração) 

textos de época, 
em prosa (vitrúvio, 
período romano), 
sobre a forma de 
produção e aplica-
ções do reboco.  

período do Brasil 
colonial e sua pro-
dução nas cochas do 
escravos 
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ciclo 2 

camadas geológicas 
e tipos de solo: 
areia, silte, argila 

quantificação de 
tijolos em um cômo-
do (multiplicação 
simples) 

textos técnicos 
extraídos de ma-
nuais de execução 
de obras, com 
formato descritivo 
e objetivo. 

período da revolu-
ção industrial, 
assalariamento da 
mão de obra e a 
produção de telhas 
metálicas em larga 
escala, com máqui-
nas perfiladoras e 
dobradoras 

ciclo 3 

águas e meio ambi-
ente: lençol freático, 
relações com sane-
amento básico 

quantificação de 
tijolos em uma 
unidade habitacional 
(multiplicação de 
média complexida-
de) 

poema sobre as 
antigas igrejas de 
Minas Gerais onde 
é citado o reboco e 
os revestimentos 
em cal e resinas. 

período da moder-
nização das forças 
produtivas e a 
readequação dos 
desenhos, segundo 
o toyotismo, com 
telhas de PVC em 
diversas cores, 
formas... 

ciclo 4 

terras e meio ambi-
ente: impacto ambi-
ental da remoção 
dos solos, com 
correta destinação 
(entulho, reciclagem 
e deposição) 

quantificação de 
tijolos em um con-
junto habitacional 
(multiplicação e 
divisão mais com-
plexas) 

texto acadêmico 
sobre os rebocos 
utilizados nas 
cidades marítimas 
(exemplo paraty) 
com cal de con-
chas e óleo de 
baleias, com pala-
vras mais comple-
xas, eruditas. 

período da pós 
modernidade (ou 
contemporâneo), 
com a necessidade 
da pretensa "susten-
tabilidade", com a 
reciclagem dos 
materiais (tetra pack 
reciclada ondulada, 
telhas "ecológicas" 
de fibras vegetais) 

      

 

Outros temas e debates para a disciplina de geografia: 
 
   

 

• o rural e o urbano: diferenças entre as construções, mais ou menos a-

densadas (laje X telhados) 
 

 

• os climas diferenciados e seu impacto nas construções: varandas, brises, janelas maiores ou 

menores, telhados amplos... 

 

• o relevo e suas implicações na implantação das edificações: cortes, aterros, várzeas, morros, 

inclinações máximas... 

 
• meio ambiente e legislação de ocupação do solo  

 
 

 

Limite 3.2.(a): a falta de recursos econômicos e de recursos humanos: as difi-

culdades de se criar um currículo integrado. 

 

Como era de se esperar, as ações aqui em estudo não chegam a interessar tanto assim a 

direção das ações produtivas e educacionais do país, nem se trata de algo já difundido e exerci-
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tado como deveria por nossos colegas do campo da educação, pois, ao menos para a atual con-

juntura trata-se de algo contra-hegemônico, novo e em construção. 

Deste modo, barreiras das maiores são esperadas, sendo que algumas delas puderam ser 

identificadas e seguem aqui registradas. 

Comecemos pelas dificuldades da prática educacional, da criação de um método de tra-

balho, pois, segundo pode-se verificar, não se trata de um método tão difundido entre pedagogos 

e professores. Vejamos como nos apresenta a questão Eliana xyz, Coordenadora pedagógica da 

EMEP Madre Celina: 

 
Eliana: Eu gosto de quando falam que temos de partir da realidade do aluno, da-

quilo que é significante para ele. O que eu vejo enquanto professora, enquanto educadora, 

lá na sala de aula, quando você ‘puxa’ do aluno o que é significativo para ele, e isso às ve-

zes é muito ‘banal’. Mas é ‘banal’ para você, mas para ele não é! Por exemplo, ele traz in-

formações, por exemplo do ‘Big Brother’, ele traz as informações do futebol, então você 

tem de ter um repertório, e aí é a responsabilidade do professor, com um repertório muito 

grande para sair dessa ‘insignificância’, dessa banalidade do que ele gosta, para procurar 

um viés para alguma coisa que seja efetivamente importante, ainda que não seja direta-

mente no assunto que você queira tocar. Não sei se estou me fazendo entender...  

Francisco: Sim, sim. 

Eliana: Por que aquilo que ele se interessa muitas vezes é muito ‘banal’, por que 

a quantidade de informações que ele tem é imensa, e os mecanismos que ele usa para fazer 

essa seleção são referências que ele tem da comunidade dele, do grupo dele. E para você 

partir disso para o conhecimento científico, haja conhecimento. Confesso para você que 

nem sempre tenho esse repertório, nem sempre tenho a varinha mágica: ‘pô descobri a 

América, ou descobri a roda’.  

Por isso que essas escolas que são conteudistas, somente conteúdos, como Etapa, 

Objetivo... Como fazer? Se o aluno aprendeu, que bom, se não aprendeu, eles cobraram do 

mesmo jeito, ganharam do mesmo jeito, e se não passou, o fracasso é do aluno, não é da 

escola. E na escola pública, é muito claro: fracassou? Fracassou a escola! Em momento 

algum se atribui ao principal ator algum tipo de responsabilidade. Se for um espetáculo, 

não são todos os envolvidos? Há uma co-responsabilidade. 

Enfim, voltando à nossa escola, me parece que é um pouco isso também. Contribui 

para que aqueles que estejam aqui também tenham um pouco dessa visão, de que nós vi-

vemos em um todo. Eu acho que isso dá para fazer aqui em dois meses e meio. Não dá para 

você formar um cidadão critico, não, mas dá para você mostrar um outro viés para ele. 

Outra linha de pensamento. E que aí ele vai de forma autônoma em busca, eu vejo assim”.  
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Se para Eliana, que tem formação acadêmica em pedagogia, a tarefa não é simples, co-

mo acabamos de ver, o mesmo ocorre com outros professores, o que é normal e natural, pois 

parece que não fomos instruídos a assim pensar pedagogicamente, enquanto ensino de modo 

integrado.  

Roberto xyz, experiente mestre de obras, recém professor de hidráulica, devido a sua 

sinceridade, aborda sua condição de modo objetivo:  

 
Francisco: “Roberto, para você o que significa isso, Formação Integral do Ser? 

Roberto: “Boa pergunta para uma resposta complicada. Eu não tenho duvidas do 

que é o ser humano, a essência do ser humano. Agora, mesmo quando fui dar entrevista 

para começar, e eu nunca tinha dado aulas, e eu sei os valores do ser humano, e sei que a 

‘Formação do Ser’ não é uma coisa simples.  

Não é com 40 horas nem 200 horas que vai se formar, mas você pode deixar mar-

cas profundas, no sentido de coisas boas, para que ele possa despertar para um mundo me-

lhor e mais humano.  

Mas, em minha opinião, eu deixei a desejar, pois eu nunca tinha dado aulas. Se 

fosse hoje seria melhor, com certeza, sem sombras de dúvida, uns 60% melhor. Por que eu 

sei para mim, mas quando você vai passar para outro, a coisa complica, é mais complexa, 

não é tão simples quanto parece”. 

(...) 

Francisco: Como você vê algumas criticas à FIS, por permitir, a depender de co-

mo ela é encaminhada nas aulas, se tornar algo que possa se assemelhar até a uma prega-

ção religiosa,  fechada, se não for ‘feita’ de uma forma integrada ao curso, às atividades 

de conhecimento mais técnico? Mas de uma forma descolada, independente, não integra-

da? Pois me parece que FIS não é uma religião, mas uma construção a partir de um deba-

te, coletivo... 

Roberto: Na verdade é a construção do intelecto do ser humano. Nesse sentido, 

eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer. Eu tenho consciência de que não fiz isso, 

não trabalhei isso, e não concordo com isso, mas é perfeitamente possível que se faça isso. 

Até por que tem espaço... E, de repente até a pessoa faz sem maldade.  

Francisco: É, a depender pode até virar, como ouvi dizer, como as aulas de edu-

cação moral e cívica da época da ditadura, quando na verdade, me parece que é o oposto 

disso.  

Roberto: Para mim, eu acredito que o que eu estou fazendo em sala de aula, com 

todas as dificuldades, há uma diferença gritante de você contribuir para o intelecto de um 

indivíduo, e você contribuir para escravizar o indivíduo, na condição de ser humano.  De 

ser obediente, de seguir regras, as regras que eu acredito. Para mim, na verdade, quando 
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isso acontece é uma desgraça para o indivíduo. Você está domesticando, como se fosse um 

animalzinho: tem de ser desse jeito!  

E as pessoas falam: ‘como esse bicho é inteligente, como esse elefante é inteligen-

te!’ Mas não, ele domesticou o elefante, não é? E o elefante não é feito para ser domesti-

cado, e o ser humano menos ainda. Ele nasceu para ser vencedor, mas ao modo que ele é 

conduzido, ele vira um coitadinho, dominado. 

Mas também não é só pelos direitos, tem também as obrigações. Inclusive obriga-

ção social, isso independente de classe social. Até por que se poderia entrar em uma regra 

de que só o rico tem obrigação social e o pobre só tem direitos. Eu não vejo dessa forma, 

eu respeito os que pensam o contrário, pois o indivíduo pobre, na condição de ser humano, 

tem obrigações sociais sim. Ele tem que participar da sua classe o mínimo que seja. Se eu 

sou pedreiro, vou participar da classe dos pedreiros. Se sou padeiro, dos padeiros e assim 

por diante.  

E da classe política eu tenho de me envolver minimamente. Por que eu já ouvi 

muitas vezes: ‘a coisa não é bem assim’. Pois se há um político corrupto, a responsabili-

dade também é daqueles que votaram nele. Pois se o camarada tem lá 500.000 votos, não 

tenho duvida de que pelo menos 100.000 votaram de forma consciente, então é como se es-

ses 100.000 fossem também corruptos, e os outros foram no embalo. 

Pois na época da ditadura a pessoa era imposta, e se você hoje não faz um uso de 

sua liberdade, é um preço isso. O ser vivo, como diz o Gandhi, não significa: ‘fazer qual-

quer coisa ao meu bel prazer’, não. Ser livre é participar das coisas, eu tenho de partici-

par, pois não vivo sozinho nesse mundo.  

Eu não tenho direito (apesar de parecer uma coisa boba) de chegar e ligar o meu 

som na altura que eu bem entender. Eu não posso entrar em um transporte coletivo e fumar 

lá dentro. Eu sou um ser social e para assim ser tenho de participar, não tem mágica. Só 

que aí é que entra o problema, as pessoas precisam aprender isso. E não se aprende isso 

do dia para a noite.  

As palavras podem ser fáceis e até bonitas, mas uma mudança na história depende 

de anos, de dez anos, vinte anos. É complexo, mas não é impossível, eu não acredito em 

nada impossível, o ser humano é capaz de muita coisa”. 

 

Observando a questão da FIS pelo olhar dos educandos, verificamos que o objetivo da 

EMEP e dos professores, de abordar ‘questões sociais’ (de modo breve pode-se assim identifi-

car os conteúdos das atividades de Formação Integral do Ser, sem muitos prejuízos), nem sem-

pre ocorre, nem sempre sendo assim percebido pelo educando.  

Outro fato é que cada professor compreende a FIS de uma forma própria, o que é natu-

ral, e a trabalha com método e conteúdos próprios, dentro de sua necessária autonomia, como 

pode ser identificado em relatos dos egressos. 
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É necessário afirmar que não se trata de ‘culpabilizar’ professores de serem uma das 

questões que dificultam dificultarem a prática das ações pedagógicas dialógicas, mas sim de 

reconhecer sua importância no processo, de que se não participarem de modo ativo e contribuir 

com essa construção de base e coletiva, com suas próprias leituras criticas e genuínas, humanas 

do mundo, de nada adiantará. 

Observemos, para tanto, relatos de educandos egressos: 

 
Curso: Alvenaria 

Nome: Rogério Barbosa 

Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo 

que trabalhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do 

trabalhador, as diferentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os 

baixos salários dos trabalhadores, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no 

trabalho, como por exemplo os projetos das obras de construção civil, debates sobre 

os problemas enfrentados pelos trabalhadores e alternativas para sair dessa situação). 

“Ele passou, dentro do conteúdo do curso, muita coisa sim, tanto que das 38 pessoas, al-

gumas já eram pedreiros, outras que nem sabiam ler, que não conseguiam fazer um ditado, 

foi um curso, que mesmo que a pessoa não tivesse nem a prática e nem o teórico, mesmo 

que não soubesse mexer na internet, essa pessoa aprendeu. (...) E como conteúdo, tivemos 

algumas horas de segurança no trabalho, e outras aulas, de vídeo, do próprio SENAI, de 

teleaula. Com relatórios, trabalhos”. Ao ser questionado se tratou de questões como injus-

tiças sociais, como diferenças de renda, de salários: “Não isso aí, não. Ele falou que era 

uma área muito boa, e que a pessoa que seguisse nessa área iria ganhar dinheiro, né?” 

.................................... 

Curso: Elétrica 

Nome: Rivaldo Elias da Silva  

“Ele falava dos riscos de incêndio, com os gatos154. No curso se aprendeu de tudo. 

Ele falava de segurança, de não se usar chave de fenda nos bolsos, ter cuidados com as lu-

vas, usar cinto, ter as ferramentas adequadas. (...) Ele falava do mercado, da mão de obra 

pouco qualificada, as pessoas não sabem fazer um projeto ou não entendem um projeto. 

(...) Não me recordo de ele ter falado de cooperativismo, ou de debates sobre questões so-

ciais. (...) Ele falou que ia ter uma palestra sobre aquecimento solar, mas não teve. (...) 

 

Patrícia xyz, coordenadora do CEEP, em conversa de avaliação do programa identifica 

também a questão:  

                                                           
154 Nome popular dado às gambiarras de elétrica que tem como objetivo desviar energia de uma linha pública, que 
para ser realizada põe em risco a pessoa, pois é feita na linha ‘viva’, sem desligamento. 
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“(...) voltando a pensar na questão do currículo integrado, há educadores 

que têm deficiência na área em que estão. Imagine para cumprir o currículo inte-

grado, que é pensar o todo. Por exemplo, um professor de alvenaria, ou pintura dis-

correr sobre química nas aulas deles. Pensar na química orgânica, conseguir o 

primeiro movimento que é apreender isso. Estamos ainda muito longe de isso acon-

tecer.  

Há educadores nossos que têm dificuldades com matemática, história, por-

tuguês, geografia... Temos muito trabalho. E meu receio é que nos percamos no 

campo das idéias”.  

 

 Adriana xyz, coordenadora do programa educacional onde se insere o presente traba-

lho, da Secretaria de Educação, endereça a própria gestão da política como uma das dificulda-

des, bem como os docentes, lançando mão da própria alienação em si como limite:  

 
“Ao colocarmos uma proposta dessas, entramos em disputa com outra 

proposta, observada na resistência do grupo de docentes que às vezes até aliena-

damente responde à ordem do capital, resistência da equipe gestora e resistência 

do próprio educando”. 

 

Seguindo nosso compromisso com a crítica e a contribuição, sem cair em tom de ‘de-

nuncismo’, é nítida a falta de recursos humanos e financeiros por parte do Estado para realiza-

ção total das ações educacionais. Quem bem coloca isso são duas educandas egressas do curso 

de pintura, a exemplificar o fato, de modo que não se trata de ‘culpa’ de um ou dois professores, 

mas de toda a falta de estrutura, intrínseca ao processo:  

 
Curso: Pintura 

Nome: Eliane Lavrada de Oliveira e Érica Ferreira Santos Reis 

O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “O curso 

foi conturbado, pois em dado momento houve falta de material. Houve mudanças no cro-

nograma, inclusive com mudança do professor. Começou com um ritmo e depois acelerou. 

Ednélio deu a primeira parte do curso, mais teórica: geometria, matemática, desenho, ti-

pos de tinta, qualidades de tintas (1ª, 2ª e 3ª linha). (...) o segundo professor fez um curso 

mais pratico, e deu poucas explicações. Um outro problema foi a falta de vale transporte, 

isso diminuiu muito a presença, pois pessoas não compareceram por falta dele. E princi-

palmente as que mais precisavam!! Não sabemos por que isso aconteceu, o que sabemos é 

que as listas com os nomes das pessoas para pegar os vales simplesmente não vinham com 
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os nomes das pessoas do curso de pintura. Quem procura o curso é por que não tem condi-

ções, a falta do vale transporte foi muito grave”. 

 

Não dispomos no momento de dados acerca de orçamentos, de balanços e informações 

acerca do erário para emitir análises sobre a questão, a comparar e verificar avanços ou descom-

promissos. Sabe-se sim que esta política é nova, segundo relatos, e de que há melhorias muito 

claras. Há ainda sim um desejo de não se parar apenas por aqui, mas de continuar a aperfeiçoá-

la, bem como de expandi-la. 

Não temos também idéia da quantidade de recursos que seriam ainda necessários, ou se-

ja, de quanto é que faltaria ainda para ser chegar a uma política, digamos, ‘completa’ ou ‘ideal’. 

Assim, não sabemos também a escala do limite da falta de recursos em relação ao tamanho das 

‘batalhas’ ainda por ‘travar’.  

Lembramos, assim mesmo, de que se este não fosse um limite, algo de estranho estaria 

acontecendo e nossos objetivos de pesquisa estariam completamente equivocados, isso significa 

que não é ‘culpa’ de alguém aqui citado, mas vive-se toda uma estrutura contrária à presente 

política educacional, como já vimos e voltaremos novamente a isso mais a frente.  

Percebemos também que os atuais cursos têm demanda por ampliação de vagas, mas há 

limites orçamentários para tanto, haja visto a lista de espera para os cursos: xyz pessoas. 

 
Curso: Decoração 

Nome: Sandra Lucia Cerqueira Ferreira 

O que considera que faltou no curso, ou outras críticas construtivas? “Deveria 

ter continuidade, pois acabou sendo o básico. (...) Dá medo ainda de pegar um projeto... 

deveria ter um complemento (...) Se resolverem [secretaria de educação] fazer a continua-

ção do curso, gostaria muito”. 

 

Como já vimos em item anterior, a curta duração dos cursos se torna um limite a uma 

formação mais ampla dos trabalhadores, conforme nos relata a educanda Elaine Cristina da Sil-

va ao mencionar a falta de tempo para as atividades de FIS, fato este que deve ter também como 

barreira questões orçamentárias:  

 
Curso: alvenaria 

Nome: Elaine Cristina da Silva 
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O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “O curso 

foi curto, pegava as férias, fomos, por isso, desprivilegiados. Teve pouco tempo, assim não 

deu tempo para a parte de direitos do trabalhador ou questões sociais”.  

 

Ainda dentro das dificuldades a partir da falta de recursos podemos citar também ques-

tões de infraestrutura, dado que o atual edifício não comporta as necessidades da escola. Para 

tanto é que reproduzimos em seguida trecho do relatório mensal das atividades de assessoria 

pedagógica: 

 
OBSERVAÇÕES SOBRE O LABORATÓRIO (necessidades de adequação 

do espaço, materiais, equipamentos): Inicialmente, a impressão que tenho (antes de con-

versar objetivamente sobre essa pauta com os professores e técnicos) é de que o espaço da 

escola é pequeno como um todo. Assim, essa falta de espaço repercute de alguma forma em 

todas as atividades. De certa forma, o espaço, aparentemente, não comporta com justeza a 

importância das atividades da escola. (Relatório de assessoria pedagógica). 

 

Há problemas de acústica extremamente graves entre as salas de aula que chegam quase 

a inviabilizar as aulas. Essa questão foi muito debatida durante o ano de 2011, mas a escola não 

dispõe de recursos para esta reforma. 

As restrições orçamentárias também aparecem nas compras de materiais permanentes e 

de consumo. Ainda sim se deve dizer que o essencial para que os cursos ocorram com boa qua-

lidade acontece, mas ainda não se chegou ao ideal. 

 
Curso: Elétrica 

Nome: Arlan Salustiano de Souza 

“São poucos materiais, tem que ficar rodiziando. (...) A estrutura não é a-

quela de uma faculdade paga, ‘bom mesmo’, mas é bom, dá para ter uma boa noção 

– para um curso gratuito, cedido pela prefeitura”. 

 

 

Limite 3.2.(b): as dificuldades de avanço da Formação Integral do Ser no diá-

logo com os educandos.  
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A partir de contatos diversos com professores, funcionários, e a coordenação da escola, 

uma questão sempre apareceu, de fundo: os educandos ! 

Segundo Eliana xyz, coordenadora pedagógica da EMEP, por vezes, a situação dos edu-

candos mergulhados na realidade atual, se não for tomado o devido cuidado, pode até se tornar 

um limite ao próprio diálogo, à construção compartilhada de idéias e de saídas coletivas para os 

problemas da atualidade.  

Novamente, a idéia de ‘melhorar o mundo’ é ótima, mas, obviamente, enfrenta resistên-

cias, e inclusive aqui e principalmente, pelos próprios educandos, aqueles a quem é endereçada 

toda a política educacional.  

Se não houver diálogo, de fato, com as características dos educandos, sua pessoa, com 

necessidades, desejos, expectativas próprias, pouco ou quase nada ocorrerá. 

Pois bem, não é de Diálogo que se trata isso tudo?  

Luciana xyz, professora de elétrica, é quem nos traz essa realidade: 

 
Luciana: “Quando peguei a frente de trabalho havia uma resistência muito gran-

de. E você falava da FIS, e eles nem estavam aí. Era muito complicado. Tinha essa coisa: 

‘por que que eu vou fazer? Só que era um aluno com um perfil que vinha para não perder a 

bolsa, de um salário mínimo”. 

 
 

Como exemplo dessa situação, de adversidades à própria presença na sala de aula, Elia-

na relata episódio ocorrido na escola de ensino médio onde leciona:  

 
Eliana: “As pessoas desumanizadas não percebem o colega. (...) Essa visão den-

tro da escola de não perceber o outro, de só enxergar a si mesmo. Não se percebe que 

quando eu chego e digo: ‘você é horroroso’, eu não percebo que você machuca, que se 

sente dor, que se sofre. Não se percebe isso.  

Teve um caso de um menino na escola que era estrábico, e chegaram para ele: 

“seu vesgo”. Foi um dia que chegou a um nível que me incomodou muito. Daí, pedi para 

ele se retirar, para ir conversar com a coordenadora. Quando voltei na sala, fiquei estar-

recida com uma coisa, que nunca tinha perguntado para eles: “quem daqui em algum mo-

mento consegue se colocar no lugar do outro? Alguém aqui consegue fazer de conta que é 

o outro? Perceber como é que talvez o outro se sinta?” Ninguém nunca tinha feito esse e-

xercício, nunca. Aí eu fiquei chocada, sinceramente, eu fiquei chocada. Até então eu nunca 
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tinha tido essa ‘sacada’. Então quer dizer que as pessoas não percebem o outro. Não se co-

locam no lugar do outro”. 

 

 Se essa forma de enxergar o mundo (ou de não enxergá-lo) relatada por Eliana, assim 

aparece na escola de ensino médio, certamente posturas outras tão ou mais complexas também 

estão presentes na EMEP. 

Se algo no sentido do apresentado por Eliana ocorre, sob outras veias, por exemplo, a 

possibilidade de se construir algo coletivamente como desdobramento dos cursos fica prejudi-

cada. Como antes já indicado por ela mesmo, a cultura do ‘indivíduo individual’ dos tempos 

atuais é uma barreira que dificulta a permeabilidade, a integração e o diálogo entre os seres hu-

manos. 

Vejamos o que diz um educando egresso:  

 
Curso: Alvenaria  

Nome: Jose Paulo da Silva 

O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Teve 

por um lado, muita teoria. Muita psicologia, sobre relacionamento das pessoas. Alguns re-

clamaram, isso pode ter motivado a saída delas. (...) As pessoas falaram que isso não tinha 

nada a ver e ele dizia que estava dando aquilo que a escola pede: 40h, olha aqui ó: 40 ho-

ras de psicologia. (...)” 

 

Quem seria aqui culpado? O professor que não soube dialogar, ou o educando que não 

estava aberto ao diálogo? 

Não importa.  

Não é disso que se trata o presente trabalho, mas apenas de identificar e debater os a-

vanços da EMEP no sentido da contribuição à ‘desalienação’ dos educandos, bem como os limi-

tes, barreiras, dificuldades a isso. 

Portanto, aqui identificamos uma questão: a necessidade primordial do diálogo. Pois, se 

este não existe nada mais ocorre. Isso demonstra e comprova que o diálogo realmente é a base, é 

o fundamento, é o princípio para a presente política em trabalho, de contribuir com o processo 

de emancipação da pessoa, da ampliação da autonomia do ser. 
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Exemplo 3.3. : articulação de ‘ciência, cultura e trabalho’ no processo de for-

mação profissional, no plano da política pública. 

 

Para fazer frente à questão da alienação da forma de viver de toda a sociedade sob o ca-

pital, na forma do trabalho assalariado, fragmentando o sentido do relacionamento de toda uma 

espécie, faz-se necessária uma ação que busque rejuntar as partes, reintegrando a vida, como um 

todo. 

Essa ação, para ser efetiva tem de ser na mesma medida, na mesma escala do Capital, 

com ação ampla e sistêmica, a relacionar ações de integração mais autônomas e pontuais, reali-

zadas em grupos e comunidades, lugares onde se alicerçam, se nutrem, a aprender mutuamente 

a se fortalecer para uma ação coordenada e unitária, da classe.  

Ao que tudo indica, com a observação das ações políticas realizadas em São Bernardo 

do Campo, há sim uma tentativa, uma intenção, uma busca de caminhar nesse sentido, da articu-

lação dessas ações locais em torno de uma política pública, de modo que não se trate de ações 

isoladas, mas sim de uma construção também sistêmica, a fim de poder, algum dia, fazer frente 

à alienação em sua escala mais totalizante, da espécie humana. 

Para avançarmos nesse reconhecimento, vejamos agora com foco analítico o conteúdo, 

o sentido das práticas que intentam fazer frente à ‘alienação da espécie’, a partir de relatos de 

ação enquanto política publica articulada em torno de uma esfera municipal, pelas palavras de 

Adriana Pereira Alves155, da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo:  

 
Adriana Pereira Alves: “Então, quando fazemos essa discussão [da formação 

profissional], aponto que ela é uma discussão ética. Porque a formação não pode ser só 

para o trabalho. Porque quando se faz uma formação só para o trabalho, fica uma forma-

ção reducionista.  

A partir desse olhar, a formação tem de ter uma perspectiva de uma formação in-

tegradora. Porque nós não podemos ser hipócritas, de pensar que o trabalhador não ne-

cessite de uma formação para o trabalho, para poder sobreviver. Mas que essa formação, 

                                                           
155 Chefe de divisão xyz, responsável pelo programa “Qualificar para mudar”. 
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ao mesmo tempo em que forme para o trabalho, tenha uma perspectiva de formação inte-

gral e elevação de escolaridade com qualificação profissional. Assim, ele estará sendo 

formado para o trabalho, mas com uma consciência critica. Ele terá acesso aos conheci-

mentos gerais, que são históricos produzidos pela humanidade. Sendo que o processo de 

construção desse conhecimento se faz com significância, a partir de levantamentos de onde 

estão esses conhecimentos na sociedade.  

Eu chamaria ainda atenção para um conceito de discussão sociológica em relação 

ao conhecimento, na perspectiva da fenomenologia. Deste modo, fazemos leituras de que 

as questões sociais, culturais, históricas e naturais, estão nas relações culturais. E que, 

como uma organização de conhecimento, que é a leitura dessas situações, temos a respon-

sabilidade de sistematizar isso, de modo que o aluno tenha consciência critica sobre esse 

aspecto.  

Ao mesmo tempo esse aluno terá uma formação para o trabalho, pois ele também 

vive no mundo do trabalho. Mas ele terá uma formação para o trabalho não reducionista, 

que fique apenas com uma perspectiva técnica, mas que acolha as necessidades formativas 

humanas, que são a ética, a estética e a técnica. Sendo que estas se integram em uma pers-

pectiva política, e a perspectiva política é a ordem da transformação.  

Então, quando falamos de formação para jovens e adultos, numa perspectiva de 

formação para trabalhadores e trabalhadoras, nós falamos sobre o conceito de formação 

para a transformação. E essa formação para a transformação tem que acontecer sobre 

dois princípios: Educação ao longo da vida e Formação Integral.  

Nessa Formação Integral que respeite os princípios éticos, estéticos e técnicos, 

sobre essa concepção de transformação política, ela tem de encontrar um jeito de se fazer. 

O jeito de se fazer é articulando ciência, cultura e trabalho.  

Quando articuladas, ciência significa o aluno poder retirar do convívio social os 

conhecimentos que já lá estão, e que precisam ser trazidos para dentro da escola para se-

rem sistematizados. Na perspectiva cultural, significa discutir aquilo que o prof. Paulo 

Freire falava: a “decência com a boniteza”, que é quando é dada a oportunidade para o 

aluno criar, manifestar, apreciar e observar através de uma perspectiva ética, como são as 

regras sociais, as convivências sociais para uma vida de maior equidade entre os sujei-

tos”.156 

 

Diante da precisão das palavras, fica clara a intencionalidade da política municipal em 

atuar na esfera da recomposição da noção de unidade da vida, pela rearticulação de partes cindi-

das pelo Capital com a alienação humana de sua própria espécie, a reunir ‘ciência, cultura e 

trabalho’. 

                                                           
156 Entrevista concedida ao pesquisador em xyz de feveiero de 2012. 
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Apenas para recordar, retomamos os debates do Capitulo XYZ, quando tomamos a or-

ganização proposta por Marx, nos manuscritos econômicos filosóficos, alienação da espécie: a 

vida encontra-se cindida, tendo como foco e razão central de existência o trabalho, que não pos-

sui formas de se relacionar de uma forma dialógica com a vida, pois o produto do trabalho não 

pertence ao trabalhador, nem este contribui com sua criação e idealização, deixando como único 

sentido para sua realização o salário a ser recebido.  

 Como Adriana coloca, há, na política, a intenção da contribuição para amplia-

ção da percepção de que o trabalhador se insere n’algo mais que a simples reprodução da vida 

por meio de seu salário. Mas de uma busca por uma totalidade, integrada.  

Ampliando ainda mais o foco, na esfera das políticas públicas, verificamos que as mes-

mas intenções de ação contra a ‘alienação da espécie’, presentes na política municipal, se encon-

tram no plano nacional. 

Em novembro de 2009, em participação no Fórum Mundial de Educação Profissional e 

Tecnológica, em Brasília, que teve a participação de 15.000 pessoas, o então Secretario Nacio-

nal de Educação Profissional e Tecnológica, Sr Eliezer Moreira Pacheco disse em alto e bom 

som, diante da enorme platéia na plenária de abertura do megaevento, ao lado do então presi-

dente Lula: “(...) e tudo isso por que nós não estamos formando trabalhadores para o Capital”, 

ao caracterizar a política federal. 

Tendo o próprio governo federal como financiador e organizador do Fórum, entende-se 

haver algum tipo de correlação entre os conteúdos ali debatidos e as intenções governamentais. 

Nesse sentido, reproduzimos trechos da “Carta do Fórum”, documento que de certa forma orga-

niza os desejos maiores dos participantes, e acaba por ter função de ‘manifesto’, onde se lê: 

 

“O Outro mundo não é possível, é necessário!” 

Leonardo Boff 

 

O FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 

com a presença de mais de 15 mil pessoas, aconteceu com o formato de celebração da di-

versidade: grande riqueza para a humanidade. 
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Em um patamar  mais imediato, representa a afirmação da Educação Profissional e 

Tecnológica como instrumento seguro na luta para o resgate e a superação de direitos nega-

dos, como o direito à educação. 

No horizonte da utopia, o Fórum revela a vontade política de tantos países em as-

sumir posição em favor do ser humano e da Terra, considerados como um todo indissociá-

vel e que precisam ser cuidados, face à ameaça que paira sobre nós todos neste período tal-

vez mais crítico da existência milenar da Terra. 

O Fórum Mundial representa, pois, a possibilidade de construção de outro mundo 

pautado em ações que concorram para que os muros erguidos pelo poder econômico sejam 

substituídos por laços de cooperação, de integração e de partilha. Diversidade e Integração 

são pilares das mudanças propostas, a seiva que nutriu os atores e aqueceu as reflexões e os 

debates. Foram múltiplos olhares, traduções de caminhos firmados, reconhecendo que, em 

oposição à lógica neoliberal que traz como defesa o “modelo único”, outros mundos são 

possíveis, e que é desejável tecê-los com a valorização das diferenças e da solidariedade. 

Estudantes, professores (as), pesquisadores (as), representantes de governos, sindi-

catos, associações, pessoas da sociedade civil organizada, enfim trabalhadores e trabalhado-

ras do Brasil e de países dos cinco continentes presentes neste fórum, reconhecem que no 

mosaico de suas aspirações, a educação profissional e tecnológica constitui-se em forte e 

decisivo instrumento de mobilização social. Uma educação concebida não na dicotomia do 

dentro/fora e do resgate da cidadania sustentada pela exclusão, mas arquitetada na partici-

pação política de todos (as) e voltada para a cidadania plena. 

O conhecimento que, na “lógica exclusiva”, tornou-se propriedade de poucos (as) 

e instrumento de dominação, deve revelar-se poderoso na luta contra a desigualdade e a in-

justiça. Neste aspecto, a educação estaria cumprindo o papel central de, ao permitir o acesso 

à cultura socialmente construída, criar as devidas condições para que todos (as) possam as-

sumir funções de dirigentes, como defendia Gramsci. 

O Fórum se constituiu num marco histórico ao apontar caminhos para que jovens e 

adultos (as) que têm ou tiveram sua cidadania negada ou postergada recuperem esse direito. 

Foi palco da Caravana da Anistia para realizar a Cerimônia de pedido de desculpas do esta-

do brasileiro ao educador Paulo Freire e devolver sua cidadania, no dia 26 de novembro de 

2009. Uma dívida social e política que o Brasil acumulou. Assim como, referendou o com-

promisso por mudar a realidade também daqueles (as) que ainda hoje não sabem ler suas 

próprias línguas, mas sonham com uma nação mais humana, justa e feliz. 

Este Fórum Mundial da Educação Profissional e Tecnológica proporcionou a re-

instauração da esperança e da libertação. É mais um passo na construção de uma nova ética 

centrada na vida, no trabalho e na solidariedade expressa por uma cultura da paz e da sus-

tentabilidade”. (Carta do fórum elaborada e publicada na ocasião de seu encerramento: link) 
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Já a política federal oficial pode ser percebida por uma breve apresentação dos objetivos 

do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, cujo debate 

sobre sua caracterização e efetividade nos fugirá no presente momento, dada a possibilidade de 

foco do presente trabalho: 

 

“Art. 1º: É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-

go (Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de educação 

profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira.  

Parágrafo único - São objetivos do Pronatec:  

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial 

e continuada ou qualificação profissional;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação pro-

fissional e tecnológica;  

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incre-

mento da formação e qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica”. (decreto no. Que institui o programa...) 

 

Ao menos, nos cabe aqui o reconhecimento de que o programa representa em qualidade 

pelo caráter e amplitude de ação, quantidade de recursos e escala de atuação consideráveis. 

Quantitativamente projeta-se até 2014 a existência de 8 milhões de vagas, em comparação com 

xyz de 2003. Como se lê: 

 
 “Para suprir a demanda por cursos de qualidade, o Ministério da Educação fomen-

tará também um esforço nacional para ampliar as redes públicas de Educação Profissional e 

Tecnológica. Nesse contexto, serão disponibilizados novos financiamentos às redes estadu-

ais, que poderão ampliar e equipar suas escolas por intermédio do Brasil Profissionalizado. 

Além disso, já foi lançada a terceira fase da expansão da Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológica – que ganhará novos campi em todas as 27 uni-

dades da Federação. Com cerca de 140 campi em 2002 e 354 atualmente, a rede contará 

com 562 até 2014”. (sitio do MEC, SENATEC) 
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Ainda, enquanto princípios, o governo central afirma-se pelo avanço de caminhar no sen-

tido da integração do ensino propedêutico àquele do mundo do trabalho: 

 
“O Guia Pronatec representa mais do que o cumprimento de uma obrigação for-

mal, representa também a consolidação - em escala nacional - de uma estratégia de desen-

volvimento que se recusa a desvincular a qualificação profissional de trabalhadores da ele-

vação da escolaridade. Desta forma, o Guia Pronatec é também e acima de tudo o instru-

mento de consolidação de uma política pública visando a aproximar o mundo do trabalho 

do universo da Educação – um instrumento não tão somente de fomento ao desenvolvimen-

to profissional, mas também e acima de tudo de inclusão e de promoção do exercício da ci-

dadania (...)”. (sitio do MEC, SENATEC) 

 

Agora, a pergunta que não quer e não pode ser calada é: de que vale, a que se prestam, 

na prática, os resultados dessas ações, assim com tais objetivos de fazer frente à concepção do 

trabalho alienado, pelo olhar da espécie? 

 

Limite 3.3.(a): Limites para atingir a escala, a força e a forma de ação do Ca-

pital. 

 

Como já enunciamos acima, diante da escala de ação da ‘alienação da espécie’, global, 

de pouco ou nada adianta uma ação isolada de transformação, em um grupo, ou comunidade, ou 

país, até.  

Diante do exposto, é de se reconhecer que “algo está sendo feito”. Mas e sua efetivida-

de? No caminho, há barreiras e dificuldades, como podemos notar na fala de Adriana xyz, da 

Secretaria de Educação de SBC: 

 
“(...) fazer o exercício dessa proposta contra-hegemônica é fazer uma disputa, fei-

ta tanto intra como extra-escolar.  

A disputa extra-escolar, é pela formação de uma nova sociedade e intra-escolar, é 

por outra concepção de educação para formar outra sociedade.  

(...) Ao colocarmos uma proposta dessas, entramos em disputa com outra propos-

ta, observada na resistência do grupo de docentes que às vezes até alienadamente respon-

de à ordem do capital, resistência da equipe gestora e resistência do próprio educando. 

Este, mesmo sendo expulso daquela escola, que foi a escola excludente, para responder pa-
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ra a ordem do capital, quer retomar àquela escola, que ele acredita inconscientemente 

que é aquela escola que é a certa.  

(...) E, para conseguir isso, tem que ter persistência e estratégia de gestão, pois se 

você não tiver estratégia de gestão, só as idéias não se garantem. As idéias precisam ter 

possibilidade de concretização”.  

 

Como bem coloca Adriana, os limites e as barreiras estão no campo da disputa pela he-

gemonia, como brevemente debatido no capitulo introdutório, n. zux.  

Pois bem, entramos então, diante da situação, em um debate estratégico, conforme colo-

cado por Lucilia xyz no livro xyz, acerca das diferentes posturas políticas na realização da trans-

formação da sociedade. Temos aí o embate entre duas concepções. Uma delas, de ação com 

reformas (como a que estamos debatendo no campo da formação profissional) por dentro do 

Estado burguês, em nome de uma mudança maior, mais massiva da equalização dos direitos 

sobre a vida, o que seria uma mudança de fato, nos termos revolucionários (a ‘desalienação’ do 

trabalho), tendo essas reformas como um caminho, como um processo. Ou, a concepção de que 

essas reformas são um fim em si, como um anedótico dizer: “Assim está bom, o pedreiro a-

prende a assentar e vai viver a vida toda a assentar tijolos... e o pintor... a vida toda com pin-

céis nas mãos... ganhando um pouquinho mais que aquele anterior quinhão!” 157 

Nesse sentido, de observar e debater os propósitos, ou seja, os fins dessas políticas e sua 

efetividade voltemos à ‘trilha’ analítica, a partir de trechos do diálogo com Patrícia kzyx, coor-

denadora do CEEP, a pontuar as ações da entidade, que trabalha no sentido da ação reformadora 

como um processo para melhorias mais estruturais:   

 
Patrícia: “Primeiro, não acredito, e me parece que o governo também não, em 

ver a educação como caminho único para a transformação da sociedade. E sim, de buscar 

o que é possível de se realizar como um apoio a esta mudança, pensando no que for possí-

vel de se articular. 

Trata-se uma questão critica, pois há limites.  

Quando pensamos na formação profissional pela concepção do CEEP, uma das 

questões da contradição é contribuir, dentro desse processo educacional, para que o traba-

                                                           
157 Livre criação de fala irônica e alegórica de uma pessoa ilusória que defende a limitação do conhecimento e das 
vidas de outros seres humanos, pois os vêem como inferiores, mas que se fosse perguntado a ela se assim gostaria de 
viver, diria: “Imagine, eu !”. 
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lhador seja mais autônomo, que conheça seus direitos, para que tenha mais elementos para 

poder saber lutar no ‘mundo lá fora’. Esse é um dos objetivos do CEEP. 

(...) 

Francisco: Voltando ao livro158, Lucília coloca, lembrando do que Marx e Engels 

diziam, e não porque eles diziam, no sentido de termos de “acreditar”, mas apenas por que 

aquilo que hoje vemos e vivemos, as nossas questões, estão desde aquela época, 1848, co-

locadas, por eles. O debate de se fazer reformas como um caminho, como um processo pa-

ra uma maior transformação... 

Patrícia: Bem, isso me leva a pensar sobre nossas ações aqui em São Bernardo do 

Campo, de modo a pensar nos limites, sem desconsiderar aquilo que fazemos. Por exem-

plo, eu acho que aquilo que temos feito é muito bom, não desconsidero isso, o que penso é 

que ainda fizemos pouco, pensando mesmo nos objetivos do projeto democrático popular. 

Pensando na qualidade, na quantidade, pensando nas questões do currículo integrado, me 

parece pouco. Mas, ao mesmo tempo, temos feito muita coisa: ano passado atendemos 

quase 5.000 alunos, em todas as áreas. E, há áreas em que 90% conseguiu ser encaminha-

do para o mercado de trabalho, o que é um dado muito alto. Se pensarmos na média, é de 

50%. 

(...) Assim, não estou negando os avanços, as construções... Trabalhamos muito! 

Também é uma luta de classes isso, quando falamos de separar recursos públicos 

para a educação de jovens de adultos, que não tinha... Também é uma luta de classes isso.  

Agora, quando olho para essa relação, para os objetivos mais gerais, que estão 

postos para nós como classe, a minha angustia está nisso: o quanto estamos distantes de 

nossos objetivos. Essa é minha preocupação e minha angústia.  

Outra vez já conversamos sobre isso, sobre a questão do currículo integrado, em 

amadurecimento. Quando pensamos sobre ele, estamos pensando na relação de unidade, 

da ‘desalienação’, da relação do todo. Agora a relação do todo e da ‘desalienação’, ela se 

dá por nossa vontade? Não. 

Senão eu fico só no campo das idéias. Ah... Eu desejo muito... Vou formar o edu-

cador... As idéias são muito boas e eles vão contribuir para a ampliação... Fica muito no 

campo das idéias. Não fica sob um ponto de vista concreto. 

É impossível desalienar se não desalienamos o todo.  

Acho que a gente contribui. Mas não desaliena, voltando a pensar na questão do 

currículo integrado, há educadores que tem deficiência, na área em que estão. Imagine pa-

ra cumprir o currículo integrado, que é pensar o todo. Por exemplo, um professor de alve-

naria, ou pintura discorrer sobre química nas aulas deles. Pensar na química orgânica, 

conseguir o primeiro movimento que é apreender isso. Estamos ainda muito longe de isso 

acontecer 

É isso mesmo, mas agora sobre essa história da reforma, eu não sei se já passa-

mos desse processo. Parece-me que há esse movimento quando olhamos a esquerda no 

                                                           
158 Apresentar o livro de lucilia.... 
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Brasil, ou mundialmente, de usar a reforma como finalidade, como um objetivo e não como 

um processo para uma mudança maior. Acho que tem esse elemento, e outro elemento ain-

da é pensar a viabilidade dessas próprias reformas no Brasil, dentro desse sistema capita-

lista, é possível? Até onde? Pois, por serem tão difíceis, pode ser que corramos o risco, é 

muito limiar esse fio, de ficar só na finalidade da reforma, quando olhamos para a esquer-

da no Brasil.  

E olha ainda, que nos projetos de governo, a maior parte dos objetivos caminham 

muito com essa questão da reforma como finalidade. Não como um processo. Isso é uma 

coisa, agora, o Estado brasileiro é capaz de fazer essas reformas?  

Talvez tenhamos já passado desse ponto”.  

 

Bem, resposta a essa questão, se já passamos ou não do ponto, fica para a posteridade. 

Não temos no momento como ter informações sobre o futuro, o que podemos, ao menos, é con-

tribuir para que as coisas melhorem, e para todos. 

Podemos ao menos debatê-la. Pois questões assim, sobre política com P maiúsculo, po-

dem e devem sim, agora alicerçando em falas de Paulo Freire e Brecht, permear nossas vidas.  

A ciência, o conhecimento, deve estar em ação para o debate e o avanço da melhoria da 

vida. Se assim fizeram os homens, com a ciência, de levar alguns de nós à lua, ela mesma, a 

ciência, deve também contribuir para o debate do avanço para que todos tenham a possibilidade 

de ter acesso ao ensino, e chegar à lua. 

Isso tudo já não se trata mais de novidade, mas de acúmulo da história material dos po-

vos e mortos. Nosso tempo histórico nos permite olhar para o século que se passou e compreen-

der a quantidade de vidas que tombaram em nome da guerra (a fria) de um mundo do Capital a 

se esvaecer contra seu suposto oposto, Comunista, a dizerem ambos lutarem pela criação de um 

mundo livre, um pelo olhar da liberdade da humanidade, e outro pelo olhar da livre circulação 

de mercadorias. 

E aqui, neste país, após anos de regime ditatorial militar, erguido exatamente contra as 

idéias e práticas freireanas, contra Paulo Freire159... 

Deste modo, observemos as falas conseguintes, pois, ‘a luta continua’160: 

                                                           
159 Aqui trata-se de uma metáfora. Pois aquilo que se realizava à época, de ‘agitações sociais’ por parte de Jango e 
outros ‘comunistas’, o que fez com que fosse derrubado pela burguesia, nada mais eram avanços de socialização da 
vida. E, os responsáveis por isso tudo, continuam a habitar nosso país, nas empresas, televisões, jornais, quartéis... 
assim, nada impede que voltem. Por isso que estas coisas têm sim de ser aqui, ditas. 
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Francisco: “Bem, não estou no centro do poder, então, não tenho como dizer 

quais são os ganhos reais para a classe, bem como não sei o que é saldo positivo. Pois po-

de ser que isso tudo161 seja em favor de uma reforma política, aonde vá se aprovar o finan-

ciamento público exclusivo de campanha, o que seria uma revolução.  

Patrícia: Sim, tem a questão do Nordeste também, os avanços lá são impares.  

Eu só fico lembrando-me do exemplo do Pinheirinho. Eu acredito que o Capital 

tem deixado acontecer essas histórias. Mas até quando? Parece que estão apenas ‘nos dei-

xando brincar um pouco’. O que aconteceu, foi que no momento do despejo do Pinheirinho 

havia gente da presidência da república dizendo que havia um processo para a compra do 

terreno, com recursos da CEF, e a policia vem e atira neles... 

Francisco: Sim, pois o poder está com eles. A hegemonia é deles. O poder não es-

tá com ‘a presidente’. 

Patrícia: Imagine então a formação profissional... Minha preocupação é onde jo-

garmos nossa energia, pois apenas consciência de classe não é suficiente. Essas questões 

estão colocadas para o CEEP, e temos debatido sobre isso.  

Francisco: Isso me faz lembrar de quando trabalhava na prefeitura de Taboão da 

Serra e lá percebi que o Estado, tal como ele nos parece, não existe: ‘Uma banca de jor-

nais na esquina’ tem mais possibilidade de alterar a realidade, mudar alguma coisa, que 

uma secretaria de habitação. O poder está com o Capital, ainda. 

Patrícia: É... O poder de um Estado que cumpra a função social de compartilhar 

as riquezas e organizar as decisões de forma democrática não existe, esse Estado que está 

aí é para permitir e estruturar isso tudo, para o Capital.  

Francisco: Parece-me, enquanto metáfora, que há uma frente de batalha, e aque-

les que avançam pelos caminhos errados, morrem (jeito de falar), morrem enquanto capa-

cidade transformadora efetiva. Enquanto que têm alguns outros que passam pelas brechas 

e ai seguem avançando... 

Patrícia: Sim, como aqui, avançamos muito, é possível avançar, mas pode ser que 

avancemos não até onde queremos, mas vamos conseguir avançar apenas até onde não 

ameaçar nada, até onde nos deixarem.  

E não desconsidero o avanço, toda a luta política que temos feito, em todos os 

sentidos, em todos os programas... Não desconsidero isso, acho isso um avanço. A pensar 

nas questões todas, do negro, da mulher, de pobre poder estudar... Acho que avançamos 

aqui. Mas avançamos até onde eles querem nos deixar, não é? 

E assim, enquanto não mexermos com as questões mais estruturais, eles vão dei-

xar. 

Francisco: É, imagine se mexer mais a fundo na questão da propriedade....” 

 

                                                                                                                                                                          
160 Jargão moçambicano nas lutas pela independência do povo contra a colônia portuguesa, e o capitalismo. 
161 Aqui refiro-me às conceções do governo do PT ao Capital, na pessoa do Sistema S de ensino,  
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Essa forma de ação do Capital, de ‘deixar rolar’ avanços aparentes, não estruturais, não 

é uma novidade, pois assim já fez a Igreja há séculos, quando gozava de poder hegemônico e os 

governos despóticos na idade média. Assim faz o Capital na atualidade, a hegemonia empresari-

al financeira, pelas redes de televisão a fazer propaganda de seus partidos políticos de formas 

aparentemente veladas, ou na forma de mercadorias em franchaise mundo a fora, a demonstrar 

que, de fato, quem comanda, são eles. 

Estamos no campo da disputa pela cultura, na superestrutura ideológica de nosso siste-

ma, estamos na ‘seresta’ que Gramsci já bem ensinou: trata-se da luta pela hegemonia da socie-

dade, hoje nas mãos do Capital.  

Não há como negar, da presente conjuntura, até a “sociedade livre”, considerada neces-

sária, há ainda muito, muito a caminhar. Segundo Chico de Oliveira, ‘as conquistas têm de se 

universalizar, e, se forem universalizáveis, já ‘estamos bem’, ao comentar a forma de produção 

das obras dos mutirões autogeridos de construção de conjuntos habitacionais pelos movimentos 

populares de luta por terra e moradia junto das assessorias técnicas em São Paulo, gestão de 

Luiza Erundina, em seminário xyz 162na FAU USP. 

 

 

Limite 3.3.(b): Limites do ‘pensar livre’, que muitas vezes não gera renda, difi-

cultando a sobrevivência no mundo Capital. 

 

Como podemos ver o debate acima reuniu conteúdo, método e escala (que também é 

método) de ação. Mas há ainda um limite outro à ação de contribuição a integração por meio do 

ensino, se este não dialogar com a forma que a sociedade está estruturada.  

De certa forma, um limite análogo ao debatido no item xyz: xuz, mas agora em escala 

ampliada. É Eliana xyz, coordenadora pedagógica da EMEP que nos traz a questão:  

 

                                                           
162 Conforme contribuição do pesquisador, a transcrição... do encontro xyz.... 
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Eliana: “Essa coisa ‘conteudista’ é que prevalece, pois depois, de verdade, quem 

se dá bem, quem vai entrar em uma universidade melhor, quem é que vai pegar os melho-

res empregos? É aquele que teve acesso a esse tipo de aprendizado conteudista.  

(...) Mas aí, temos essa sociedade muito desumana, essa desumanização que vê o 

aluno enquanto um depósito, segundo aquilo que Paulo Freire coloca, está muito presente. 

E aquela teoria taylorista de que o aprendizado tem de ser uma linha de produção, com-

partimentalizada e segmentada, continua acontecendo.  

O que acontece na escola pública: formamos o aluno pensando nisso, no tempo de 

aprendizagem dele, naquilo que é significativo para ele. Só que não é isso que é cobrado lá 

na frente. A seleção lá na frente não é essa! A seleção é outra!  

Daí, que visão humanizadora é essa? De ele não ter as mesmas possibilidades do 

outro? Porque é enganoso isso, não funciona assim. Depois quando se vê os resultados dos 

empregos, por exemplo. Quem consegue os melhores empregos?  

Vai estar lá na ponta aquele cidadão, aquele sujeito que pagou, que pôde, que teve 

possibilidades, e que não teve tempo para ele. A escola não respeitou o tempo dele, ele teve 

de se adequar ao tempo da escola.  

Isso não acho nada humanizador. Essa visão humanista que temos dentro da esco-

la pública, que é o correto... É o correto como? Se depois o cidadão não vai ter as mesmas 

oportunidades? Porque é muito bonito, na teoria é o que achamos mesmo, que deveria 

ser... Uma coisa é o que deveria ser, e outra é o que acontece na realidade. 

Francisco: Acredita que isso acontece aqui na EMEP também? Em relação ao 

que disse, na formação de um pedreiro, por exemplo, de não se estar treinando um pedrei-

ro para o mercado, para um empreiteira, mas, fazer com outro olhar, com esse olhar de 

“escola pública”? 

Eliana: Eu acho que aqui, pelos princípios, pela própria formação que a gente 

vem passando, (pois a escola teve outro olhar nos últimos anos), eu acho que a gente tem 

buscado fazer esse trabalho voltado para esse lado humano. A gente considera o aluno... 

Então eu acredito que isto está também presente aqui nessa escola. 

(...) 

Então eu acho que nossa escola não sai de um modelo autoritário e pula para um 

modelo democrático do dia para a noite. Tudo é um caminhar, é uma construção, não é? 

Por muitos anos a gente, pois a culpa na ditadura, mas é porque é assim, nós somos uma 

geração que veio de um modelo extremamente autoritário, não se questionava nada, não se 

perguntava nada, nem podia perguntar, então, é claro que a escola estava dentro desse 

modelo.  

Falando agora de nós, dentro da nossa escola, eu acho que a gente está buscando 

através desse diálogo, estamos buscando esse novo modelo, e construir esse novo modelo, 

porque na verdade é isso: não existe esse modelo.  

Na verdade, pensamos que seja um modelo, mas ele nunca vai estar pronto, de 

verdade. A meu ver, o modelo democrático nunca vai estar pronto, até porque há uma for-
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ça dialética. Há um movimento dialético que é permanente. Ao mesmo tempo que você fala 

para seu aluno (e eu falei inúmeras vezes quando dava aulas no ensino médio): ‘olha você 

tem que lutar pelos seus direitos’, ‘você tem de dizer não de vez em quando’, tem lá o outro 

lado: o do empregador, que fala para ele: ‘se você não está satisfeito, que vá embora’! 

Pois tem um exército de reserva ali para ele.  

Então, existe um movimento, em que ao mesmo tempo em que você passa para a-

quele cidadão o quanto que ele tem de lutar, tem toda uma estrutura, todo um sistema por 

trás que ele não tem muito como lutar, diante de um contingente tão grande de pessoas de-

sempregadas...  

Como fazer isso? Como, sem ficar o tempo inteiro desempregado? Você vai ser 

sempre o rebelde, e depois você vai passar a ser vagabundo, pois na verdade é isso mesmo. 

A pessoa que luta, que sempre se rebela, parte para um status assim: primeiro rebelde, de-

pois falam dele, e ele começa a ter o estereótipo de uma pessoa vagabunda, que não quer 

trabalhar, mas por que? Porque ele não se adéqua ao sistema.  

Eu acredito que na nossa escola, o que a gente vem tentando, o que me parece que 

é possível dentro da nossa escola, dentro desse modelo que temos, dentro dessa qualifica-

ção profissional apontar alguns caminhos para que ele possa questionar. Para que ele pos-

sa talvez dizer: “isso não está certo, temos de rever”.  

 

Pois bem, fica novamente colocado, que na ‘caminhada de travessia’ para o ‘trabalho li-

vre’, desalienado, há necessidade de se comer, de se reproduzir. Ou seja, segundo Eliana xyz, as 

ações tem de encontrar meios de contribuir para a reprodução da vida, mesmo que ainda sob o 

capital, a desmercantilizar relações, mas produzindo, trabalhando, se relacionando com a socie-

dade atual. Se isto não for observado, as ações pedagógicas dialógicas não perdurarão um dia 

após sua realização. 

No caderno de experiência nº 3 algumas questões como essas voltarão a ser debatidas. 

Agora, nos ateremos a dar continuidade às atividades na EMEP, com uma nova proposta de 

trabalho. 

 

 

1.10. Conclusões práticas – elaboração de nova proposta de projeto de asses-

soria pedagógica para 2012. 
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Depois de oito meses de trabalho conjunto, a Secretaria de Educação requereu aos as-

sessores pedagógicos das escolas que elaborassem um plano de trabalho para o ano de 2012, 

com objetivo de “consolidar a política” até então construída163. 

Deste modo, como é de práxis da presente pesquisa, o documento que agora vamos ela-

borar e disponibilizar em seguida é ao mesmo tempo fruto da reflexão critica de nossa disserta-

ção e proposta de ação junto à EMEP, no ano de 2012. 

 

 

1.10.1. Nova proposta de assessoria pedagógica para 2012. 

 

Projeto de assessoria de Formação Profissional para EMEPs 

 

Área: Construção Civil 

Escola: EMEP Madre Celina Polci 

Elaboração: Francisco Toledo Barros 

Formação: Arquiteto e Urbanista, marceneiro, cenógrafo 

Realização: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo / Secretaria de Educação 

Execução: Francisco Toledo Barros 

Duração Total da Formação: 11 meses 

Início: Fevereiro de 2012 

Término: Dezembro de 2012 

Dedicação: 9 horas mensais 

 

 

 

                                                           
163 A necessidade de elaboração de um novo plano de trabalho para 2012 foi demandado aos assessores pedagógicos 
das EMEP em reunião geral com Secretaria e CEEP, no dia 29 de fevereiro de 2012. Quem assim enacminhou, foi 
Adriana xyz, ao apresentar as ‘conquistas’ da Secretaria desde 2009, quando nem um marco legal existia no municí-
pio, para que em 2010 fossem criados os cursos, em 2011 feitos os aperfeiçoamentos e agora, em 2012, consolidação, 
de modo que a próxima gestão possa ter algo mais solido em mãos para dar encaminhamento, se for parte da política. 
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Diagnóstico 

A Escola Madre Celina Polci possui um caráter de formação extremamente interessante 

e positivo, até sui generis, dentre as escolas de formação profissional. É um espaço onde o clima 

para o aprendizado é de liberdade e certa alegria de acontecer. Isso pode parecer banal, mas é de 

extrema importância, também. É a base para um trabalho gratificante e transformador na vida de 

cada um. De professores, a educandos, a funcionários, a assessores!  A partir daí, desse ponto, 

que já anima o processo de ensino-aprendizagem, temos força para avançar ainda mais. Vale 

dizer novamente, pode parecer piegas, mas está no começo de tudo, o empenho e a união de 

todos, pois as coisas que vamos trabalhar são de integração de conhecimentos, e para integrar é 

necessário estar aberto, tranquilo e confiante naquilo que está se ‘adquirindo de novo’. Ao que 

tudo indica, as pessoas aprendem bem quando estão receptivas, abertas a novas coisas, idéias, 

práticas... Dado que são todos adultos, já cheios de conhecimentos. 

Essa alegria de aprender chega até a se aproximar do ideal do trabalho criativo e livre, 

ao ponto até de se dizer, artístico, feito com capricho, cuidado, e ainda mais piegas que tudo: 

com amor! 

Assim, se possível fosse, proporia, de começo, a adoção de um nome de fantasia para a 

EMEP, o que não seria necessário mudar nada no papel, mas na idéia. Seria colocar a palavra 

‘artes’. Escola de artes da construção civil Madre Celina Polci. Essa foi a sensação quando fui 

em uma festa de encerramento, do curso de alvenaria. 

Sobre os cursos e os professores todos são muito bem avaliados, ao menos é o que di-

zem as pessoas com quem conversei ao realizar entrevistas parte dos estudos de mestrado em 

finalização (depósito da dissertação em 5 de abril). Essas entrevistas e considerações outras 

deverão compor o ‘caderno de experiência nº 1’. Neste buscamos resumir o ‘estado da arte’ da 

escola, e ao que tudo indica os cursos todos são muito bons. A satisfação dos educandos é altís-

sima. Isso alimenta mais ainda a manter o que temos de bom, e dar força para ainda outras novi-

dades. Ou seja, sempre avançando! 

As limitações mesmo acabam por ser de ordem espacial. O espaço da escola é pequeno 

para tudo a que ela se propõe. Se fossemos pensar no ideal, o terreno não comporta e limita o 
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aprendizado. As salas de aulas são pequenas, falta área para a realização dos exercícios práti-

cos... As salas no galpão necessitam de um tratamento acústico urgente, pois as aulas ali são 

quase que inviabilizadas. 

É necessário dizer que temos conhecimento das limitações financeiras da prefeitura, 

mas mesmo assim os avanços da gestão são notáveis, o que não nos exime de cumprir nossa 

função de realizar criticas construtivas. 

A falta de espaço para o aprendizado prático real, faz pensar que (isso é um sonho de 

professores a educandos da escola) se fosse possível a realização de algumas etapas de aulas 

práticas fora da escola, por exemplo, com a construção de um banheiro publico em uma praça, 

ou se fosse possível, reformas e ampliações de escolas da própria prefeitura... PEDAGOGICA-

MENTE É NECESSARIO.  

Desse modo, coloco no ‘diagnostico pedagógico’ essa falta como central, de espaços 

para exercícios práticos aplicados que ficam, e que não são demolidos. Pois, como vimos, as 

pequenas obras que foram realizadas foram extremamente exitosas! 

O ideal seria: ampliar a escola, construir mais um andar sobre as salas de elétrica e 

computação, como um trabalho dos cursos! 

Outra falta é a biblioteca, que tem de ser organizada, ainda, e a falta de internet na sala 

de computação.  

Outra falta percebida foi alguma integração dos cursos, como aulas conjuntas, “aulas i-

naugurais” dos ciclos. Sei que posso estar equivocado também, dado meu pequeno conhecimen-

to e vivência na escola. 

Por fim, senti falta de temas geradores. Poderiam ser autonomia e trabalho livre na 

construção civil; trabalho decente; liberdade e criatividade para construção da cidade! Senti falta 

da visita ao canteiro experimental da faculdade de onde venho (FAU USP) bem como de outras 

visitas. Realizamos apenas uma, em um conjunto habitacional em Jandira, que foi muito, muito 

boa. 

Senti falta da presença do sindicato dos trabalhadores da construção civil de São Ber-

nardo do Campo.  Senti falta de um maior incentivo à economia solidária, não conseguimos 
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articular com alguma atividade conjunta com a COOPROFIS – cooperativa de construção de 

são Bernardo que já fez obras para a prefeitura. O convênio poderia ser com eles também, além 

da OAS. 

Senti falta de um conhecimento por parte da escola da história da autogestão da constru-

ção civil no Brasil, com os movimentos populares de luta por terra e moradia da grande São 

Paulo, região onde mais de 15.000 unidades habitacionais foram construídas sem empreiteiras e 

todas elas com belos projetos de arquitetura e participação popular nos desenhos, gestão de o-

bra... Parece-me a ‘forma mais socialmente avançada’ que temos próximas de nós no que se 

refere à construção civil em escala média (são prédios, vilas, bairros inteiros construídos em 

autogestão, com ótima qualidade social, física e plástica). 

 

Justificativa 

Diante da atual conjuntura de “apagão de mão de obra” (como diz o mercado do Capi-

tal) - o que significa uma enorme ampliação da necessidade social por trabalhadores da constru-

ção civil no sentido de suporte ao grande crescimento das obras de edificação de moradias e 

ampliação da infraestrutura nacional (segundo David Harvey, em palestra realizada na Fau Usp: 

nos mais diversos setores - faz-se mais necessária que nunca a formação contra-hegemonica de 

trabalhadores qualificados com uma inserção crítica, consciente e autônoma na cadeia produti-

va, de modo a atuar de forma solidária e aliada junto a seus pares (de classe - com incentivo a 

formas não capitalistas de produção, como cooperativas ou dentro dos sindicatos de sua catego-

ria), com a finalidade de luta pelo acesso aos direitos sociais conquistados pela constituição 

nacional mas ainda não realizados. 

 

Beneficiários do Projeto 

Educandos e Educadores dos cursos de formação profissional na área de construção ci-

vil das Escolas Municipais de Educação Profissional 

 

Objetivo Geral 
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Contribuir com a formação dos educadores e educandos na área da construção civil no 

sentido de ampliar sua percepção crítica diante de sua profissão em aprendizado. O principal 

objetivo é contribuir para sua ‘desalienação’ do processo produtivo. Sabe-se bem que a 

‘desalienação’ sob uma economia capitalista, é impossível. Daí, exercitá-la, de modo a desvelar 

os limites impostos pelo próprio Capital, sem se perder o aprendizado técnico necessário, com 

fins, ao menos, da geração da consciência transitiva Freireana dos educadores e educandos, 

caminho para mudanças mais estruturais e transformações sociais mais amplas. 

Lembrando ainda os princípios e conceitos defendidos pela Secretaria de Educação, co-

adunados às ações nacionais de cunho progressista e transformador: a FORMAÇÃO PROFIS-

SIONAL SOCIAL: formação integral, politecnia, itinerários formativos, formação critica liber-

tadora para a transformação social e organizada por áreas do conhecimento: neste caso, a cons-

trução civil. 

 

Objetivos Específicos 

 

- verificar a estrutura que ainda falta para que os cursos possam estar em sua melhor 

forma de ocupação do espaço atual da escola, e verificar a possibilidade de ampliação das salas 

de aula, com destaque para o tratamento acústico das salas de aula já existentes dentro galpão 

(URGENTE). 

- contribuir com orientações para a organização dos espaços da escola por setores. 

- contribuir com a realização das listas de compras dos materiais para os cursos, elabo-

radas junto com os professores de cada curso. São duas listas: materiais permanentes e de con-

sumo. 

- formação junto aos professores nos HTPCs, uma vez ao mês, a partir de uma organi-

zação temática prévia acordada com os professores, a partir de desejos e interesses mútuos. 

- contribuição com a elaboração do guia dos cursos de São Bernardo, no que se referir 

aos cursos de construção civil, com a adequação do itinerário formativo já pronto, mas segundo 
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o desenho padrão da Secretaria. Adequação da tabela dos cursos já elaborada a seu novo forma-

to. 

- rever os planos de curso junto de professores e coordenação pedagógica, no sentido de 

promovermos maior integração da ‘Formação Integral do Ser’ (debater seu sentido e conteú-

dos), as atividades de organização da produção na construção civil: que são desenho de proje-

to, quantificação de materiais, orçamento do valor do trabalho e descrição das atividades de obra 

para realização de contratos de obra, com os conhecimentos técnicos de cada curso. 

- fomentar o intercâmbio com outras EMEPs afins, por exemplo, meio ambiente e mar-

cenaria - uma ou duas aulas ‘cruzadas’, onde professores de lá dão aulas acerca das interfaces 

entre os conhecimentos (exemplo: alvenaria para instalação de móveis, ou drenagem para pai-

sagismo de canteiros urbanos que permitem a permeabilidade do solo). 

- manter a mesma proposta do semestre passado, de incentivo a realização de atividades 

de projeto, orçamentação: “sobre a capacidade de elaboração de projetos e gerenciamento de 

suas próprias atividades, a partir da problematização e aprendizado da execução do desenho 

de projeto – caminho para sua emancipação no trabalho, dado que esta é a forma de comuni-

cação (e dominação) sobre seu trabalho. Guardadas as devidas diferenças práticas, seria algo 

similar à ação da alfabetização de matriz freireana, que busca permitir à pessoa iletrada co-

nhecer o mundo pela leitura e não apenas isso, o modificar e mudar o mundo através da escri-

ta. Ou seja, não apenas aprender a ler projetos, mas a produzi-los, projetar !!!!”. 

- assim como na proposta de 2011: “permitir aos novos profissionais que desenvolvam 

a percepção de que a atividade que desenvolvem encontra-se inserida em uma ampla cadeia 

produtiva, onde o produto de seu trabalho é fruto de uma ação coletiva, onde sua ação é im-

prescindível e indispensável ao todo. Desta forma, o valor de seu trabalho, frente a proporcio-

nalidade de sua remuneração pode adquirir um sentido diferenciado do atual”. Proposta de 

criação de um grande painel, como um quadro para visita e visualização permanente das remu-

nerações e rendimentos dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva para conhecimento das 

injustiças sociais quanto aos salários e lucros retirados pelos mesmos trabalhos diários. 
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- manter também aquilo que já buscamos trabalhar em 2011: “contribuir para o conhe-

cimento das outras atividades produtivas da cadeia, além de sua própria, de modo a permitir o 

diálogo entre os diferentes profissionais, com a finalidade da integração das atividades e con-

tribuição para o conhecimento do todo da obra – sentido de organicidade (conceito cunhado 

por Gramsci) – caminho contribuinte para a ‘desalienação’ do trabalhador”. Por exemplo: 

conhecer o trabalho de marceneiro, de um telhadista (carpinteiro), de um mestre de obras, de um 

engenheiro, de um arquiteto, de um investidor; administrador de uma empreiteira... 

- manter a idéia de “Ampliar as referencias de modo produtivo da construção civil além 

do prestador autônomo ou do regime CLT empregado, no sentido do conhecimento da econo-

mia solidária e práticas de trabalho coletivas e integradas, com finalidade de melhoria de sua 

renda e inserção social”. Desta vez de forma conjunta a cooperativa COOPROFIS, atuante em 

São Bernardo, inclusive com a possibilidade de se construir alguma proposta de trabalho co-

mum mais próxima, como o convênio hoje que há com a empreiteira OAS. 

- manter a idéia de se “Expandir a percepção dos horizontes referentes às formas plás-

ticas construídas pelo contato com diferentes culturas construtivas aplicadas nas mais variadas 

localidades, a partir ampliação dos repertórios de técnicas e modos de produção, avançando 

além da compreensão de “estilos”, como moderno, clássico, barroco, gótico, popular, pós mo-

derno... das arquiteturas”, muitos deles presentes na própria arquitetura popular mundial (há 

livros e caminhos para isso). 

- realizar visitas em obras de autogestão de movimentos de moradia nas proximidades, 

tendo como tema central a autogestão na construção civil. 

- buscar com todas as forças a realização de atividades práticas que resultem em ‘coisas 

de verdade’, com dada função social. Exemplo de construção de um banheiro público em uma 

praça, ou a pintura de empenas cegas em praças da região, de modo a preencher de função soci-

al o trabalho em aprendizado.  

- contribui com a inserção da escola no debate nacional de ‘trabalho decente’ e na ‘mesa 

de negociações’ entre capital e trabalho recém criada em Brasília, com objetivo de melhoria das 
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condições de trabalho na construção civil (exercício de conexão com um debate que é estrutural 

e macro – na verdade). 

- contribuir com as lutas por maiores recursos para a educação profissional junto às três 

instâncias de governo. 

- ter como mote central a abolição do sentido e do dizer “MÃO DE OBRA”, ao se refe-

rir ao trabalho de se construir algo. Com objetivo de a escola como um todo refletir sobre o 

sentido da alienação do cidadão que é assim chamado, inclusive pela ampliação do entendimen-

to de sua importância, de que um ser humano não pode ser tratado como ‘mão de obra’. 

- lutar arduamente para a criação do curso de informática aplicada à construção civil, 

bem como os cursos de Comandos Elétricos e Dry wall – parede seca. 

- contribuir para uma maior integração dos cursos e incentivar a realização de mais de 

um curso pelos educandos, além convidá-los fortemente a realizar o curso de informática apli-

cada à CC. 

- fomentar o diálogo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ação Regi-

onal, de modo que técnicos (urbanistas) possam realizar uma aula (ao menos) coletiva de apre-

sentação do Plano Diretor do município no sentido de ampliação do conhecimento de seus dis-

positivos legais (instrumentos urbanísticos de planejamento urbano), no que se refere a uso e 

ocupação do solo, as ‘novidades ambientais’ e novos impactos no código de obras do municí-

pio. 

- verificar a possibilidade de convite do IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, o 

SASP – Sindicatos dos arquitetos de São Paulo e o Fórum de Assessorias Técnicas para uma 

palestra-debate sobre “a arquitetura contemporânea no Brasil e os trabalhadores da constru-

ção civil”. 

 

Novamente, a proposta da realização da mesma atividade feita no ano passado em 

HTPC com os educadores, para que se possa fazer com os educandos (essa oficina é muito im-

portante): 
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Plano de Ação de Exemplo proposta de se fazer também com os educandos 

 

Atividade Conteúdo  

Dinâmica de desvelamento da mais 

valia aplicada à construção civil 

 

Exercitar didaticamente a opera-

ção matemático-financeira de um dia de 

trabalho de uma atividade específica de 

execução da construção civil (ex: assenta-

mento de piso sobre concreto desempena-

do) frente ao plano global de planejamento 

fisico-financeiro final de um edifício resi-

dencial de médio padrão 

 

Materiais a serem utilizados 

Para a realização de atividades de formação que busquem integrar as atividades de or-

ganização e gerenciamento da construção civil centrada nas mãos dos engenheiros e arquitetos 

para que os trabalhadores ampliem sua autonomia e possam, se em uma empresa, dialogar com 

os projetistas, de modo a buscar melhores soluções de construção. Ou, àqueles autônomos, po-

derem ampliar ainda mais o universo de seus trabalhos. Será necessária a construção de um 

repertório de projetos e técnicas, como uma biblioteca de projetos (ver com a biblioteca da FAU 

USP a possibilidade de recepção de doações). 

Novamente, assim como vimos na proposta de trabalho para o semestre passado, cha-

mamos os seguintes pensadores e atuantes críticos: 

Paulo Freire, Gramsci, Sérgio Ferro, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Reginaldo Nunes 

Ronconi, Pedro Fiori Arantes, João Marcos de Lameida Lopes, Eduardo Galli, Jade Percassi, 

Célestin Freinet, Karl Marx, Frederich Engels, João Filgueiras Lima, Lina Bo Bardi, Antônio 

Gaudi, Aldo Van Eyck, Jorge Oseki, Iopanan Rebelo, dentre outros. 

 

Sistematização 
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Todas as atividades realizadas são registradas através de relatórios mensais e debatidas 

com a coordenação dos cursos. 

Ao final das atividades será elaborado um relatório final de avaliação, material para a 

realização de um seminário conclusivo.  

 

 

1.10.2. Reivindicações por políticas públicas de educação e trabalho 

 
Nos estudos que vimos realizando sobre as características próprias da formação 

profissional voltada aos trabalhadores jovens e adultos, deparamo-nos com documento 

de extrema importância, que cumpre a função de realização de um balanço dos feitos e 

do lançamento de diretrizes ao que se refere às políticas publicas para o setor, elabora-

do por ocasião da mudança de gestão no governo federal entre Lula e Dilma: 

 
“Políticas Públicas de Educação e Trabalho  

Na perspectiva dos Direitos Sociais” 

“Reunidos nos dias 11 e 12 de dezembro de 2010, em São Paulo, educadores 

comprometidos com a Educação dos Trabalhadores e Trabalhadoras propuseram-se 

a apresentar sugestões ao Governo e à sociedade no sentido de fortalecer as políticas 

publicas permanentes voltadas mais especificamente para jovens e adultos que, por 

dificuldades estruturais no sistema educacional e no mercado de trabalho, foram 

postos fora dos ritmos normais de escolarização.”  

 

Em um segundo momento, o documento tece criticas às faltas, aos descaminhos 

e às urgências atropeladas pelos limites à política reivindicada: 

 

“(...) problemas estruturais nos campos da Educação e do Trabalho, entre outros, 

se mantém. Importantes medidas nos campo da educação de jovens e adultos foram imple-

mentadas, mas é preciso considerar que mais de 60 milhões de brasileiros acima de 18 anos 

de idade permanecem sem concluir a educação básica e sem qualificação para o trabalho. 

Acrescente-se, ainda, o fato de que a crise internacional continuará pressionando no sentido 

do agravamento do quadro de precarização das relações de trabalho em todo mundo (...)”. 

(pág. 02) 
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Trata-se de um documento de relevância, pois organiza, em vinte páginas, rei-

vindicações de ações de implementação necessárias, bem como de ajustes à atual políti-

ca federal, dando linhas de como se avançar ainda mais no sentido da universalização da 

Educação de Jovens e Adultos.  

Vejamos de modo breve, um resumo de seu conteúdo, essencial para compreen-

são da política em andamento, bem como dos avanços, conquistas, conflitos, barreiras 

ou dificuldades, através do balanço: 

• Decreto 5.154/2004: reunifica a educação profissional à educação em ge-

ral. Defendida pelo governo anterior e os defensores da “escola dual”, 

mais eficiente ao Capital;  

• Decreto 5.478/2005: cria o “Programa de Integração da Educação Profis-

sional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– PROEJA” que atua nas instituições federais de ensino; 

• 2006: revisão do PROEJA com a incorporação do ensino fundamental e 

formação inicial e continuada, estendendo-se para além das instituições 

Federais:  

 
“A integração da educação básica com a educação profissional na 

modalidade EJA é uma conquista advinda das lutas pelo direito à edu-

cação e de resistência à lógica fragmentária, focalizada, compensatória 

e reducionista das ações de formação implementadas pelo governo 

FHC”. (pág. 4). 

 

• Apoio financeiro com bolsas para os alunos dos cursos; 

• 2008: criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

que também incorpora os cursos de PROEJA e PROEJA-FIC; 
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• São criados o PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, 

a Agenda territorial de alfabetização e educação de jovens e adultos e a 

Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Conti-

nuada; 

• O PNQ – Plano Nacional de Qualificação substitui o antigo PLANFOR, 

e teve como alteridade a não orientação “mais para a idéia central da 

‘empregabilidade’, mas para a perspectiva da qualificação social e pro-

fissional como direito social” (pág.5); 

As falhas e problemas que persistem: 

• Falta de articulação interministerial; 

• LDB e PCNs continuam seguindo as lógicas anteriores, esbarrando a cri-

ação de novos cursos e de itinerários formativos; 

• Pouca articulação efetiva entre escola básica e formação profissional: 

“Pouco se avançou na compreensão da formação integral como principi-

o” (pág.6); 

• As ações não se configuram como uma política de estado, mas apenas de 

programa, impedindo garantias de recursos, além de sua continuidade 

em caso de mudança de gestão, não sendo nem compreendida como polí-

tica de governo; 

• Falta de ação no meio rural, espaço de ação de importantes movimentos 

sociais; 

• Longo caminho a trilhar ainda para a criação de um Sistema Nacional de 

Educação; 

• Dificuldade de aplicação das peças orçamentárias; 

• Marco Regulatório incipiente e insuficiente; 
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• Falta de um catálogo nacional dos cursos de Formação Inicial e Continu-

ada. 

• Falta de colaboração entre Estados e Municípios ao que se refere à conti-

nuidade do processo formativo; 

• Barreiras físicas ao acesso de pessoas com mobilidade reduzida; 

• Falta de quadros técnicos adequados; 

• Informações sobre a rede e as políticas com difícil acesso e superficiais; 

• Preconceito diante dessa modalidade de ensino frente aos cursos superio-

res de educação; 

Já para a consolidação do Proeja o documento sugere: 

• Função governamental de buscar a unidade no diverso, ao que se refere 

às bases da política; 

• Constituição de espaços de participação para constituição e operação das 

políticas; 

• Criação de um “Observatório Permanente de Situações de Trabalho e de 

Formação Profissional”; 

• Ajuste nas atribuições da Rede Certific – Rede Nacional de Certificação 

Profissional e Formação Inicial e Continuada; 

• Ajustes na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, de modo a co-

ordená-la aos cursos e itinerários formativos; 

• Falta de clareza nos objetivos dos cursos ao que se refere ao ensino Inte-

gral. 

• Fortalecer o Proeja com uma ação relevante dos IFs, de modo a “enfren-

tar a cultura de restrição de acesso e de seleção dos sujeitos trabalhado-

res”; 
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• Ampliação de vagas, inclusive como contrapartida social para municípios 

e estados; 

• Normalizar a docência e formar mais professores; 

• Integração interministerial; 

• Novos espaços e tempos curriculares, “assim como processos didáticos 

interdisciplinares e estimuladores da autonomia intelectual dos estudan-

tes”; 

• Integração do proeja ao Sistema Nacional de Educação, com recursos 

permanentes; 

• Bolsas e auxílios financeiros como direito de acesso a escola, “e não co-

mo ação compensatória ao desfavoreci mento social que os vitima”; 

• Alteração da lei 8.666 de licitações, pois limita convênios; 

• Maior relação com a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SE-

NAES com o MEC; 

• Adequação dos olhares, que devem ser específicos com as distorções no 

que se refere às séries e idades dos educandos; 

• Articulação do Proeja com políticas de transferência de renda; 

• Articulação do Proeja com os ‘seguro desemprego’; 

• Pela incorporação da minuta de resolução sobre as Diretrizes Nacionais 

Curriculares para o Ensino Médio e para a Educação Profissional; 

• Apoio a proposta para o PNE de destinação de 25% dos EJA com inte-

gração à educação profissional. 

 

“Por fim, continua-se a interpelar o governo para que convoque a sociedade 

(movimentos sociais, sindicalismo, gestores públicos, pesquisadores) para um amplo 
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debate sobre o projeto estratégico de enfrentamento da problemática dos jovens e 

adultos que não tiveram acesso à educação básica (...)” 

 

O documento finaliza com a reivindicação ao governo que convoque uma CON-

FERENCIA DE EDUCAÇÃO, sobre EJA e Educação Profissional, que reflita, encami-

nhe e aponte diretrizes para:  

 
“Educação e Trabalho; Implementação do PROEJA e PROEJA-FIC; Formação de 

educadores na construção do currículo integrado; educação básica e educação profissional; 

certificação profissional; o publico e o privado na oferta da EJA e da educação profissional; 

o papel da educação ao longo da vida; os parâmetros da política educacional oficial traçada 

para esta modalidade de ensino. Observando a diversidade na constituição histórico-social-

cultural e étnico racial.” (pág. 19). 

 

 

Ao que tudo indica falta-nos ainda um longo caminho. Vejamos agora o caderno 

2, com a experiência na FAU USP, de modo que a alienação possa ser observada por 

outro olhar, do lado outro do Campo, a verificar a condição mutua de separação. 
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Capitlo 2. Caderno de experiência nº 2 

Disciplina optativa AUT 131 e 547, Técnicas Alternativas de Construção do curso de 

graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

 

 

2.1. Inserção do caderno nº 2 na pesquisa 

 

O presente “caderno de experiência no. 2” é o registro de uma das três partes a-

plicadas da pesquisa de mestrado “Formação Profissional na Construção Civil: experi-

ências em busca da ‘desalienação’ do trabalho”, compondo com outras duas experiên-

cias também contra-hegemônicas no campo da formação profissional da construção 

civil. 

Aqui se encontram registrados os trabalhos e debates acerca da contribuição à 

formação de arquitetos e urbanistas no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da USP, por meio da participação, como estagiário-docente da disciplina 

optativa AUT 131 – Técnicas Alternativas de Construção, onde se inserem as ações 

pedagógicas dialógicas, de ‘aproximação do processo de produção da arquitetura’.  

Já o “caderno de experiência no. 1” registra os trabalhos e debates da contribui-

ção à formação de trabalhadores da construção civil nos cursos de alvenaria, pintura, 

instalações elétricas, decoração e instalações hidráulicas da Escola Municipal de Educa-

ção Profissional Madre Celina Polci de São Bernardo do Campo. O foco dos estudos 

aborda as ações pedagógicas dialógicas de ‘formação integral do ser’, no sentido da 

ampliação da autonomia e liberdade social dos educandos, bem como de ‘conhecimen-

tos de organização da produção da construção civil’, dentre estes o desenho e o projeto 

de arquitetura.  
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O terceiro caderno registra os trabalhos e debates da experiência do processo de 

formação da brigada de construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guara-

rema, com a reforma da casa da brigada permanente, ou ‘casa do teto verde’. O foco se 

dá nas ações pedagógicas dialógicas vivenciadas nas atividades integradas e unitárias 

de projeto, realizado pela “assembléia de obra” e construção, por meio das equipes rota-

tivas de obra. 

Assim como é chamada a pesquisa, as três experiências buscam contribuir, na 

práxis, com a compreensão da ‘desalienação’ do trabalho na construção civil, cada uma 

delas atuando em um lugar diferente do Campo da Formação Profissional da Constru-

ção Civil, permitindo um melhor olhar sobre o todo. Deste modo, para uma melhor a-

bordagem deste caderno no. 2, faz-se necessária a leitura dos outros dois, bem como da 

introdução teórica da pesquisa e das conclusões, ao final.  

Como o campo da formação profissional da construção civil se dá basicamente 

pela instrução educacional de duas tarefas produtivas164, a dos organizadores da cons-

trução (caderno 2), mais próximos do Capital, e dos operadores da construção (caderno 

1), inseridos no Trabalho, para sua melhor compreensão, é necessária a abordagem da 

formação dessas duas funções, interdependentes e opostas.  

Agora, para uma compreensão ainda mais ampla do campo da formação profis-

sional da construção civil, é necessária a abordagem da formação de outra forma de 

produção que não opere pela interação das ações dos organizadores, e dos operadores 

da construção, mas por outra via, que as nega, produzindo o espaço de modo unitário, 

onde essas tarefas se integram e dialogam, como veremos no caderno no. 3. 

 

 

                                                           
164Aqui, coloca-se de modo geral, pois há também a esfera de controle, subjugada ao capital, que faz a ligação com o 
trabalho. Trata-se de mestres de obras e outros cargos médios da construção, com conhecimento técnico e ao mesmo 
tempo prático de execução das atividades.  
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2.2. Introdução 

 
A presente experiência tem início, a bem da verdade, no ano de 2003, momento 

em que, na condição de estudante de graduação em arquitetura e urbanismo, tive a opor-

tunidade de cursar a própria disciplina AUT – 131 e (547165) Técnicas Alternativas de 

Construção. 

Deste modo, não há como dizer que as impressões sobre a mesma são apenas 

baseadas na experiência presente como estagiário de professor universitário no progra-

ma PAE – Programa de Aperfeiçoamento do Ensino da USP. Assim mesmo, ao nos 

pronunciarmos aqui o faremos a priori como estagiário, em caso de colocações como 

egresso, evocaremos com clareza a posição. 

A disciplina AUT 131 é uma disciplina optativa166, de certa forma muito ‘procu-

rada’ pelos estudantes de graduação, pois há uma idéia de que é um espaço de crítica 

aplicada à produção da arquitetura. Naturalmente, os estudantes antes de cursá-la não 

têm muita idéia de como isso acontece, havendo uma intenção superficial inicial de se 

“colocar a mão na massa”, ou um interesse em “experimentar” e “fazer coisas diferen-

tes”. 

O que difere a presente disciplina, de modo geral, das demais ministradas pela 

FAUUSP (curso estruturado no objetivo de formar projetistas), é sua contribuição para a 

formação do estudante a partir da possibilidade do exercício experimental do processo 

produtivo da arquitetura, de sua concepção inicial até sua construção final. 

                                                           
165 O atual código numérico da disciplina “Técnicas Alternativas de Construção” é AUT (pois é ministrada por pro-
fessores que fazem parte do Departamento de Tecnologia da Arquitetura) e numero 131, desde 2005. Antes, a mesma 
disciplina, com mesmo nome e objetivos, era identificada pelo número 547.  
166 As disciplinas optativas na USP são aquelas que o educando tem a possibilidade de procurar cursar, sem serem 
‘obrigatórias’. Apesar dessa ‘liberdade’ há requisitos de ordem meritocrática para que se possa cursá-las. Não basta 
interesse ou aptidão, mas é necessário obter boas notas, ou seja, ter uma boa média (entre todas as notas das outras 
disciplinas) para se conseguir vagas, que normalmente são poucas. 
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O método de ação do processo de ensino aprendizagem se dá pela participação 

ativa do educando, tendo como objetivo contribuir com o processo de constituição de 

sua emancipação e autonomia. Desse modo verificamos não se tratar de um espaço para 

o treino de habilidades específicas de projeto e execução167, mas da vivência de um mé-

todo específico de abordagem da produção do espaço. 

 

 

2.3. Os Canteiros Experimentais no ensino de Arquitetura e Urbanismo 

 
A presente experiência no Canteiro Experimental se insere em um debate mais 

amplo, entre as escolas de arquitetura do país, de modo que se pode perceber que as 

condições da FAUUSP são ainda melhores que nas demais escolas. 

Ronconi, em tese de doutorado apresentado à FAU, ao pesquisar a “Inserção do 

Canteiro Experimental nas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo”, avaliou que: 

 
“Recuperar o exercício da crítica como referência para a formação, é um tanto di-

fícil e poucas faculdades apontam para essa direção, e aquelas que o fazem, verificam como 

as dificuldades oriundas das exigências do mercado ou dos limites do orçamento público a-

trapalham esse objetivo. Situação essa que ratifica a importância da participação política 

consciente e responsável, por parte das universidades públicas, para não apenas manter o 

ensino público, como ampliar o seu alcance, atingindo as localidades que não interessam ao 

mercado”. (RONCONI, R. 2002, p.17). 

 

Mais especificamente sobre o espaço pedagógico dos Canteiros Experimentais, 

Ronconi nos relata: 

 
“(...) pudemos constatar que das 132 faculdades de arquitetura e urbanismo exis-

tentes, 11 declararam possuir um Canteiro Experimental. Por outro lado, 27 delas afirma-

ram trabalhar com laboratórios de construção. Existindo uma intersecção composta por 5 

faculdades a possuírem ambos os equipamentos. Ou seja, 28,79% das nossas faculdades 

                                                           
167 Por exemplo: projeto e execução de técnicas específicas como argamassa armada ou técnicas de construção com 
terra.  
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demonstram um interesse mais pragmático por esse tipo de atividade”. (RONCONI, R. 

2002, p.19). 

 

Por mais este ponto de vista nota-se como são privilegiados os estudantes da 

FAU, bem como fica clara a característica geral da formação dos profissionais da arqui-

tetura e do urbanismo, via de regra formados por meio de ações teóricas do desenho.  

 

 

2.4. O Canteiro Experimental da FAU USP  

 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU 

USP) localiza-se no campus do Butantã168, Cidade Universitária, São Paulo. A USP é 

uma universidade pública, uma autarquia, mantida com recursos estaduais provenientes 

de uma porcentagem arrecadada pelo ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

de Serviços. Fundada em 1934 tem como objetivo formar a elite intelectual do estado, 

tendo sido fundada sob a égide do liberalismo do início do século XX 169. 

 

 

 

Inserir fotos da fau usp e planta geral onde se vê a relação dos edifícios (plano diretor da 

fau usp) 

 

 

 

                                                           
168 O curso de pós-graduação tem sede no bairro de Higienópolis, também São Paulo, Capital. 
169 Franklin Leopoldo Silva, ‘A experiência universitária entre dois liberalismos’, Tempo Social, Rev. Sociologia da 
USP, maio 1999. 
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A FAU foi fundada em 1948, a partir do curso de ‘engenheiros-arquitetos’ da 

Escola Politécnica da USP, e possui importante responsabilidade no campo da formação 

profissional da construção civil, pois influi de modo difuso e amplo não apenas no âm-

bito mais local junto à comunidade acadêmica da USP, mas junto a outras escolas de 

arquitetura do país, bem como à profissão da arquitetura e urbanismo, sendo a primeira 

a possuir um curso de pós-graduação na área, contribuindo assim na formação de pro-

fessores para as demais escolas. Seu PPP - Projeto Político Pedagógico define:  

 
“O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem por missão formar profissionais arquite-

tos e urbanistas aptos a responder pelas demandas mais complexas da sociedade em relação 

matérias de interesse público e ambiental que requeiram habilidades específicas na for-

mulação de planos e projetos de desenvolvimento, conservação, restauro dos espaços 

construídos e dos sistemas urbanos e ambientais. Atualmente, especial ênfase tem sido dada 

ao instrumental metodológico necessário para a formulação de alternativas físicas e organi-

zacionais para habitação de interesse social, edifícios públicos, espaços coletivos e sistemas 

urbanos, conservação e restauro do patrimônio do construído e sua harmonização com o 

meio físico natural urbano” (Plano Político Pedagógico da FAU USP, ver a data). 

 

Mais adiante, o mesmo PPP afirma o caráter de pesquisa da unidade, no sentido 

de inovação no ensino e na prática profissional, além de sua função social mais ampla: 

“É esse compromisso com a busca de novos conhecimentos, mediante ampliação 

permanente do repertório teórico e teste da prática inovadora que hoje permite que a 

FAU – originada em conteúdos essencialmente profissionais – se integre às finalidades a-

cadêmicas mais amplas da Universidade em seu todo. Não é por acaso que o conjunto de 

disciplinas oferecidas em seu currículo de graduação abrange conteúdos inovadores de ci-

ências sociais aplicadas, de tecnologia e de prática de projeto não contemplados nos currí-

culos mínimos oficiais e na maioria dos cursos existentes. Nossa Faculdade gera paradig-

mas e isso implica uma grande responsabilidade em relação às perspectivas da prática 

profissional e da atividade acadêmica da arquitetura e urbanismo em todo o país.” (Plano 

Político Pedagógico da FAU USP, ver a data). 

 

Desde sua fundação, cumprindo sua função social de produção crítica do conhe-

cimento, a faculdade tem sido palco de debates públicos intensos acerca de questões 

técnicas, sociais, políticas, históricas, econômicas, estéticas, culturais... (pois cabe a 
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universidade a compreensão ampla, aberta e irrestrita, de modo holístico sobre este 

campo do conhecimento) que permeiam a produção do espaço em todas suas escalas e 

âmbitos.  

Dentre estes debates, historicamente a FAUUSP aborda aquele acerca das rela-

ções entre Capital e Trabalho na produção do espaço, comumente reconhecido pela co-

munidade acadêmica como a questão “do canteiro e do desenho” 170, conforme vimos 

no capítulo de introdução.   

A questão é assim colocada devido ao fato da atual produção humana do espaço 

estar hegemonizada por uma sociedade de classes regida pelo modo capitalista de pro-

dução, onde o papel do arquiteto possui função chave na produção do espaço. Ele é o 

principal produtor do ‘desenho’, instrumento para a organização da produção das mer-

cadorias edifícios ou espaços, realizados nos ‘canteiros’ de obras, assim nomeados 

quando em fase de construção, momento de operação da arquitetura, e de exploração da 

força de trabalho, base para a extração da mais valia, suporte econômico da presente 

sociedade. 

Desse modo pretendemos dialogar com esse ‘caldo de cultura’ presente na fa-

culdade, considerando-a espaço legítimo para o avanço do debate dessas questões, além 

de contribuir para que esta cumpra sua função social, de formar arquitetos e urbanistas 

que vislumbrem práticas profissionais que contribuam com o bem estar de toda a socie-

dade, e não apenas da classe social que desfruta do trabalho de toda uma cadeia produti-

va com milhões de profissionais. 

Um dos espaços da FAU que muito contribui para o avanço qualificado dessas 

questões é o Canteiro Experimental, com características singulares, ao abrigar experiên-

cias diversas de educandos, pesquisadores e professores em atividades de ensino, pes-

                                                           
170 O canteiro enquanto espaço.... e o desenho enquanto.... Creditar aqui esse debate a Sérgio Ferro, professor da FAU 
usp, titititti.... seu livro... 
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quisa e extensão, com a finalidade da “ampliação permanente do repertório teórico e 

teste da prática inovadora”, das “habilidades específicas na formulação de planos e 

projetos”, à luz do PPP. O Canteiro Experimental Antonio Domingos Battaglia foi cria-

do, nos moldes atuais, em 1997171, mas antes mesmo disso: 

 
“(...) Na etapa que antecede a atual configuração (...) as professoras Érica Yoshio-

ka, Elisabetta Romano e o professor Antonio Domingos Battaglia utilizaram o canteiro de 

obras do edifício anexo para testarem o desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

idéia de Canteiro Escola” (RONCONI, R. 2008, p.7).  

 

O que demonstra que se trata de um desejo e uma prática de professores da faculdade 

anterior a 1997. Na publicação comemorativa de dez anos do Canteiro Experimental, em 2007, 

Reginaldo Ronconi, professor concursado à época para a realização de seu projeto de 

construção e desde então sua coordenação, nos apresenta seus os objetivos do espaço: 

(melhorar a frase)  

 
“O canteiro da FAU trabalha com a possibilidade de invenção existente em cada 

estudante. Trabalha ajudando a estruturar atitudes mais emancipadas, livres e responsá-

veis, socialmente integradas. Ajuda o estudante a elaborar a crítica sobre as próprias deci-

sões, avaliar seu caminho, acertos e erros.  

Nas atividades desenvolvidas no Canteiro Experimental um mesmo problema é 

examinado pelos técnicos das oficinas [pedreiros, marceneiros, serralheiros...], dos estudan-

tes e dos professores. Olhares com formações diversas, porém concentrados no mesmo ob-

jetivo. Esse diálogo, de fazeres e propostas, estabelece suporte para interações que são ra-

ras no meio acadêmico. 

O Canteiro é uma construção contínua elaborada por muitas mãos. Mãos do coti-

diano, dos técnicos, dos professores, de todos os estudantes, da manutenção que o mantém 

limpo com grama cortada, dos funcionários da administração que licitam e compram, das 

secretárias que cuidam atentamente dos compromissos de todos” (RONCONI, R. 2008,p.8). 

 

 

 

                                                           
171 O Diretor e vice da FAU no momento de sua fundação eram Julio Roberto Katinsky e Murilo Marx, tendo cum-
prido importante papel para essa realização, há muitos anos desejada pela faculdade. 
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Inserir fotos gerais do canteiro experimental  

 

 

 

 

 

Dentre as atividades de ensino, são ministradas no Canteiro quatro disciplinas, 

duas delas obrigatórias, no primeiro ano do curso, uma obrigatória no terceiro ano e 

uma optativa ao final do curso (aquela que nos lançamos aqui a pesquisar como experi-

ência). 

A característica central da disciplina optativa AUT – 131 Técnicas Alternativas de 

Construção, objeto de nossos estudos, é vivenciar um processo que possibilite a reorga-

nização do conhecimento do educando sobre a produção da arquitetura:   

 
“Em ambas as situações [nos exercícios em aula, ou no canteiro], o prazer da des-

coberta está presente. A intuição e o conhecimento anterior são valorizados na organização 

do caminho que irá permitir a cada aluno a reorganização do seu conhecimento, agora com 

foco no universo da materialização da arquitetura”. (RONCONI, R. 2002, p.193). 

 

Desse modo o Canteiro contribui para o diálogo entre os conhecimentos das ati-

vidades de projeto e obra, separados pelo modo de produção capitalista. Ali é que po-

dem ser realizadas as ‘ações pedagógicas dialógicas’, consideradas na presente pesqui-

sa como método experimental de busca e verificação de um possível processo de ‘desa-

lienação’ dos educandos. Isso tende a ser possível, pois no Canteiro:  

 
 “O contato com os técnicos do laboratório, com o esforço necessário para realizar 

certas tarefas (como preparar argamassa, por exemplo) ajuda a construir a dimensão do 

trabalho que está oculta sob a folha do papel, ou hoje, sob a tela dos computadores. (...) A 

experiência de conviver com conhecimentos diferentes e complementares, ajuda a compor 

pontos de vista mais cooperativos”. (RONCONI, R. 2002, p. 212). 
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Ronconi, em doutorado apresentado à FAU-USP considera que o canteiro cum-

pre importante papel, mas ainda não totalmente aproveitado. Ele assim considera devido 

a:  

 
“(...) maneira pela qual ele [canteiro] está inserido no processo de formação do ar-

quiteto (...). É mister descaracterizar o Canteiro como prerrogativa das técnicas construtivas 

e considerá-lo como integrante do fazer arquitetônico. O local onde o exercício da síntese 

fica mais claro (...) É importante ressaltar que ao colocarmos o Canteiro como referência 

metodológica para as várias disciplinas conhecidas tradicionalmente como projeto e história 

faremos a integração do conhecimento básico que o arquiteto dever dominar” (RONCONI, 

R. 2002, p.268). 

 

Em resposta ao questionário enviado por ocasião da presente pesquisa aos egres-

sos da disciplina AUT 131, o arquiteto e urbanista Alex Garcia Smith Ângelo afirma a 

necessidade de uma revisão do curso de graduação, no sentido da readequação da inser-

ção do Canteiro Experimental na grade curricular: 

 
“Importantíssima a revisão da grade disciplinar, na medida em que temos que atua-

lizar a grade de disciplinas nas faculdades, há disciplinas que não mais necessitam ser ensi-

nadas, outras deveriam ser revisadas e outras ainda que deveriam ser inseridas”. (Alex Gar-

cia Smith Ángelo, arquiteto e .....) 

 

A idéia de que o Canteiro Experimental deveria estar mais presente na formação 

dos educandos não é unânime, haja vista a colocação do também egresso da disciplina 

AUT 131, Guilherme Moreira Petrella, ao afirmar em resposta ao questionário enviado: 

“Não cabe fetichizar o canteiro. Nem negá-lo. É mais uma das inúmeras disciplinas”.  

Sua colocação inicia-se com um argumento justo, de negar qualquer sobrevalori-

zação da prática construtiva em detrimento do projeto, da teoria construtiva. Aqui não 

se trata disso, se assim fosse seria incorrer no mesmo erro alienante, mas às avessas. 
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A terceira afirmação é controversa, pois segundo seu olhar o Canteiro deve man-

ter-se onde está e ser compreendido como mais um item pontual na formação, dentre as 

inúmeras disciplinas, sendo mais uma, e não um espaço onde disciplinas possam ocorrer 

ao longo de todo o curso, compreendendo-o como um espaço pedagógico, assim como 

os estúdios, sala de aula e biblioteca, presentes em todo o decorrer dos cinco anos de 

formação. 

A crítica que estamos aqui construindo parte de uma avaliação presente no capí-

tulo xyz de que a atual formação de arquitetos e urbanistas é que está ‘desbalanceada’, 

com foco centrado no projeto e na teoria da arquitetura.  

De modo claro, afirmamos que a tônica da presente pesquisa trabalha sobre essa 

compreensão, de que é necessária a integração dos conhecimentos. De modo a não co-

locá-los inclusive, em oposição, em negação, ou em conflito. 

E a dificuldade é exatamente essa. Como lecionar projeto de edificações também 

no canteiro de obras? Como lecionar história da arquitetura também no canteiro de o-

bras? Como lecionar as bases sociológicas da produção do espaço também no canteiro 

de obras? Como lecionar cálculo estrutural também no canteiro de obras?  

Trata-se de uma tarefa para todos os professores. 

Este é o tamanho do desafio, que não pode se basear em disputas maniqueístas.  

Como se pode ver, a conversa não é simples, e aqui, novamente, estamos assu-

mindo uma postura crítica e propositiva de ação. 

Por exemplo, a também egressa da disciplina, arquiteta e urbanista Mariana Ro-

driguez Zanetti afirma em suas considerações sobre a disciplina AUT 131 que: “Gosta-

ria de reforçar que a parte teórica da disciplina também pode contribuir para a formação, 

não apenas a parte prática”. Ou seja, a disciplina se utiliza também e principalmente das 

salas de aula, biblioteca, estúdios e do canteiro experimental.  
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2.5. Objeto de pesquisa na experiência nº 2 

 

O objeto da ‘experiência’ no Canteiro Experimental, são as ações pedagógicas 

dialógicas compreendendo-as como um arcabouço de práticas pedagógicas (conteúdos, 

métodos...) que tem como objetivo contribuir com o processo (nota-se que este processo 

é aberto) de ‘desalienação’ dos educandos (e educadores), nas atividades de formação 

internas à disciplina AUT 131 – Técnicas Alternativas de Construção, através da apro-

ximação do processo de produção da arquitetura na formação dos educandos. 

Como a tarefa de contribuição com a possibilidade de ‘desalienação’ de outra 

pessoa através de um processo pedagógico é complexa e delicada, esta se encontra me-

lhor debatida no início da presente pesquisa, no capitulo xyz... Ainda assim alertamos 

que o termo ‘desalienação’ aqui aparecerá sempre entre aspas, como referência não a-

penas ao sentido explícito da palavra sozinha, mas desta compreensão complexa, exten-

sa, cuidadosa e não simplista, não mecânica, e bruta como possa assim, parecer. 

A mencionada aproximação do processo de produção da arquitetura na forma-

ção dos futuros arquitetos e urbanistas tem o sentido de trabalhar sobre o processo 

compreendendo-o como um todo, como um caminho com diversas etapas correlaciona-

das e que levam todas a um fim, um lugar único, que é a obra construída para uma dada 

apropriação humana. Desse modo, ao nos referirmos ao processo de produção, estamos 

compreendendo desde seu inicio, a partir da percepção da necessidade social da apro-

priação de um novo espaço, a sua ocupação plena. Ou seja, desde as etapas de pesquisa 

de bases sociais, físicas, técnicas... A realização de projetos, propostas, debates, planos, 

custos, viabilidades, cronogramas, conjunturas políticas, arranjos institucionais, modos 
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de produção, passando pela sua construção, reforma, limpeza, adaptação... Com as con-

dicionantes sociais objetivas de produção, investimentos, esforços, desgastes físicos 

humanos, remunerações, direitos, legislações... Tantas ações que o profissional da arqui-

tetura e do urbanismo se relaciona e participa com ampla responsabilidade, que não po-

dem ser vividas de forma alienada. 

 

 

2.6. Objetivos de pesquisa na experiência nº 2 

 
Os objetivos específicos da experiência são: 

a) Identificar as ações pedagógicas dialógicas presentes no processo de ensino 

aprendizagem da disciplina. 

b) Observar como se dão as ações pedagógicas dialógicas identificadas.  

c) Verificar a contribuição dessas ações pedagógicas dialógicas ao processo de 

‘desalienação’ dos educandos egressos dos cursos.  

Como já mencionado, o interesse de mensurar a possível ‘desalienação’ dos e-

ducandos não é de simples percepção e abordagem (muitas vezes ela não é perceptível, 

partindo, ou não, de um discurso, de uma elaboração, podendo vir a ocorrer em uma 

prática desalienada, não apenas em forma de discurso), pois parte da consciência de 

cada pessoa, sendo que cada uma responde a estímulos do meio de forma própria e sin-

gular. E ainda, suas práticas possivelmente ‘desalienadas’ ocorrem após a disciplina, e 

como cada ser humano é diferente estas ações pedagógicas dialógicas identificadas e 

consideradas “exitosas” não podem ser tratadas como uma “panacéia”, ou resultante de 

qualquer ‘fórmula mágica’. Ou seja, visita ao capitulo xyz é necessária. 

A inserção da experiência no. 2 na pesquisa cumpre a função de verificar as a-

ções pedagógicas dialógicas presentes em atividades de ensino de integração da opera-
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ção (ex: escavação, elevação de alvenaria, produção de tijolos e etc.) e organização (ex: 

projetos, desenhos, cronogramas, memoriais e etc.) do processo de produção da arquite-

tura na formação de arquitetos e urbanistas. Como já mencionado, com formação tradi-

cionalmente centrada apenas no aprendizado de atividades de organização do processo 

de produção do espaço.  

Para lecionar as atividades do campo da operação, o Canteiro Experimental con-

ta com a participação de técnicos experientes com formação em marcenaria, serralheria, 

alvenaria e pintura. Desse modo a formação não se alicerça em professores de formação 

em arquitetura e urbanismo, como é comum às demais disciplinas da FAU. Por isso, 

dentre outras razões, é que consideramos as ações pedagógicas dialógicas como práti-

cas sociais contra-hegemônicas na formação do arquiteto e urbanista, compreendendo a 

prática hegemônica como uma forma de atuação alienada do profissional. 

 

 

2.7. Método de pesquisa da experiência nº 2  

 

Assim como detalhado no capítulo xyz, acerca do método geral da pesquisa, tra-

balharemos por meio da ‘práxis’ e da ‘pesquisa-ação’.  

Neste caso específico a ação prática aplicada à realidade social será de contribu-

ição, como estagiário docente172, com a disciplina AUT 131 – Técnicas alternativas de 

construção, ao lado dos outros docentes, estagiários, técnicos e estudantes. 

Desse modo nossa ação também busca contribuir com a formação dos estudantes 

no curso em andamento, por meio da experimentação das práticas pedagógicas dialógi-

cas, segundo as etapas a seguir:   

                                                           
172 O relatório das atividades como estagiário PAE do primeiro e segundo semestres encontra-s no anexo II, itens 1 e 
2. 
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Primeiro: identificação da disciplina como uma experiência aplicada, a partir de 

suas características de possível contribuição com ações dialógicas de contribuição ao 

processo de ‘desalienação’ na formação do arquiteto e urbanista;  

Segundo: participação juntos aos docentes como estagiário, no planejamento da 

disciplina, no diálogo com os estudantes no decorrer das atividades de ‘solução de pro-

blemas’, nas pesquisas tecnológicas, na definição dos projetos, na execução dos projetos 

junto dos técnicos do canteiro, no registro das atividades por meio da fotografia e do 

vídeo, bem como na avaliação dos educandos; abordagem de autores e obras bibliográ-

ficas que trabalham a questão da experimentação prática da construção na formação de 

arquitetos e urbanistas; 

Terceiro: elaboração de trabalho programado descritivo da experiência com fins 

a organizar as informações e dados das atividades para posterior debate; 

Quarto: aplicação de questionários para verificação da hipótese da contribuição 

ao processo de ‘desalienação’ dos educandos (foram enviados via mensagem eletrônica 

para 149 educandos egressos que cursaram a disciplina entre 1999 e 2003, de modo que 

tenham ao menos cinco anos de prática profissional depois de formados. Optou-se o 

envio apenas para aqueles que cursaram a disciplina com os professores Reginaldo 

Ronconi e Érica Yoshioka, pois são os que atualmente a lecionam, bem como por traba-

lharem com métodos que se inserem nas ‘ações pedagógicas dialógicas’. Como a quan-

tidade de respostas foi baixa trataremos estes dados de forma a não nos prender a esta-

tísticas quantitativas, mas apenas como um pano de fundo qualitativo); e realização de 

entrevistas com educandos egressos (foram realizadas apenas três entrevistas, pois inici-

almente estas não faziam parte do cabedal de fontes primárias, mas diante da reivindica-

ção de um dos egressos em sua resposta ao questionário, assim o fizemos. De modo a 

inseri-lo em termos comparativos outros dois egressos foram escolhidos segundo grau 
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de diferenciação das respostas, com a finalidade de ampliação e variação do universo de 

opiniões e leituras sobre as questões). 

Quinto: transcrição das entrevistas e tabulação dos questionários segundo as três 

formas da alienação do trabalho que organizam a abordagem da pesquisa. 

Sexto: redação da dissertação com a inserção das questões apropriadas com a 

prática da disciplina AUT 131 nos debates de avaliação da hipótese lançada. 

Sétimo: banca acadêmica e socialização dos resultados junto aos pares de traba-

lho na disciplina e da universidade.   

 

 

2.8. Apresentação da Disciplina optativa AUT 131 e 547 – Técnicas Alterna-

tivas de Construção. 

 

Como já acima esboçado, a disciplina tem como objetivo contribuir com a for-

mação do estudante no que se refere à melhor compreensão do processo de produção da 

arquitetura, por aproximação, ao atravessar de modo experimental as principais etapas 

para a construção da arquitetura. 

Desde sua criação, em 1994, pelo professor xyz Battaglia, aproximadamente 700 

estudantes a cursaram, como se pode ver na tabela: 

 
Histórico da disciplina optativa: Técnicas Alternativas de Construção 

 AUT 547 e 131 e a oferta de vagas  

ano semestre código professores173 vagas oferecidas 

1994 

1 º 547 Battaglia 20 

2º 547 
Battaglia 15 

Simões 15 

1995 
1º não houve 
2º 547 Battaglia 20 

1996 

1º não houve 

2º 547 
Érica 20 

Pompeu 20 

                                                           
173 Érica: Profa. Dra. Érica Yukiko Yoshioka; Ronconi: Prof. Dr. Reginaldo .... 
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1997 

1º 547 não houve 

2º 547 
Érica e Ronconi 20 

Pompeu 20 

1998 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 

Érica 15 
Ronconi 15 
Pompeu 20 

1999 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 
Ronconi 15 

Pompeu, Simões e Borelli 25 

2000 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 

Ronconi 15 
Pompeu, Simões e Borelli 25 

Érica 15 

2001 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 

Ronconi 15 
Pompeu e Simões 25 

Érica 15 

2002 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 
Ronconi 15 
Pompeu 25 

2003 

1º 547 Ronconi 15 

2º 547 
Ronconi 15 
Pompeu 30 

2004 
1º não houve 
2º não houve 

2005 
1º não houve 
2º 131 Ronconi 15 

2006 
1º não houve 
2º 131 Érica e Ronconi 21 

2007 
1º 131 Érica e Ronconi 16 
2º não houve 

2008 
1º 131 Érica e Ronconi 16 
2º 131 Érica e Ronconi 16 

2009 
1º 131 Érica e Ronconi 16 
2º 131 Érica e Ronconi 16 

2010 
1º 131 Érica e Ronconi 16 
2º 131 Érica 10 

2011 

1º 131 Érica e Ronconi 20 

2º 131 Érica e Ronconi 30 

717 
 

 A depender dos professores, técnicos, educandos e condicionantes variadas, as 

características pedagógicas, de método e de objeto de trabalho são diferentes.  Cada 

semestre altera-se também o uso dos materiais e técnicas, a ponto de atualmente o Can-

teiro Experimental se apresentar como um belo mosaico dos registros desses trabalhos 

idealizados e edificados pelas ações pedagógicas, como se pode ver: 
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(Foto do mosaico de técnicas, formas...) 

 

 

 

 

Em 1997, com a construção do Canteiro Experimental e a contratação do profes-

sor Reginaldo Ronconi é que se inicia o processo de consolidação da atual forma peda-

gógica, sem se desconsiderar a base das experiências pregressas.  

Em 2003, quando então aluno de graduação tive a oportunidade de cursá-la, e 

seu desenho geral já se aproximava do atual, de trabalho no processo de produção da 

arquitetura como um todo, mas possuía um foco na experimentação de um conceito, que 

traduzido em forma, seria o desenho da curva catenária174 especificamente. Outra dife-

rença da versão atual que vamos agora nos aprofundar era de que a obra a ser construída 

não possuía uma função social aplicada a alguma necessidade de uso objetivo. Tratava-

se da obra em si.   

A atual ementa da disciplina publicada no sítio eletrônico da faculdade expõe:  

 
“São esboçados alguns projetos apoiados na reflexão ocorrida durante as aulas 

expositivas e dentre eles é feita uma eleição definindo o objeto para desenvolvimento e 

construção em escala 1:1 [execução] no Canteiro Experimental. A técnica construtiva es-

colhida deve atender as exigências decorrentes do uso da curva e explicitar o vínculo entre a 

parte teórica e prática da disciplina. Podem ser utilizados materiais como, por exemplo: ti-

                                                           
174 Apresentar brevemente a curva catenária e onde se insere conceitualmente. 
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jolos de barro, blocos cerâmicos, solos estabilizados, ferro cimento, etc. Há nesse processo 

a possibilidade de exercitar as técnicas básicas de organização”.175 

 

No primeiro e segundo semestres de 2011 por decisão conjunta dos professores e 

dos estagiários PAE próximos, decidiu-se por trabalhar com projetos e obras que con-

tribuíssem diretamente com a construção de algum item, peça ou parte de edificação que 

fosse incorporada ao patrimônio edificado da faculdade, possuindo assim uma função 

social real, por ser uma demanda de uso da faculdade, um espaço de apoio aos trabalhos 

do Canteiro, futura sede do Laboratório de Culturas Construtivas.  

Outra premissa foi a abordagem de técnicas que variassem por diversos aspec-

tos, dentre elas, no primeiro semestre:  

- tradicionais – taipa de pilão; 

- de reprodução em escala industrial – peças de argamassa armada; 

- completamente nova – membrana de ETFE, Etil Tetra Fluor Etileno (nunca an-

tes utilizada no país). 

Já no segundo semestre foi acrescentada a construção de técnicas de cobertura 

verde leve, drenagem e a subtração do ETFE.  

Alguns princípios foram consensuados: 

- livre escolha dos estudantes pelos objetos e grupos de trabalho, com vagas li-

mitadas a um número máximo de integrantes: no primeiro semestre quatro grupos de 

cinco integrantes, totalizando 20 estudantes. No segundo semestre, cinco grupos de seis 

estudantes, totalizando 30 estudantes. 

- autonomia dos grupos diante dos trabalhos. Professores e técnicos do canteiro 

assumem postura de ‘tutores’. Diferentemente de ‘instrutores’, os ‘tutores’ são como 

                                                           
175 Ementa da Disciplina da AUT-131 Técnicas Alternativas de Construção, publicada na página da FAU USP na 
internet: http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/ementas_aut/index.html 
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profissionais com mais experiência de trabalho, a contribuir com o mesmo objetivo, 

contribuindo com sugestões e idéias. 

- o projeto e a obra seriam produto do coletivo, do grupo, a partir de idéias pró-

prias com contribuições dos ‘tutores’. 

- os professores propuseram um método de trabalho como base para a ida ao 

canteiro, organizada em etapas, chamado ABP – “aprendizado baseado em problemas” 

176 - para tanto, deveriam ser cumpridas as seguintes ‘tarefas’, por todos os grupos: 

1. trabalho dos termos,  

2. definição dos problemas,  

3. análise dos problemas e explicações a partir de um conhecimento prévio,  

4. resumo, sistematização,  

5. estabelecer objetivos,  

6. estudo individual,  

7. relato para o grupo para integrar informações e avançar para elaborar solu-

ções. 

O ABP contribui para um processo de formação que possibilita ao estudante de-

senvolver crítica e coletivamente sua autonomia: 

 

“Os docentes expõem um caso para estudo aos estudantes. Em seguida, os 

estudantes, estabelecidos em grupos de trabalho, identificam o problema, investigam, 

debatem, interpretam e produzem possíveis justificações e soluções ou resoluções, ou 

recomendações. A ABP tem como base de inspiração os princípios da escola ativa, do 

método científico, de um ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo 

e das diferentes áreas envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e se preparam 

para resolver problemas relativos a sua futura profissão".(Wickipedia, verbete ABP). 

 

                                                           
176 O ABP é uma sigla: Aprendizado Baseado em Problemas, originariamente e mundialmente difundido com PBL, 
do inglês.  O método de ensino foi criado na década de 60 na Holanda, na Universidade de Maastricht, e mais larga-
mente utilizado e publicizado pela universidade de MacMaster, no Canadá em escolas de Medicina, a trabalhar em 
grupos, nas residências hospitalares. A estratégia de ensino é colocar a responsabilidade pelo aprendizado nas mãos 
do aluno, que criticamente constrói com o apoio dos professores o conhecimento.  
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Como se vê o método ABP contribui para os objetivos das ações pedagógicas 

dialógicas por trabalhar em grupos, de modo a colocar em diálogo os educandos a partir 

de uma crítica prévia ao conhecimento preexistente de cada um. Depois, pela necessida-

de de coordenação de uma pesquisa que se estabeleça em bases de cooperação, exigindo 

relações de diálogo democrático para definição dos caminhos pela eleição de um relator 

e um coordenador, que tem função de defender o próprio coletivo de individualismos. 

O ABP opera no início das atividades a pedir organização no avanço dos pro-

blemas, aqui em nosso caso a realização de um projeto e posterior execução de modo 

coletivo, ao inserir os educandos em um processo de trabalho que tem como fim res-

ponder a uma necessidade real da própria universidade.  

A disciplina como um todo ocorreu em xyz aulas no primeiro semestre e em de-

zesseis aulas no segundo, sendo, a priori, tempo suficiente para a realização das partes 

teóricas de projeto e sua posterior execução. Caso as ações de construção não cheguem, 

dentro desse prazo, a uma conclusão total, a compreensão é de que não há problemas, 

pois o objetivo proposto é de se experienciar o método da disciplina, também pelo fato 

de que a obra será complementada pelas turmas conseguintes, bem como pelos técnicos 

do Canteiro, compondo assim uma obra coletiva, realizada em ‘camadas’. 

Ao final da disciplina é realizada a avaliação. Esta se dá de forma coletiva em 

uma roda de debates, bem como por relatório de cada grupo e uma avaliação individu-

al177 sobre o todo do processo. Cada educando atribui-se uma nota de zero a dez, sendo 

esta, alvo de debate e ponderação por professores e estagiários. 

Cabe mencionar que a avaliação da disciplina, ao menos quanto a seu mérito di-

fuso, tem de modo geral sido considerada ‘positiva’ pelos educandos atuais bem como 

pelos egressos que tivemos contato no decorrer da pesquisa. Há de se considerar ainda 

                                                           
177 As avaliações individuais completas encontram-se reproduzidas no Anexo II. 
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que por ser uma disciplina optativa, essa idéia positiva de avaliação já é uma predispo-

sição. 

Os questionários respondidos por 31 dos 149 egressos que cursaram a disciplina 

entre os anos de 1999 e 2003 e se formaram, nos trazem os seguintes dados178:   

 

4. Como foi a experiência de cur-
sar a disciplina? egressos % 

a) Boa 26 83,87 
b) Regular 3 9,68 
c) Ruim 0 0,00 
d) Outra (descreva) 2 6,45 

e) não respondeu 0 0,00 

31 100,00 
 

“Para falar a verdade, foi excelente, pois foi uma experiência que realmente foi um 

trabalho em grupo, em que todos faziam parte, sem pré-definições tais como as de lideran-

ça, as de executores, ou ainda os ‘não-fazem-nada’, o que a qualifica como realmente cole-

tiva. É claro que a turma de alunos pouco sabia sobre o assentamento de tijolos, assim, foi 

fundamental a presença de um pedreiro profissional que ensinava as técnicas como, por e-

xemplo, assentar tijolo e fazer argamassa”. (Bianca Maria Abbade Dettino...) 

.......................................................... 

“Imprescindível para a formação como arquiteto”. (Ciro Guellere Guimarães... 

 

 

2.9. Relato da experiência: a disciplina no primeiro semestre de 2011 

 

Como de costume, a disciplina é iniciada com uma roda de apresentações e o di-

álogo acerca das razões de cada um ali estar. São colocadas ao coletivo, de forma livre, 

mas direcionada, as experiências pregressas, as intenções e expectativas com o convívio 

nos próximos meses de trabalho conjunto. A conversa se inicia em uma sala de aula e 

em um segundo momento é realizada no canteiro experimental para o conhecimento 

                                                           
178 Foram respondidos apenas 31 questionários de 149 enviados (aproximadamente 20%), portanto a abordagem 
desses dados aqui é qualitativa, sem base estatística para uma abordagem quantitativa. Trata-se assim de uma base de 
aproximação da realidade para debate e avaliação da pesquisa. 
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direto do espaço, dos técnicos participantes e do objeto de trabalho: a abóbada de abrigo 

das atividades de apoio do canteiro.   

Na segunda aula, os educandos escolheram os grupos de trabalho por livre inte-

resse e disposição, segundo a lotação máxima determinada por um número de pessoas 

que permita o desenvolver das atividades: quatro grupos de cinco pessoas. 

Adiante apresentamos de modo breve como se deram as atividades da disciplina, 

seguindo os passos dos grupos de trabalho, segundo imagens e breves comentários. 

 

Grupo 1: cobertura de ‘ETFE’ – EtilenoTetraFluorEtileno 

O grupo, junto de técnicos e professores teve como tarefa experimentar o novo 

material, cujas características físicas substituem o vidro em diversas situações, já muito 

utilizado em outros países como elemento de cobertura de grandes espaços (o ‘cubo 

d’água’ chinês é sua mais emblemática aplicação bem como o estádio germânico ‘Alli-

anz Arena’), estufas, a pequenas coberturas residenciais. 

O experimento buscava aprender a trabalhar o material (uma novidade para to-

dos, dentre professores, técnicos e estudantes) com objetivo da execução posterior de 

uma cobertura de um espaço de trabalho no próprio canteiro experimental. Há também o 

interesse mais distante de se verificar a viabilidade de substituição dos atuais ‘domus’ 

translúcidos que cobrem o Edifício Vilanova Artigas da FAU USP, com a aplicação da 

técnica de ‘almofadas’, que insufladas de ar e controladas por meio eletrônico permitem 

o controle de luminosidade.  

O material foi doado pelo fabricante, sendo trazido desde o Japão, com custos al-

fandegários pela FAU USP. Adiante, breve relato das atividades por meio de imagens 

comentadas: 
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Esq.: Debate e pesquisa teórica sobre o material para elaboração do projeto, realizada em sala de aula. 

Dir.: Pesquisa em grupo sobre o material e suas características técnicas, realizada nos estúdios. 

  

 

Mão de estudante realiza teste de combustão do ma-

terial ETFE, qual se ‘auto-extinguiu’ conforme indi-

cava o fabricante. 

 

 

Projeto do modulo de cobertura a ser coberto pelo filme de ETFE, em madeira laminada colada e pregada, 

barras de cedrinho maciço e travamento de cabos de aço. (desenho sem escala) 
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Esq.: Estudante e técnico do canteiro parafusam tábua de madeira em fôrma-gabarito para base da viga de 

madeira laminada colada e pregada (protótipo de suporte para a experimentação da película de ETFE). 

Dir.: Professor, técnicos e estudantes fixam primeira tábua da viga na fôrma-gabarito, com desenho de um 

arco catenário. 

 

   

Esq.: Educando perfura viga transversal de cedrinho com furadeira de bancada vertical. Dir.: Estudantes e 

professor cortam a película de ETFE, (transportada e acondicionada em rolos) sobre bancada do Lame – 

Laboratório de Modelos e Ensaios. 

 

     
Esq.: Mãos de professores, estudantes e técnicos se entrelaçam para a fixação do ETFE nos perfis metáli-

cos já aparafusados na estrutura de madeira. Centro: Estudantes, técnicos e professores em conversa com 

representante da empresa fabricante de ETFE para detalhamento de técnicas de sua aplicação. Dir.: Estu-

dante e estagiário PAE finalizam fixação da película ao módulo, quase pronto, buscando o tensionamento 

máximo desta.  

 



244 
 

Grupo 2: parede de ‘taipa de pilão’ 

A tarefa do grupo junto de técnicos e professores foi construir um trecho da pa-

rede de fechamento do futuro espaço de apoio do canteiro experimental com a técnica 

da ‘taipa de pilão’, que consiste em construção de formas (neste caso aproveitadas pelo 

grupo, pois já tinham sido produzidas por estudantes em disciplina anterior) para con-

tenção de volumes de terra, areia, cimento e água a serem compactados por pilões (neste 

caso eram manuais e de madeira, podendo ser metálicos ou com propulsão mecânica ou 

pneumática). 

Antes da produção da parede testes de verificação da qualidade da terra foram 

realizados. O grupo ainda deveria prever sugestões de projeto para fechamento das duas 

paredes, seja com caixilhos de madeira, muxarabis, vidro... A fim de que outras equipes 

futuras dessem continuidade ao trabalho, sobre essas bases antes já pensadas. 

 

   
Esq.: Grupo e professores debatem técnica, métodos de trabalho, projeto, etapas de produção, os termos 

em pesquisa, sob orientação do “ABP”, na fase de sala de aula. Dir.: Seminário de apresentação do grupo 

para os outros grupos com finalidade de debate e avaliação coletiva antes de sua execução no canteiro 

experimental. 
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Esq.: Local da construção da parede, à esquerda, sob a abóbada catenária, onde se vê a forma já montada 

pelo grupo do semestre anterior da mesma disciplina. Dir.: Torrões de terra avermelhada utilizadas como 

base da mistura antes de ser trabalhada. 

 

                      
Esq.: Estudantes junto de pesquisadora da POLI USP peneiram terra para a realização dos testes de carac-

terização. Dir.: Fogareiro montado para secagem da terra para posterior pesagem, verificação do teor de 

umidade e dosagem correta da água no composto de terra, areia e cimento. 

 

   
Esq.: Potes de vidro com terra e água ‘em descanso’ para verificação da composição granulométrica179 do 

solo, para verificar a necessidade de sua correção, segundo a proporção ótima de apiloamento para pare-

                                                           
179 Descobrir quais tipos de grão que compõe a terra e sua proporção: os grãos de areia afundam primeiro, depois se 
sobrepõe os de silte, e mais acima os de argila devido à diferença de velocidade de decantação em ambiente aquoso. 
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des de taipa. Dir.: Teste de retração também para verificação da proporção de areia, silte e argila na terra, 

a fim de se evitar rachaduras na parede quando seca. 

 

Segundo o relatório do grupo: “Analisando todos os testes e cruzando-os com a 

literatura, chegamos a um traço padrão para a utilização do solo. Este consiste em 

5:7:7%:5%. Ou seja: 5 volumes de Terra; 7 volumes de Areia; 5% de Cimento e 7% de 

Água”. 

 

        
Esq.: Técnico do canteiro ajusta com colher de pedreiro a parede sobre a qual será dada continuidade a 

nova parede de taipa de pilão. Dir.: Estudante e professores rodiziam trabalho de mistura da terra com 

areia, cimento e água antes do apiloar dentro da fôrma de placa de madeira compensada revestida. 

 

       
Esq.: Estudantes e professores rodiziam trabalho de apiloamento da parede sob a sombra da cobertura 

catenária. Centro: Técnico do canteiro e estudantes apiloam terra a dar forma à nova parede. Dir.: Detalhe 

da terra em apiloamento. Pode-se ver à esquerda a terra ainda ‘fofa’ e à direita um ‘buraco’ de terra apilo-

                                                                                                                                                                          
Os grãos de areia descem mais rápido, assim acumulam-se no fundo, os de silte um pouco mais devagar, e assim por 
diante. 
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ado, demonstrando ‘o grau’ da compactação manual, mais eficiente, nesse sentido, que a alternativa me-

cânica, devido à força humana maior (nesse caso específico) que a mecânica. 

 

 
Parede pronta, sob a abóbada,  

trabalho conjunto de estudantes, técnicos e professores. 

 

Grupo 3: piso de argamassa armada 

A tarefa do grupo junto de professores e técnicos era de estudar, projetar e reali-

zar peças para o piso do mesmo espaço de apoio do canteiro experimental.  

Os estudantes partiram de sugestões de abordagem da questão com algumas di-

retrizes iniciais: Emprego de materiais reciclados; modularidade e reprodutibilidade 

para sua posterior produção para todos os 50 metros quadrados de piso do espaço; peso 

leve o suficiente para seu carregamento com conforto por uma pessoa; flexibilidade de 

aplicação; facilidade de montagem e desmontagem para eventuais reparos; previsão de 

passagem de tubulação de instalações. 

O grupo realizou duas formas, uma primeira, cujo resultado foi ser a crítica do 

processo de elaboração para a segunda forma, já sem os problemas identificados na 

primeira experiência.  

A segunda forma também teve a argamassagem realizada com alterações na 

composição do traço180, com a colocação de reciclado triturado de entulho de trabalhos 

                                                           
180 Traço é a composição de uma mistura de diversos materiais. Por exemplo, o traço para uma massa de assentamen-
to de tijolos é de 3:1:5. Ou seja, três parte de cimento, uma parte de cal e uma parte de areia. 
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antes realizados no próprio canteiro, bem como fibras plásticas para o aumento da resis-

tência interna a esforços de tração e cisalhamento. 

O produto final foi uma boa solução, cuja aplicação será de certa apropriação no 

devir de sua produção definitiva, como se vê nas imagens que relatam o processo: 

 

                               

Esq.: Grupo de estudantes em debate com professora sobre a técnica, os processos e o projeto que vai ser 

executado, segundo o método ‘ABP’. Dir.: Estudante pesquisa bibliografia sobre o tema, na biblioteca da 

faculdade. 

 

      

Esq.: Projeto de paginação das peças que compõe o piso (desenho sem escala) e sua modularização na 

área interna do futuro espaço de apoio ao canteiro. Dir.: Projeto da primeira forma, importante passo para 

o processo de apropriação da técnica e conseqüente solução dos problemas em sua produção. (desenho 

sem escala). 
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Esq.: Estudantes e professora debatem a produção da fôrma no LAME, onde fica a marcenaria (ver mapa 

geral da FAU USP na pág. xyz). Dir.: Vista lateral da primeira forma, já com a tela metálica. Nota-se o 

fechamento superior, o local de concretagem pela lateral (pequeno espaço) e altura das nervuras inferiores 

(muito altas e finas). 

 

  

Esq.: Estudantes misturam a argamassa de cimento, areia e água com colher de pedreiro e verificam com 

as mãos suas características físicas para a argamassagem da fôrma. Dir.: primeira peça de piso já arga-

massada e desformada.  

 

    

Esq.: Estudantes reformulando o projeto no LAME. Dir.: Estudantes produzindo a nova forma, refilam 

canos de PVC com estilete. 
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Projeto da segunda forma, já com soluções para os problemas 

identificados na primeira versão (desenho sem escala). 

 

    
Esq.: Peça ainda dentro da forma, após argamassagem e cura inicial, antes do desparafusamento das pla-

cas laterais. Centro: Peça em processo de desfôrma, onde se vê os parafusos e parafusadeira. Dir.: Fôrma 

de compensado revestido e tubos de PVC aberta após desfôrma, onde se pode ver a boa qualidade para 

reuso, devido à concretagem superior e montagem-desmontagem facilitada pelo uso de parafusos em vez 

de pregos;  

 

   
Esq.: Vista lateral-inferior da segunda peça de piso desformada. Dir.: primeira e segunda peças lado a 

lado, em comparação. À esquerda, a segunda e à direita, a primeira. 
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2.10. Relato da experiência: a disciplina no segundo semestre de 2011 

 

 

Primeira aula do segundo semestre na Sala 81x do edifício Vila Nova Artigas, onde se vê a roda de apre-

sentações e expectativas, primeiro passo para a constituição do ‘grande grupo’ de trabalhos.  

 

 De modo análogo ao primeiro semestre, o método de trabalho foi semelhante, 

mas desta vez qualitativamente diferente pela presença de educandos outros, agora em 

número de 30, e com a presença de mais um estagiário PAE, José Carlos Guerra, arqui-

teto e urbanista mestrando, também integrante do Laboratório de Culturas Construtivas. 

A diferença principal entre os dois semestres, segundo um olhar sobre o método, 

foi o tratamento de todos os grupos como parte de um grupo maior que colabora, coope-

ra no trabalho de um mesmo produto construído, o edifício abobadado de apoio. 

Isso foi possível, pois desta vez não havia mais o trabalho de descoberta tecno-

lógica sobre o ETFE, o que permitiu essa relação outra entre si e entre todos. Essa nova 

característica veio à tona nas primeiras aulas em ida ao canteiro experimental com os 

grupos, quando mencionei que trabalharíamos “à moda dos construtores da catedrais 

góticas”. Essa fala veio novamente à tona nos debates dos grupos na fase do ABP e fi-

nalmente em um dos relatórios, em imagem da página de um caderno dos educandos, 

que diz: 
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Essa “alegoria dos construtores das catedrais góticas” possui um significado que 

difere dos princípios de trabalho atualmente hegemônicos do arquiteto e urbanista, ao 

remeter a uma forma de produção dos coletivos autônomos de projetistas construtores 

que erguiam as catedrais góticas na idade média européia.  

Se avançarmos mais na idéia, chegamos à mais recente ‘catedral do socialismo’ 

presente no manifesto de abertura da BAUHAUS em 1919 por Gropius181. Fato este 

interessante, mesmo que os educandos e a disciplina como um todo não tenha se dado 

conta. 

 

 
Lousa da sala 81x do edifício Vila Nova Artigas, com a reunião dos projetos por grupo, vê-se à esquerda 

o projeto de piso e drenagem, logo depois o de BTC com a proposta para as paredes, ao centro a proposta 

de cobertura verde e a direita as duas propostas dos grupos Taipa 1 e Taipa 2. Nesse momento os grupos 

que trabalhariam lado a lado na construção do mesmo edifício puderam ter alguma apropriação do pro-

cesso de encaminhamento da integração de suas idéias e conseqüentes atividades na construção do todo 

único edificado. 

 

Grupo 1: piso e drenagem 

                                                           
181 Breve relato do manifesto de fundação da Bauhaus que tinha em seus últimos anos de curso a possibilidade da 
construção coletiva. 
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 Inicialmente o grupo deu início a pesquisas de produção de pisos modulares de 

argamassa armada, mas no meio do processo percebeu que antes disso seria necessária a 

realização de estudos e execução do sistema de drenagem externa e interna à abóbada. 

Fato este alcançado com autonomia e certa ‘coragem’ pois se trata de uma atividade 

muito pouco reconhecida como ‘digna’ ou importante, apesar de sua necessidade, pela 

arquitetura e urbanismo hegemônicos. 

 

   
Esq.: grupo reúne-se para debate e trabalho dos pontos do ABP, junto de professora. Dir.: Grupo apresen-

ta as informações trabalhadas na pesquisa sobre pisos pré-fabricados e drenagem em forma de seminário, 

para o ‘grande grupo’.  

 

     
Esq.: Estudantes desenham o registro da proposta de projeto, especificando materiais, cronograma, proce-

dimentos como síntese para o diálogo com os outros grupos de trabalho. Dir.: Grupo e a proposta de tra-

balho, após a apresentação para o grupão. 

 



254 
 

 

Planta (sem escala) realizada pelos educandos. Proposta preliminar para o sistema de drenagem interna e 

externa do espaço. Este desenho sofreu algumas modificações, ao ser confrontado com as necessidades 

objetivas da obra e o diálogo com os outros grupos de trabalho. 

 

   

Esq.: Estudantes, após escavação da vala de drenagem, depositam camada de brita sobre a tubulação 

perfurada, no local onde ficará o trecho de cobertura verde em execução pelo grupo 3. Dir.: desenho em 

corte, sem escala, de detalhe construtivo da drenagem externa à abóbada, conforme se vê na foto ao lado.  
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Esq.: estudante afofa terra para posterior escavação no local da futura entrada do espaço de apoio do can-

teiro. Dir.: Grupo trabalha na retirada da terra para nivelação da rampa de acesso ao interior da abóbada. 

A terra retirada era transbordada para uso pelo grupo “cobertura verde”, como substrato da cobertura. 

 

 

Trecho do relatório do grupo, com interessante olhar crítico sobre o tempo de trabalho e suas etapas, 

internamente à disciplina, com 14 aulas de quatro horas cada.   

 

 

Grupo 2: CVL – Cobertura Verde Leve 

A proposta era o desenvolvimento da idéia e posterior execução de uma cobertu-

ra que primeiro, desse conta da impermeabilização da abóbada e, segundo, promovesse 
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a proteção dessa impermeabilização com a criação de uma barreira de amortecimento 

físico ao pisoteamento e às intempéries do sol e da chuva, bem como o isolamento tér-

mico do interior do espaço. 

O grupo, devido à quantidade de trabalho para sua realização em toda a cobertu-

ra, optou pela realização de um trecho experimental que posteriormente poderia ser es-

tendido a toda ela.  

A solução dada para a parte de maior inclinação da abóbada foi pela suave des-

cida da terra a formar uma ‘saia de aterro’ com um pequeno ângulo de inclinação, o que 

não geraria problemas de erosão ou rolamento das partículas de terra. 

   
Esq.: grupo em trabalho em sala de aula, debatendo com professora e estagiário PAE. Dir.: grupo traba-

lhando em computador pessoal, preparando apresentação para o seminário sobre os avanços do método 

ABP. 

 

 

   
Esq.: Grupo registra a síntese da proposta de cobertura viva em lousa. Dir.: Grupo posa ao lado da pro-

posta síntese, antes da apresentação para os outros quatro grupos, ou o ‘grupão’. 
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Esq.: Grupo trabalha na adequação do projeto à realidade da obra, já no canteiro experimental. Dir.: mo-

delo da abóbada, como instrumento coletivo de debate e simulação da realidade em escala abstratamente 

reduzida. 

 

 

Registro da proposta em desenho esquemático (corte, sem escala) da cobertura e suas camadas, já ade-

quado às condições objetivas, e com a incorporação das idéias e propostas de interface com o grupo de 

drenagem.  
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Esq.: Grupo trabalha na verificação da profundidade das valas de drenagem, em cooperação com o grupo 

de drenagem. Dir.: Grupo trabalhando junto do técnico Romerito, vistos a partir do topo da abóbada, onde 

se vê o outro estagiário PAE, José Carlos, registrando os trabalhos em filme. 

 

     
Esq.: Professora Érica confere nível da boca de saída do duto de drenagem, para verificação de sua incli-

nação necessária, de modo que a água corra para onde é desejada. Centro: grupos cooperam na escavação 

daquilo que será a caixa de drenagem. Dir.: Colocação de lona plástica de impermeabilização provisória, 

a ser coberta pelas camadas de brita, pedrisco, areia, terra e plantas. 

 

Grupo 3: BTC – Bloco de Terra Comprimida 

A proposta do grupo consistia em trabalhar materiais brutos minerais e outros 

agregados para a produção de tijolos e posterior elevação de paredes com os mesmos. 

Essa produção foi possível com uma máquina de compressão da mistura que tem 

como base a terra. Por ser uma técnica que não exige queima, ou seja, é ‘crua’, sua for-

ma de produção é facilitada, pois não exige fornos ou outros equipamentos de manuseio 

mais complexos. 

Após a produção dos tijolos, depois de identificada a terra mais apropriada e a 

realização de estudos teóricos sobre a técnica e a elaboração de projeto para as paredes 

de vedação do espaço de apoio do Canteiro, a parede de alvenaria foi elevada. 
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Esq.: Grupo trabalha em sala de aula, desenhando proposta de projeto com o uso de programa de compu-

tador e acompanhamento do professor Reginaldo. Dir.: Grupo avança no debate acerca dos sete pontos do 

ABP, em sala de aula. Vê-se estudante gesticulando, movimento este que mais tarde, no canteiro, será 

acompanhado de materiais de construção reais. 

 

   
Esq.: Grupo registra a proposta de construção na lousa com detalhes para sua execução. Dir.: Grupo posa 

junto do registro antes de apresentação para o ‘grupão’. 
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Esq.: Desenho esquemático de proposta de encontro da parede de taipa existente e a nova que será cons-

truída com tijolos produzidos pelos educandos. Dir.: Desenho esquemático (ainda no plano da teoria da 

construção, abstrato) de mão em execução de trecho da parede com os tijolos de BTC.  

 

            
Esq.: estudantes, agora no canteiro experimental verificam a consistência da mistura de terra, areia e esta-

bilizante para definição da matéria prima de produção dos tijolos. Trabalho esse feito com as mãos, pre-

mendo-se a mistura para conferir se seca, pegajosa, esfarelante, quebradiça... Não há modo mais eficiente 

e sensível de perceber suas qualidades que com as próprias mãos. Dir.: Educando mistura composto dos 

agregados com colher de pedreiro para colocação nas caixas de teste (ao fundo). 

 

   
Esq.: Técnico do Canteiro, Romerito, e estudantes debatem os resultados dos testes de retração, para 

verificação da composição do material que será compactado para a produção dos tijolos. Dir.: grupo co-

meça a produção de tijolos, agora já com algumas informações sobre as características dos diferentes 

materiais básicos e seu comportamento quando associados. 
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Esq.: grupo de estudantes e Romerito produzem com a ‘máquina’ os primeiros tijolos. Diversas peças são 

produzidas ainda com diferentes traços182, com objetivo de testar qual destes se adequa melhor às neces-

sidades da função que cumpre uma parede de vedação. Esq.: Educando apresenta uma das primeiras pe-

ças! 

 

   
Esq.: tijolos produzidos pelos educandos curando sobre a mesa do canteiro experimental. Dir.: educando 

assenta tijolos com argamassa apenas com terra, areia e água, para teste da melhor massa para assenta-

mento.  

 

                                                           
182 Traço é a proporção.... 
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Esq.: trechos de paredes experimentais, para teste da melhor argamassa de assentamento. Pode-se ver 

diversos testes, inclusive com cola branca. Dir.: estudante testa dureza e consistência dos tijolos por ele 

mesmos produzidos. 

 

         
Esq.: Educando assenta tijolos na parede definitiva do laboratório entre a abóbada e uma das paredes de 

taipa. Dir.: Professor visita parede elevada pelos estudantes após dias de secagem. 

 

 

Grupo 4 e 5: parede de taipa de pilão 

A construção de paredes com a técnica da taipa de pilão sofre de estigmas origi-

nários na época da escravidão, de quando o trabalho para sua produção era compreendi-

do como castigo pelos dominadores europeus, portanto desrespeitado enquanto ativida-

de digna e humana. Atualmente, mesmo com técnicas de diminuição dos esforços e uma 

melhor e mais detalhada compreensão de sua composição, algum tempo de esclareci-

mentos sobre seu processo produtivo é necessário. O que é compreensível. 
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Trata-se de um passo importante, pois faz parte da crítica à exploração do traba-

lho na escravidão, e por conseguinte na atualidade, mas agora sob o Capital. É um deba-

te que aborda a interface da política e da técnica a conferir como estas são inseparáveis, 

apesar do discurso hegemônico. Assim, com a pesquisa de novas tecnologias, descobre-

se a possibilidade de outras formas de produção não baseadas no esforço físico indis-

criminado. 

 

     
Esq.: grupo ‘taipa 1’ em debate com professores sobre materiais, técnicas e processos de construção com 

terra, mais especificamente a taipa de pilão. Dir.: grupo ‘taipa 2’ também realiza mesma atividade de 

pesquisa e debate sobre os conhecimentos que os educandos já dispõe, para posterior busca organizada 

por mais informações. 
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Esq.: Estudantes avançam com trabalho de pesquisa, aqui, nessa etapa do ABP, a individual, a partir de 

uma diretriz coletiva, com a consulta de livros da biblioteca da faculdade.  Dir.: Estudante desenha em 

caderno idéias e propostas para a construção da parede de taipa.  

 

    
Esq.: Estudantes do grupo ‘taipa 1’ registram propostas para a construção das paredes de taipa, com deta-

lhes para sua execução. Dir.: integrantes do grupo ao lado da proposta síntese para debate coletivo ampli-

ado. 

 

    
Esq.: Estudantes do grupo ‘taipa 2’ debatem e registram na lousa a síntese comum de sua proposta de 

fechamento lateral para o espaço em obras. Dir.: educandos ao lado da totalidade proposta, para integra-

ção com o grupão de alunos. 
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Esq.: desenho em corte da abóbada com as paredes de taipa já existentes, ou seja, a condicionante real 

base para as novas construções. Dir.: proposta de planta para o espaço do laboratório realizada pelo grupo 

taipa dois, proposta debatida com os outros grupos e aprovada com algumas modificações. 

 

   
Esq.: estudantes trabalham conjuntamente na marcenaria do LAME – Laboratório de Modelos e Ensaios, 

na produção de caixas de madeira para forma dos testes de contração183 da terra. Dir.: Preparo das dife-

rentes misturas de terra, com variadas composições de areia, silte e argila para a escolha da melhor pro-

porção e posterior uso na construção das paredes. 

 

   
Esq.: Estudantes brincam com bolo de terra, em intervalo dos trabalhos. Desse modo, sua viscosidade, 

consistência, peso, rugosidade e trabalhabilidade são sentidas com as palmas e dedos, não havendo co-

nhecimento do material em melhor sentido. Esq.: Mão de estudante em lavagem após manejo direto da 

terra.  

 

                                                           
183 Teste este que mede a contração da terra depois de seca. Se maior que xyz %, isso poderá acarretar problemas na 
parede, pois ela também diminuirá de tamanho na mesma proporção do teste. A forma de correção dessa terra é a 
colocação de mais areia, resultando em aproximadamente xyz %. 
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Esq.: Grupos BTC e taipa debatem com professora Érica e Romerito as condicionantes para a construção 

da nova parede grudada em outra já existente. Essa possibilidade é descartada, por deliberação do grupo e 

decidem construí-la no lado oposto da abóbada, onde não há paredes próximas. Dir.: Grupo BTC e taipa 

debatem detalhes de execução de obra.   

 

     

Esq.: transporte da terra para o interior da abóbada, espaço adotado pelo grupo para trabalho, devido 

abrigo do sol e chuvas. Centro: Grupo inicia a mistura dos agregados com pás e enxada. Dir.: educandos 

resolvem trabalhar com as mãos, pois assim podem perceber melhor a umidade e a composição da mistu-

ra para apiloamento. 

 

   
Esq.: topo da parede sendo apiloada, onde se vê as marcas das batidas do pilão com base retangular, fer-

ramenta produzida pelo próprio grupo com técnicos do canteiro e marcenaria. Centro: parede já desfor-

mada, em análise por seus produtores. Dir.: estado de graça diante da obra por seus idealizadores-

produtores. 

 

A greve estudantil 
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Nas últimas semanas do semestre, os estudantes da USP, incluindo os da FAU, 

decidiram entrar em greve como forma de protesto contra o que consideravam arbitrari-

edades de mando do Reitor da universidade. De fato, a estrutura decisória da universi-

dade não é democrática, sendo composta em sua absoluta maioria por professores com 

muitos títulos e muitos anos de presença na universidade, bem como diretamente esco-

lhidos pelo governador em exercício, e por correia de transmissão também os diretores 

das unidades.  

Há anos o movimento estudantil da USP se digladia contra essa estrutura autori-

tária que desde os tempos mais sombrios da ditadura não é alterado.  

Dessa vez o motivo principal para a greve foi a contestação do convênio realiza-

do com a polícia militar com objetivos questionáveis de ‘segurança’ sem consultas de-

mocráticas à comunidade USP, contrariando a cultura universitária de todo o mundo, 

em compreender o espaço do campus como um ambiente de ensino e formação do ser. 

Lugar onde obviamente a segurança é necessária, mas deve ser implementada em bases 

condizentes com a função universitária. 

Diante disso e da intransigência autoritária da Reitoria, parte dos educandos ade-

riram à greve e deixaram a disciplina incompleta.ver frase original  
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Painel com livre apropriação de imagens via sítio www.google.com, com tema: “greve usp”. Vê-se assim 

a diversidade de manifestações de estudantes a favor e contra a greve. Assembléias, faixas, com o tema 

central da presença da policia militar no campus. Ao olhar estudantil, a questão se insere em ações que 

são encaminhadas pela reitoria da universidade sem um processo democrático de deliberação.  

 

Compreendendo-se o processo de formação do ser, como um caminho dinâmico 

e aberto, a greve é um importante momento da formação dos estudantes. Trata-se de 

viver, na prática, decisões, debates e deliberações acerca do mundo real em que se vive, 

a fim de uma tomada de decisão concreta: sou contra ou a favor de uma greve? O que é 

uma greve ? Por que fazer uma greve?  

Desse modo, cada estudante tomou uma posição frente às atividades da discipli-

na. Houve aqueles que autonomamente se juntaram às mobilizações estudantis, não 

mais comparecendo às aulas, outra parte compareceu e deu continuidade aos trabalhos, 

apoiando a greve e compreendendo que o aprendizado fazia parta desta. Outros não 

concordavam com a greve e estavam apenas na aula. Havia também a condição dos in-

tercambistas, que deveriam voltar para seus países em data marcada e deveriam levar 

consigo as notas da disciplina. 
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Desse modo os professores em avaliação com os estudantes colocaram a neces-

sidade da entrega dos relatórios, de modo a finalizar um processo de um processo de 

aprendizado e não penalizando-os pela ausência nas aulas. 

 

Reunião de avaliação da disciplina, onde foi também debatida 

a ‘questão da greve’, ao lado do canteiro de obras do escritó-

rio de apoio do canteiro experimental. 

 

 

2.11. Debate: exemplos de ações pedagógicas dialógicas e limites à ‘desalie-

nação’ do trabalho. 

 

 
Quais são e como se dão as ações pedagógicas dialógicas? 

 
Elas contribuem para o processo de ‘desalienação’ dos educandos? 

 

Os debates acerca das ações pedagógicas dialógicas encontram-se aqui estrutu-

rados de forma organizada segundo as três formas de alienação apresentadas no capítulo 

de introdução.  

Iniciaremos assim dando início pela primeira forma de alienação, do produto do 

trabalho; em seguida a segunda, do processo produtivo e por último a terceira, da espé-

cie humana. 
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vejamos um exemplo segundo o método apresentado na página xyz,:  

Na forma primeira de alienação, do produto do trabalho, veremos, já agrupados 

por temas, a identificação da presença de ações pedagógicas dialógicas na disciplina, a 

partir das falas narrativas de educandos, egressos, professores e técnicos, apontando sua 

contribuição ao processo de busca à “desalienação daquela forma de alienação”. Ao 

mesmo tempo, são apresentadas como elas se dão. Quais são os métodos, caminhos... E, 

ainda, a avaliação de sua contribuição efetiva, ou seja, qual o impacto real, ainda que 

residual, sensitivo, dessas ações pedagógicas nos processos de ‘desalienação’ dos edu-

candos.184 

Como já antes mencionado, a idéia é verificar, através do presente debate, alie-

nação por alienação, onde e como se pode chegar com as ações pedagógicas dialógicas 

elencadas como possíveis exemplos de um método de contribuição à ‘desalienação’ do 

trabalho, e assim, por natureza, dos trabalhadores, incluindo aqui os arquitetos e urba-

nistas. 

Ainda sim, por justeza do processo, demonstrou-se também necessária a organi-

zação dos limites, barreiras, dificuldades ou problemas encontrados à ‘eficiência’185 das 

práticas pedagógicas dialógicas a cada um dos tipos internos às formas de alienação. 

Desse modo, busca-se manter a coerência do processo, não nos permitindo a conclusões 

parciais, idealistas, fora da presente realidade social, ou até mesmo, alienadas!  

Com o apontamento desses limites, reiteramos que a ‘desalienação’ só ocorre, 

de fato, com a ‘desalienação’ do todo, ou seja, todas ao mesmo tempo, de modo articu-

lado. 

O importante do presente debate é a organização das idéias e a sistematização 

das práticas, compreendendo-as como possível instrumento de luta por sua universaliza-

                                                           
184 Novamente reiteramos a necessidade de complexificar a pergunta, aqui apresentada de modo resumido, mas con-
cebida e compreendida segundo o debate realizado na pág. Xyz, capitulo xyz. 
185 Novamente aqui eficiência nos termos de Brecht.  
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ção. Pois se não universalizadas, correm o risco de se tornarem mais uma ‘boa prática’, 

mas pontual e focal, como as ‘best practices’186 premiadas pela CEF – Caixa Econômica 

Federal, mas que não causam impactos ou mudanças na estrutura de funcionamento do 

sistema produtivo que se quer alterar. 

Outra justificativa, agora de hipótese ainda menos provável, é da contribuição, 

com a presente sistematização de processos pedagógicos “desalienantes”, com socieda-

des em transição da economia capitalista para a socialista, dado que, por exemplo, as 

experiências do ‘socialismo real’, tiveram exatamente ai, dificuldades de enfrentamento 

da alienação do trabalho de modo articulado, integrado, unitário e concomitante. Ao que 

tudo indica, ou nos permitiram saber, essas experiências internas aos países socialistas 

‘atacaram’ e reformaram apenas algumas das formas da alienação. Como por exemplo, 

na Rússia, a estatização das fábricas ocorreu, mas manteve-se o método do processo 

produtivo ainda sob formas alienantes. 

 

 

2.11.1. Forma primeira – a alienação no objeto de trabalho 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas  

 

Exemplo 1.1: ações pedagógicas dialógicas que buscam aproximar o projetista 

dos objetos de seu trabalho: ação direta de construção, ou “mão na massa”.   

 

Não é desprezível o toque, o contato físico direto. Ele é repleto de sentidos e in-

formações, e é tão simples, que por isso mesmo, chega a ser banalizado e desconsidera-

do.  

                                                           
186 Como são chamadas as práticas premiadas por instituições fortes do Capital, como bancos e empresas de comuni-
cação sobre ações que melhoram a vida de comunidades ou até mesmo de empresas, que apresentam ‘soluções soci-
ais’ inovadoras, e que se multiplicadas certamente gerariam melhorias na qualidade de vida de muitas pessoas. A 
questão é que raramente são de fato multiplicadas, e seu conteúdo também raramente leva a questionamentos sobre a 
‘economia política’, sendo assim, inofensivas ao Capital.  
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Segundo a organização proposta por Marx e a congruência efetiva com nossas 

considerações, a forma de alienação do objeto produzido pelo modo da mercadoria para 

um arquiteto, é matéria pressuposta. Ou seja, materialidade é exatamente aquilo que não 

caracteriza o trabalho de um arquiteto.  

Nesse campo, não é necessário avançarmos com argumentações para ‘provar’ 

nada, pois sua condição é inclusive defendida pela hegemonia do pensamento arquitetô-

nico. Ou seja, aqui o avanço de contribuição à desalienação é quase certo.  

Vejamos alguns exemplos, relatos e indícios de sua função na desalienação da 

forma primeira, inicialmente pelas falas dos atuais educandos da disciplina no primeiro 

e segundo semestres a partir de trechos das avaliações individuais:  

 
“A aprendizagem das técnicas de construção é uma relação visual e prática, en-

quanto manipulando a pessoa entende seu funcionamento. Estas aulas de técnicas alternati-

vas de construção são realmente diferentes de teorias geralmente ensinadas nas escolas 

de arquitetura. Ela inclui, mas é intuitivo, utilizando cada um dos nossos sentidos, a respos-

ta dos materiais, sua composição, sua concepção e as mudanças na forma. Em contraste 

com um curso teórico que propomos uma abordagem geral para este curso me permi-

tiu concentrar sobre um determinado assunto e estudá-lo em profundidade (...) [por exem-

plo:] Esta experiência não deu certo por causa da dosagem errada do material, e com esta 

falha eu vi o que acontece quando você coloca muito de um componente. O toque 

no concreto corta seus dedos e se pode sentir o aspecto da areia. O resultado do material é 

algo que só a experimentação pode nos dizer”. (Educando Charly Crochu, Grupo piso de 

argamassa, relatório individual, primeiro semestre de 2011). 

.................................................. 

“Da mesma forma como a primeira parte, em sala de aula, a fase de canteiro tam-

bém trouxe um aprendizado muito grande com os erros e acertos. Mais do que entender me-

lhor a respeito do tema desenvolvido pelo grupo, o processo nos fez perder o medo de criar 

algo que não dominamos. Testar, fazer de novo, perguntar, e mesmo de colocar em prática 

com as próprias mãos. Agora vejo que a FAU precisava desenvolver melhor essas habilida-

des nos alunos”. (Educanda Luiza Junqueira de Aquino, Grupo piso de argamassa, relatório 

individual, primeiro semestre de 2011). 

.................................................. 

“Na França, em minha escola, não temos a prática de construção. Então eu não tive 

muitas oportunidades de usar materiais de construção, e muito menos construir algo com. 

(...) Esta técnica estava praticamente desconhecida de mim e eu estava muito interessada 
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nas informações que encontramos. Minha parte favorita foi, no entanto a construção da pa-

rede, embora não pudesse terminar a parede por causa do movimento da greve que já existe 

na FAU e em muitas faculdades da USP no fim de semestre”. (Educanda Olga Le Chatelier 

Barel, Grupo taipa 1, segundo semestre de 2011) 

 

Bem, essas são impressões imediatas de educandos que acabaram de cursar a 

disciplina, pois o relatório de onde foram extraídas as considerações foram realizados 

ainda no período da disciplina, nas últimas aulas. Vejamos agora o que ficou marcado, 

registrado para os egressos desta mesma disciplina, dez anos após terem a cursado, ao 

serem questionados sobre as atividades nela realizadas: 

 

5. Que atividades realizou na disciplina? (possibilidade de 
escolha de mais de uma alternativa) egressos 

% sobre uni-
verso de 31 

a) Diagnóstico sobre uma demanda/necessidade de construção  2 6,45 
b) Pesquisa de materiais de construção  7 22,58 
c) Pesquisa de processos produtivos 17 54,84 
d) Projeto executivo de arquitetura 6 19,35 
e) Organização da produção (cronograma de obras, especificação 

e quantificação de materiais). 7 22,58 
f) Execução da obra projetada com as próprias mãos (ex: virar 

massa, assentar tijolos, cortar ferragens etc.) 30 96,77 
g) Outras (descreva) 2 6,45 

não respondeu 1 3,23 
 

 

Nota-se que 96,77%, ou 30 dos 31 egressos que responderam o questionário, 

responderam que a atividade de “Execução da obra projetada com as próprias mãos (ex: 

virar massa, assentar tijolos, cortar ferragens etc.)” foi realizada.  

Já foi aqui mencionado que a disciplina AUT 131 sempre tratou de outras ativi-

dades inclusive por defender que a prática manual não se realize de forma ‘alienante’. 

Portanto, atividades abstratas, como cálculo, realização de desenhos e projetos de exe-

cução, quantificação de materiais, pesquisa bibliográfica, anteriores e concomitantes ao 

trabalho manual sempre foram realizadas.  
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Desse modo, fica a pergunta: por que a quase totalidade dos egressos assinalou 

as atividades de contato com os objetos do trabalho? As atividades de operação da 

construção, de manuseio direto sobre os produtos do trabalho projetado? E por que tam-

bém não responderam em mesmo grau, a realização das atividades abstratas, de organi-

zação da construção? 

O que talvez justifique essa importância à memória dada ao trabalho manual, em 

relação às outras atividades, pode ser por que apenas nessa disciplina esses tipos de ati-

vidades foram vivenciadas, tendo assim marcado a formação desses arquitetos. Aparen-

temente, eles não se esqueceram de que um dia fizeram com as próprias mãos a elabora-

ção, a construção pelo manuseio do objeto arquitetônico. 

Ao menos assim coloca a hoje professora universitária egressa do curso, Luci-

meire Pessoa de Lima, ao tecer, em entrevista concedida, as considerações finais sobre a 

disciplina: 

 
“Creio que a possibilidade de realizar um projeto durante a graduação no canteiro 

de obras, com materiais de verdade, com cheiro, peso, aspereza, produz um tipo de conhe-

cimento que o tempo não apaga, pois é conhecimento relacionado à vivência e se torna par-

te da história do arquiteto como pessoa.” (Lucimeire Pessoa de Lima, arquiteta e urbanista, 

professora universitária, egressa da disciplina AUT 131, primeiro semestre de 2000, respos-

ta ao questionário). 

 

Desse modo, qual significado dessa constatação para a verificação da efetividade 

das ações pedagógicas dialógicas, na contribuição à ‘desalienação’ desses arquitetos e 

arquitetas sobre o objeto, o produto de seu trabalho? 

Uma possível resposta, ou palpite interpretativo poderia estar na qualidade do 

próprio objeto arquitetônico. Se há mais compreensão sobre o objeto, ou seja, ele está 

mais presente, mais próximo da mente, ao ser manuseado, como Gaudi o faria, há ao 
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menos potência, há possibilidades de um melhor resultado estético, técnico, ou seja, 

material. 

Vejamos como responderam os 31 egressos, a seguinte questão: “Considera que 

as atividades vivenciadas na disciplina contribuíram com sua formação profissional?  

Dezoito deles, ou seja, 58% destes,187 consideram que a participação também na 

execução contribuiu para a qualificação do objeto de seu trabalho, o produto arquitetô-

nico construído, seja ele um edifício, ou uma praça, pois responderam: “[contribuiu pa-

ra] Compreender que a participação nessas etapas de trabalho como um todo (idealiza-

ção e execução) contribui para um resultado construtivo de melhor qualidade arquitetô-

nica”. 

Avançando nas posições dos egressos da disciplina, estes foram questionados 

sobre a concordância ou não com uma frase escrita pelo ex-professor da FAU USP, Vil-

lanova Artigas, por ocasião do livro ..... a frase diz zys e significa xyz no livro. 

A frase, recortada de seu contexto de modo proposital, ganha apenas o sentido 

literal de seu significado, e esse era o sentido que a nós buscávamos saber a opinião dos 

egressos. Se de fato gostariam de construir suas obras com suas próprias mãos, ou ao 

menos a operar as modernas máquinas de montagem de componentes de construção 

civil, mas não o fazem por questões conjunturais. Vejamos o resultado obtido: 

 

14. Acerca dos debates sobre o tema da pesquisa em desenvolvi-
mento, deparamo-nos com a afirmação de um ex-professor 
da FAU, João Baptista Vilanova Artigas: “(...) arquitetura é 
obra feita. O arquiteto devia ser o homem que construísse a sua 
própria obra, se possível com suas próprias mãos, como um 
grego faria (...)”. (ARTIGAS, JBV. Caminhos da arquitetura; 
organização José Tavares Correia de Lira, Rosa Artigas. São 
Paulo: Cosac Naif, 2004. Pág.205), você: egressos 

% (sobre 
universo de 

31) 
a) 

Não concorda com ela. 5 16,13 
b) 

Concorda com ela. 15 48,39 

                                                           
187 Lembramos aqui que apenas 31 egressos responderam de 149 enviados, desse modo esses números são apenas 
aproximações, não podem ser aplicados como estatísticas quantitativas. 
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c) 
Gostaria de comentar (desenvolva) 20 64,52 

não respondeu 1 3,23 
 

Como se pode ver quase metade dos egressos concorda com a afirmação assim 

como está colocada por Artigas. Já 20 dos 31 egressos dissertaram sobre a questão, ge-

rando debate extremamente rico.  

Alguns profissionais não se colocaram contrários a idéia, e dissertaram algo so-

bre. André Cristo lança a possibilidade da participação do arquiteto ‘realmente do inicio 

ao fim’ da obra, e considera que nesse caso a participação do arquiteto como construtor 

com as próprias mãos faria algum sentido: 

 
“Não sou contra "colocar a mão na massa", mas acho que é preciso tomar cuidado 

com essa análise, pois ela tende a desconsiderar a importância da especialização da mão-de-

obra. Construir (colocar a mão na massa) é uma profissão e não se improvisa. Neste senti-

do, acho que o arquiteto pode participar para aprender e se aproximar da obra, mas não para 

substituir o operário, exceto se ele pretende participar realmente do início ao fim.”. 

(André Cristo, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primeiro semestre de 2000, res-

posta ao questionário). 

 

Ciro Guellere também concorda e vislumbra que essa prática seria resultado, ou 

parte mesmo de outro processo construtivo, de outra forma de se construir cidades:  

 
“Concordo. Entretanto a cidade não seria como a vemos hoje. Sabemos imagi-

nar outra? Imaginar outra cidade não é apenas tarefa do arquiteto, é também do lixeiro, do 

alfaiate, do padeiro, do médico, do motorista de ônibus, do advogado... Também resta uma 

dúvida... O grego fazia sua própria casa como o começo da frase do Artigas da a entender? 

Será mesmo? Os gregos construíram com pedra imitando as formas de se construir com 

madeira li certa vez... Difícil pegar esta frase solta assim para justificar algo, não a-

cha?”(Ciro Guellere Guimarães, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, segundo se-

mestre de 2001). 

 

Luciana Ferrara também se coloca de modo próximo a Guellere, ao concordar 

com a afirmação e endereçar ao futuro, a possibilidade dessa forma de produção do es-

paço: 
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“Eu concordo com a afirmação, mas reconheço que as atuais formas de produção 

dos projetos e da construção civil, extremamente hierarquizados, somados à velocidade 

com que ambos precisam ser feitos (por pressão do mercado imobiliário, dos clientes, dos 

problemas a serem resolvidos – por exemplo nas questões urbanas e habitacionais), a divi-

são do trabalho acaba se impondo. Isso tem aspectos positivos e negativos. E mudar essa 

forma de produção pressupõe uma transformação ampla, que não está em pauta, ain-

da que seja um horizonte desejável (a meu ver). No entanto, o fato do arquiteto não “por 

a mão na massa” profissionalmente não significa que o conhecimento da prática, dos pro-

cedimentos, etc, da construção civil sejam dispensáveis na sua formação. Em algum mo-

mento da sua formação essa experiência é fundamental, ainda que na sua vida profissional 

não opte por sua continuidade”. Luciana Nicolau Ferrara 

 

Daniel Yuhasz e Lilian Nagato concordam e consideram que esse trabalho de 

construção direta por um arquiteto seria, coletivo:  

 
“Embora a afirmativa indique para uma maior relação entre as atividades de orga-

nização e produção, nela falta a dimensão do grupo. Um arquiteto tem uma capacidade de 

produção limitada. Em grupo, a autoria seria de todos que a pensaram e produziram”. 

(Daniel Yuhasz, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, segundo semestre de 2001). 

...................................................................... 

 “Apesar de concordar, de achar extremamente importante participar da construção 

da obra arquitetônica, inclusive com as próprias mãos, considero bastante difícil realizar is-

to sozinho... Arquitetura é trabalho e criação coletivos”. (Lilian Farah Nagato, arquiteta 

e urbanista, egressa da disciplina, primeiro semestre de 2001). 

 

A arquiteta Mariana Zanetti concorda e afirma que não é necessário ser a mesma 

pessoa, a projetar e executar, ao afirmar o ‘trabalho conjunto’: 

 
“É difícil concordar ou discordar sem ver o contexto da frase. Mas concordo se ela 

quer dizer que quem projeta e quem faz a obra devem estar em contato e trabalhar jun-

tos”. (Mariana Rodriguez Zanetti, arquiteta e urbanista, egressa da disciplina, segundo se-

mestre de 2000). 

 

O arquiteto e urbanista Olavo Ekman transcende a forma primeira da alienação. 

Ele concorda, compreende sua relevância e amplia seu sentido, a também considerar ser 

esta uma ação que alcança até a forma terceira da alienação, a alienação da espécie hu-
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mana, ponto de nosso debate mais e mais adiante. Mas não se trata de um problema, 

esse ‘pulo’, pois como veremos, as alienações todas estão interligadas, conectadas, a 

formar um todo, uma teia única e coerentemente alienada, à luz do texto marxista: 

 
“Concordo com a frase no seu sentido romântico, ou seja, de que todo arquiteto ao 

longo de sua iniciação acadêmica e aprendizado deve ter contato pessoal e íntimo com os 

materiais e técnicas construtivas. De preferência um contato prático onde mesmo que não 

seja exigida uma obra em escala real, ele tenha consciência do tempo, espaço e massa ne-

cessários para erguer qualquer estrutura, etc. Resumindo: Por a mão na massa. Ouvi dizer, 

mas não sei se é verdade que na Holanda o curso de arquitetura começa por um curso de 

aprendiz/ servente de construção civil. O aluno parte da prática, aprende os materiais, sente 

a matéria e depois aprende a teórica, a estética, função e etc... Não sei se é o ideal, mas a-

proxima o homem da arquitetura e de sua própria humanidade”. (Olavo Yang Jagua-

ribe Ekman, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, segundo semestre de 2000). 

 

Outra postura identificada é de profissionais egressos que concordam com a fra-

se de Artigas, mas tecem ponderações sobre, a ajustar e precisar suas próprias idéias:   

 
“Concordo, mas não excluo outras formas de abordar o assunto, é possível estabe-

lecer outros limites para formas peculiares de arquitetura, utópicas ou experimentais, po-

dem ser obras de arquitetura que não almejassem a construção física, utilizável. Arquitetura 

também é arte e conhecimento e ciência”. (Lucimeire Pessoa de Lima, arquiteta e urbanista, 

egressa da disciplina, primeiro semestre de 2000). 

............................................................................ 

 “O prazer e talvez a necessidade de realizar com as próprias mãos uma arte, 

no sentido grego de profissão, é algo bom. Mas não é isso que define ou não um arquiteto 

ou mesmo um arquiteto bom. Não posso julgar uma obra negativamente quando sei que não 

foi o arquiteto que construiu com as próprias mãos. Como disse, saber fazer bem é algo que 

deve ser valorizado e que demanda às vezes uma vida adquirindo uma técnica. Quando não 

é assim, muitas vezes é o amadorismo, que mesmo que a palavra afirme que se faz com 

amor, isso apenas não garante a bem fazer. E talvez a diferença entre este e o tal profissio-

nal, que pode também fazer com amor, é que este não pode errar, ou quando erra, o faz com 

um sentimento de culpa enorme. Por isso a busca eterna de domínio e às vezes especializa-

ção”. (Franklin Galerani Rodrigues Alves, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, se-

gundo semestre de 2002). 
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Já para a arquiteta Talita Jacobelis a afirmação de Artigas já é em si verdadeira, 

pois ela considera como também arquitetos os atuais construtores, ao ajustar e modificar 

os desenhos dos ‘deuses’ à realidade dos ‘homens’, a trabalhar em um mesmo ‘coleti-

vo’: 

  
“De certa maneira a afirmação já é uma verdade, pois a construção pronta nunca é 

exatamente igual ao projeto no papel, existe interferência real na obra por parte da mão de 

obra que a constrói além dos idealizadores, formando um verdadeiro grupo de trabalho co-

letivo”. (Talita Gentile Jacobelis, arquiteta e urbanista, egressa da disciplina, primeiro se-

mestre de 2001) 

 

Guilherme Petrella, de modo próprio, coloca-se a deixar livre a composição de 

cada postura diante da arquitetura, compreendendo que se for de desejo do arquiteto, 

cabe a ele trabalhar seu ofício da forma que acredita correta:  

 
“Arquitetura é aquilo que fazemos dela”. (Guilherme Moreira Petrella, arquiteto e 

urbanista, egresso da disciplina, primeiro semestre de 1999). 

 

Há também, José Baravelli, hoje professor universitário, um profissional egresso 

do Canteiro que não concorda com a frase, pois não acredita que de fato Artigas assim 

pensasse ou fizesse. O que não significa que discorde do sentido da frase: 

 
“(...) E tem aquele trecho do Artigas, que eu nunca concordaria. Por que ele é um 

falastrão. Isso do grego... É papo ! Nem use esse texto, temos de tomar cuidado com ele, 

estou lendo algumas coisas dele, para dar uma aula na faculdade. E ele escreve bem, etc., 

mas isso é exagero. (...) Tem o doutorado do João Marcos, em ele escreve um capitulo so-

bre o Artigas, e vários arquitetos... Que de certa forma aborda isso”.(entrevista....) 

 

Tatiana Nobre aparentemente é solidária a colocação de Artigas, reconhece-a em 

seu contexto e lamenta a atual conjuntura de fragmentação do conhecimento, sendo até 

‘perdido’:  

 
“Veja que o Artigas está refletindo sobre o arquiteto que conhecia (usando seu 

próprio corpo) como implantar o peso, a força de uma edificação num terreno. O exemplo 

que ele cita é o conhecimento do solo com seus próprios pés, com seu próprio peso, conce-
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bendo a fundação sem ter a sondagem188 do solo. Acho que este conhecimento se perdeu ou 

está se perdendo. Talvez tenha se perdido até entre os “construtores”, os “operadores”. É 

um conhecimento difícil de ser resgatado, pois não basta apenas trabalhar na obra, 

deve-se estar aberto a ele e ter capacidade e sensibilidade para compreendê-lo”. (Tati-

ana Morita Nobre, arquiteta e urbanista, egressa da disciplina, segundo semestre de 2003, 

resposta ao....)  

 

Há também profissionais que concordam, vêem as atuais condições da divisão 

social do trabalho com críticas, mas não consideram que a prática de trabalhar direta-

mente na obra seja algo fundamental, e também ponderam:  

 
“Não entendo que o “executar com as próprias mãos” seja fundamental para 

proporcionar ao arquiteto a sensibilidade e o entendimento das dificuldades e desdobramen-

tos presentes na arquitetura (forma de trabalho, execução e projeto). Como dito acima al-

gumas habilidades só são adquiridas com tempo e repetição, outras nem assim, pois depen-

dem do interesse do executor. Sei que a divisão atual de trabalho não é justa nem equa-

litária, principalmente em um país como o nosso. Em um desejo, o ideal seria cada um 

trabalhar com o que lhe satisfaz enquanto pessoa (ser pensante) e não por obrigação ou re-

muneração, afinal as pessoas possuem interesses e prazeres diversos. Neste aspecto talvez o 

grego que construía com as próprias mãos não o fazia por desejo, ou pesquisa empírica do 

desenvolvimento da construção, mas também por sobrevivência, e entendimento do seu pa-

pel frente à arquitetura”. (Adelcke Rossetto Netto, arquiteto e urbanista, egresso da disci-

plina, primeiro semestre de 2001) 

................................................................... 

“Concordo em parte: arquitetura é obra feita, no sentido de que o vínculo entre ar-

quitetura e construção é absolutamente necessário. Porém, não é tão necessário que o ar-

quiteto construa com suas próprias mãos, mas que compartilhe seu saber participe da obra e 

que aprenda com os demais trabalhadores”. (Lucia Zanin Shimbo, arquiteta e urbanista, e-

gressa da disciplina, primeiro semestre de 2001). 

 

Eduardo Ewbank concorda com a parte inicial da frase de Artigas, sobre ser a 

arquitetura obra realizada, ou seja, construção e não apenas projeto. Ele identifica a pre-

sente divisão social do trabalho como um limite à participação das mãos do arquiteto, 

                                                           
188 Sondagem é um estudo feito das características de um solo, de um terreno especifico que informa ao arquiteto ou 
engenheiro se o terreno é ‘bom’, ‘firme’ para a construção de um determinado edifício. Com a sondagem você sabe 
se há pedras, se há um lençol freático, e quais as profundidades disso tudo. Informa se o terreno é arenoso, argiloso.  
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mas não se posiciona de modo assertivo se concorda ou não com a presente forma alie-

nada de produção: 

 
“Concordo com a idéia de que arquitetura é a obra realizada, e não o projeto 

especulativo ou propositivo. A arquitetura não é realizada sem o confronto do projeto com 

determinantes técnicas, econômicas e sociais. Ela simplesmente não se materializa sem a 

conjunção desses fatores e, principalmente sem a cooperação do trabalho. No entanto a par-

ticipação das mãos do arquiteto é limitada pela escala da obra, quando a complexidade des-

sa passa a exigir a divisão do trabalho. Quando há divisão do trabalho pressupõe-se que ha-

ja projeto. Assim o projeto passa a ser uma etapa do processo de realização da arquitetura, e 

essa etapa pode ser executada de modo individual, cooperativo ou coletivo”. (Eduardo Galli 

Ewbank, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, segundo semestre de 2001). 

 

Ao final dos questionários enviados aos egressos havia um espaço para livres 

manifestações, qual dois dos egressos endereçaram suas palavras ao tema específico em 

debate. 

Lilian Nagato nos relata exemplos de experiências de sua atuação profissional 

onde executou atividades de obra. Ela aponta a importância disso ainda para sua forma-

ção e conseqüentemente para a melhor qualificação dos trabalhos que realizou, bem 

como a influência dessas atitudes no relacionamento com os profissionais operários da 

construção:  

 
“Acho um pouco difícil falar sobre a disciplina que cursei há tanto tempo! Rela-

ciono as perguntas feitas com minha experiência profissional, em primeiro lugar. Não sei 

dizer o quanto a disciplina contribuiu para a construção destas opiniões... Fato é que come-

cei a me interessar pelo “viés” social da arquitetura bem no fim da faculdade, na época do 

TFG (portanto, depois de cursar a disciplina), apesar de sempre ter tido muito interesse por 

Urbanismo / Planejamento Urbano. Da disciplina, lembro que escolhi fazer, pois tinha mui-

ta vontade de aprender como as coisas eram feitas na prática, pois o papel aceitava qualquer 

coisa. De fato, aprendi muito no canteiro, e posteriormente, já atuando profissionalmente, 

quando trabalhei acompanhando obras na Pró-Habitação189, em Embu. Aprendi muito com 

mestres de obras, carpinteiros, pedreiros, encanadores e eletricistas. Não me considerava 

arquiteta antes desta experiência. Hoje costumo dizer que só viramos arquitetos depois da 

                                                           
189 Empresa municipal onde trabalha, responsável pelas obras de HIS – Habitações de Interesse Social na cidade, em 
parceria com movimentos populares de luta por terra e moradia. 
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experiência em obras – compreender obstáculos, dificuldades, o peso carregado pela mão 

de obra... Tudo isto alterou profundamente a minha forma de projetar e de pensar a arquite-

tura.  

Bem, já realizei muitas atividades de obra com as próprias mãos, especialmente 

carregar material, assentar tijolos, e fazer instalações hidráulicas, nos mutirões que realiza-

mos na Pró-Habitação. Hoje não temos mais mutirão. Fazia muito pra incentivar o pessoal, 

que às vezes não estava a fim de trabalhar. Quando eles me viam trabalhando, pegando no 

pesado, ficavam constrangidos, eu acho. Acredito que achavam que uma arquiteta não faria 

isso, mas quando me viam fazendo... Uma vez descarreguei com mutirantes um caminhão 

de telhas cerâmicas, que resolveu aparecer na obra num sábado pra entregar. Não tinha ou-

tro jeito. Sobre entregar material, fazemos isto toda hora lá no Embu. Muitos materiais são 

entregues na sede da Pró-Habitação, depois nós separamos o necessário para cada serviço, e 

levamos pra obra aos poucos. Já separei muito material pro mutirão, e também pra obras 

com mão de obra contratada... Organizo (até hoje, às vezes) almoxarifado, implantamos sis-

temas de controle de estoque, separo material, coloco em caixas, levo pra obra, entrego pro 

mestre ou pra empreiteiros, fazia assinar papel que estava recebendo. Já fiz mutirão de pin-

tura de casas com cal na favela com os moradores. Agora, acabamento, acho que nunca fiz 

não... Ah, é... Já ajudei a escavar terra pra executar rede de esgoto. Menos que os outros 

serviços - muito mais pesado - esse nunca mais. Bom... Acho que é isso. Espero ter ajuda-

do”.(Lilian Farah Nagato, arquiteta e urbanista, egressa da disciplina, primeiro semestre de 

2001). 

 
 
Outro profissional que contribuiu com exemplos de manutenção das práticas do 

Canteiro mesmo depois de formado é o Arquiteto José Baravelli, que aqui cunha o ter-

mo “arquiteto sem frescura”. Vejamos um pequeno trecho de sua entrevista concedida, 

pois o todo do diálogo, que compreende diversas páginas de relatos de experiências de 

execução direta de obras encontra-se em anexo e merece visita: 

 
Francisco Barros: Você mencionou agora a existência dessa figura, o “arquiteto 

sem frescura”, que me parece que tem alguma importância, pelo ato de colocar a mão nas 

coisas. Por que você faz isso? Pois você poderia não fazer, é uma decisão sua de colocar a 

mão na obra? 

José Baravelli: É, tudo isso vem da disciplina do Reginaldo, foi ele quem deixou 

claro para mim que o “arquiteto sem frescura” é um projetista melhor. E por isso que é 

importante obrigar os alunos a ver as dificuldades, o peso, como o cimento incomoda... A 

brutalidade dos materiais minerais. O uso da madeira, que é incrível, o que na minha ver-

são fez falta. De como é gostoso trabalhar com madeira e é difícil de manusear as matérias 
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primas minerais. Assim, sempre encarei como uma experiência pedagógica. Assim, come-

cei a fazer as coisas eu mesmo, sabendo que sou mais lento, metendo as caras, para apren-

der mesmo como é que faz isso. Para depois, projetar tudo mais certinho... ver as manhas, 

os circuitos todos, como é bom. Assim, tudo que fiz foi por razão didática, como um método 

que aprendi com o Reginaldo. Se não fosse a disciplina, eu jamais encararia isso como 

formação. E ainda bem que tem o canteiro experimental, pois senão realmente... Seria um 

arquiteto viajandão, o que é uma coisa horrorosa.  

Acho às vezes que em algum sentido fiquei até um arquiteto pior, também. Pois 

você se permite menos explorações plásticas. A própria obra do conjunto habitacional de 

Jandira, que por estar na obra, posso ver o desdobramento desses truquesinhos de projeto, 

de arquiteto, coisa que eu nunca mais faria, pois é difícil de fazer, pois dificulta a vida do 

trabalhador. Uns truquinhos com a alvenaria, de ir um para frente e outro para trás. Coisa 

que obriga o carpinteiro a fazer toma uma escora só para fazer uma ‘fiadinha’ de tijolos, 

para ficar ‘bonitinho’. Obriga o telhadeiro a calcular exatamente a telha, para ficar confi-

nado entre a alvenaria, para ficar “bonitinho”. Então, se eu fosse fazer esse projeto de no-

vo, o “arquiteto sem frescura” ele é menos “bonitinho”. Talvez aí, como a missão do ar-

quiteto é ser plasticamente muito forte, não é? Fica “menos bom arquiteto”. A não ser a-

queles gênios, como a Lina Bob Bardi, que fazia coisas construtivamente maravilhosas e 

formalmente incríveis. Assim, se você encara o Canteiro como formação de projeto, tem 

todos esses riscos também. Não é uma coisa linear, de que “todo arquiteto tem que botar a 

mão na massa para saber como são difíceis as coisas”. E se a pessoa não tem inventivida-

de a obra pode amarrar e ai ele transforma questões construtivas em princípios de projeto, 

não é fácil achar um meio termo harmônico,  o que seria o ideal. 

(...) Então, qualificando essa minha resposta: cavar vala, pintar e etc. eu fiz como 

parte de atividade de formação. Nunca como profissional de canteiro de obras, ai seria 

uma loucura, não é?  

Na verdade, só eletricidade! Eu consigo armar um circuito elétrico tão rápido 

quanto um eletricista. Isso sim, mas circuito elétrico é o mais cerebral das atividades de 

execução. Agora, cavar vala, se me colocarem ao lado de um pedreiro magrinho que seja, 

em uma hora de trabalho ele já fez o dobro que eu”. 

 

Érica Yoshioka, professora da disciplina aborda a questão com sua sabedoria e 

experiência de causa que aqui muito contribui para a compreensão do sentido dessa pos-

sível desalienação ao se realizar o trabalho braçal. Ele contribui, o ato de construir, e 

‘liberta’, gera ‘criatividade’, permite a ‘liberdade’, ‘faz bem para a alma’, bem como 

‘engrandece a pessoa’: 
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Francisco Barros: “Sobre o fato de no canteiro, os estudantes ‘colocarem a mão 

na massa’: há duas leituras, dentre tantas, que te pediria para comentar. Uma delas seria 

a função de trabalhar com as mãos, para formar um arquiteto que tenha feito isso um dia, 

então ele ‘sabe melhor como é’, depois nunca mais volta a fazer nada. E outra leitura, que 

possivelmente ele incorpore essa prática de ir ao canteiro, e estar junto, fazer algo do seu 

projeto, por acreditar que também cabe a ele construir. Qual desse caninhos o canteiro da 

FAU coloca?” 

Érica Yoshioka: “Olha, eu tenho uma história em que eu sempre ‘pus a mão da 

massa’. Nasci e cresci em um meio onde aprendi, por necessidade, muitas vezes, não digo 

necessariamente carregar cimento e tal, não na área da construção propriamente dita, mas 

de usar o seu físico para produzir alguma coisa. Então, quando você fala de que depois 

que o arquiteto pôs a mão na massa, ele volta atrás, eu acho que não volta. Ele continua 

em frente. É uma experiência que por bem ou por mal essa pessoa teve essa experiência, 

então não dá para negar. Quando você retorna, é já tendo feito isso. Bem, tudo depende da 

vivência, do tempo da vivência, da maneira que vivenciou, e tudo isso. Se for por uma mera 

obrigação formal de uma disciplina, pode, por aquilo ter ficado no subconsciente algum 

dia dar um ‘click’. Pode ser. Mas como também não pode acontecer nada e não incremen-

tar nada, ai nem tem nada para ‘voltar’, pois não fazia parte da busca da pessoa. 

Agora, paralelamente, se desde pequena, tinha que martelar, para fazer as caixi-

nhas, depois fazer um monte de saquinhos para colocar pêssegos, e ver como é feito o sa-

quinho, por que tem de dar um corte com uma tesoura, para depois abraçar o galinho da 

árvore... Tem um processo aí que as pessoas não precisam necessariamente explicar, mas 

ao fazer ai você consegue elaborar, pois naquela época tinha de ajudar meu pai.  

E hoje, por exemplo, eu vejo o quanto isso me libera na criatividade. E no meu 

caso, quando vou ao canteiro de obras mesmo e quando faço o projeto, visualizo os deta-

lhes, o processo construtivo, e lá no canteiro, e vamos para mudar o projeto, por causa de 

tal peça, tal material... Devido alguma dificuldade da prática, ai vamos resolvendo tudo na 

obra. E, se eu não tivesse tido essa vivência do fazer, que você chamou de ‘por a mão na 

massa’, essa tranqüilidade que a gente tem para achar a solução, como “dar uma dobra-

dinha aqui”, a facilitar o trabalho. Então, o fazer te libera, te libera intelectualmente in-

clusive e criativamente, pois aquilo não é um empecilho, e você não está trabalhando ce-

gamente, no sentido de projetando, sem ter certeza se é aquilo mesmo, aquela espessura, 

aquele encaixe... Não! Você já visualiza. Ou se não está visualizando, você, como aqui no 

canteiro experimental, você experimenta! Então, te dá liberdade de você especular solu-

ções (no bom sentido da palavra), do tipo, posso ir por aqui ou por lá.  

Aí eu consigo ver e lidar com aquilo que disponho de ferramentas, de material e 

de conhecimento. Bom, aqui eu não tenho a ferramenta, mas o material disponível, e co-

nhecimento você vai atrás, e experimento você vai atrás. Aliás essa é uma das propostas do 

canteiro experimental.  
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Bem, se o canteiro experimental não está no caminho do aluno, da busca dele não 

adianta, não está na visão dele. E para mudar a visão o canteiro pode ajudar ainda, mas 

acho que não é suficiente. Então, é necessário, eu acho, uma conscientização sim. E as coi-

sas não são tão simples. 

Mas deixa voltar à outra parte da pergunta, sobre você trabalhar, braçalmente, 

em um canteiro, se isso é ou não da profissão do arquiteto: Não obrigatoriamente. Isso po-

de fazer parte da proposta de prática da pessoa. Ele não está proibido. Mas ele não se 

formou pedreiro.  

Então, a faculdade de arquitetura e engenharia civil não forma executores nesse 

sentido. Então é outra escola. A FAU, e mesmo o canteiro experimental não se propõe a 

serem trabalhadores nesse sentido de construção. Ou de projeto e depois participação do 

processo construtivo, isso é de foro íntimo, eu não vejo como sendo uma proposta. E não 

vejo se isso vai tornar o arquiteto mais completo ou menos completo, o fazer em si não.  

Agora se o fazer, se você fez muito repetitivamente ou não, mas se o fazer que vo-

cê fez com a sua própria mão e tudo, isso uma vez processado e elaborado tendo em vista o 

projeto, e que o projeto traz essa experiência processada, elaborada e tal, e que quando 

você vai fazer o projeto, ele pode dar mais credibilidade para você na conclusão que você 

vai tirar ao traçar o desenho no projeto. Por exemplo, saber diferenciar o projeto da dobra 

de uma chapa, se teórica ou não, se exeqüível ou não, por causa da realidade, do maquiná-

rio, por exemplo, ou do material mesmo.  

Enfim, o fato de você fazer ou deixar de fazer, se você passou por esse processo, 

não precisa ser um operário da obra, de um trabalhador que participa do processo de 

construção, não acho que necessariamente tem de passar por ai. Também nada proíbe, 

nada impede, acho que faz bem para a alma, argamassar, mexer a massa, carregar... Faz 

bem, mas não acrescenta para o bem estar da pessoa, o bem estar. Sim para o conhecimen-

to da realidade desse meio de produção do lado humano, vamos dizer. O conhecimento do 

por que aquele trabalhador fica arcado daquele jeito, por que a sobrevida dele é menor, 

por que ele adquire determinadas doenças, e mais outro monte de outros saberes, sem dú-

vida.  

E aqui, o método é de experimentar, como vimos na disciplina, que os estudantes 

fizeram um modelinho para verificar, antes ir para a escala real, e depois mesmo na práti-

ca e descobrem como faz e voltam para o projeto.  

São várias maneiras, tem arquitetos que tem uma oficina no escritório, para veri-

ficar coisas ali na hora, com todas as ferramentas... 

Eu sou trabalhadora braçal de origem e não vejo no que isso pode, repetidamen-

te... Agora eu posso socialmente dizer: eu quero participar, vou lá e ajudar a construir 

uma casa, um galpão... É outra proposta. Lógico, se eu estou ali ajudando a construir, e, 

sendo arquiteto, tem alguma dificuldade que tem a ver com a minha área... Mas não por 

que sou também trabalhador braçal. São coisas distintas.  

Nesse sentido, você está falando como arquiteto, ou enquanto cidadão?  
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Francisco Barros: é que não separo uma coisa da outra, está tudo junto. 

Érica Yoshioka: ...então, o arquiteto-cidadão, sim, pode, mas é que engrandece a 

pessoa, e... No processo de projeto contribui também, é. Pois se pode dizer: “o processo é 

muito moroso, de colocar tijolo por tijolo por tijolo...” e aí, se pudesse fazer um painel de-

les no chão, e depois, é mais rápido, se a questão for rapidez. Depende da pessoa, do ren-

dimento da pessoa”. 

 

Imaginemos que as pessoas não separassem sua condição de cidadão, como co-

loca Érica, da de profissional, certamente as coisas não estariam assim.  

Como é de se esperar, os técnicos do Canteiro Experimental, experientes execu-

tores da construção civil tem especial clareza sobre a função das ações pedagógicas dia-

lógicas em estudo, a partir do momento em que eles é que tem o conhecimento sobre o 

sentido e o significado real de se ‘por a mão na massa’, a reconhecer a importância des-

sa atividade para a formação do arquiteto e urbanista, a poder ‘sentir’ aquilo que faz: 

 
Francisco Barros: “Como é trabalhar na formação de arquitetos em um canteiro 

experimental?” 

Romerito Ferraz: “Olha, eu posso te falar o seguinte: a gente vê no dia a dia, lá 

no canteiro experimental, é uma formação muito gratificante para mim porque eu aprendo 

também com os alunos que estão aprendendo comigo. Eu gosto da história toda, os alunos 

da FAU principalmente se eles vêm com a mão na massa. 

Aquele arquiteto além de estar estudando, ele chega e colocar a mão na massa, a 

gente vê que realmente ele vai aprender mesmo. Por que você sabe que só pegar um di-

ploma e sair pro mercado, ele vai apanhar muito e ele conhecendo várias atividades e pro-

blemas na construção civil ele vai começar a abraçar de uma maneira melhor. Por isso eu 

falo pra você é gratificante pra os dois, a gente tá ali pra instruir mesmo, é gostoso. 

Eu já trabalhei com arquitetos que manjavam muito, com pouca experiência no 

mercado, enfim o cara já era pedreiro ou já trabalhava com empreiteira, já tinha experiên-

cia na construção civil. 

E trabalhei com outros também que não tinham noção nenhuma, eram arquitetos 

apenas porque tinham diploma. 

Francisco Barros: O que você acha de um arquiteto trabalhar na obra como fa-

zem os estudantes aqui no canteiro? 

Romerito Ferraz: Eu acho isso muito bom por que ele vai aprender junto porque 

ele vai sentir que tipo de material é aquele. A diferença tá ai não só pro arquiteto mais pra 
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qualquer profissional, ele tem que sentir o que ele tá fazendo, não pode ser ficar só atrás 

de uma mesa. 

Francisco Barros: Imaginando um curso de arquitetura, que tivesse dentro do 

curso também uma especialização como arquiteto e pintor ou arquiteto e pedreiro, o outro 

seria soldador, o que você acha disso? 

Romerito Ferraz: Na minha visão pro currículo isso seria muito bom, porém tem 

alguns alunos principalmente de famílias mais abastadas que não querem por a mão na 

massa eles querem só estudar e ter um diploma, não querem aprender uma profissão. 

Agora pro curso deveria ter sim, não só pintor, não só pedreiro, o arquiteto que 

realmente quiser seguir o caminho da construção civil, por exemplo, “eu quero virar um 

Niemeyer”, o Niemeyer botava a mão na massa, o aluno tem que ser técnico, tem que ser 

pedreiro, tem que ser soldador, agrimensor, ele vai ter uma noção muito grande do que é 

ser arquiteto. 

Francisco Barros: Você já viu algum aluno que já disse que não ia por a mão na 

massa? 

Romerito Ferraz: Já, estava apresentando o material básico que vão encontrar 

por ai, e ouço: eu não quero saber disso eu não vou mexer com isso, eu não quero ser pe-

dreiro...” 

 

Desse modo, se olharmos ‘pelo contrário’, o arquiteto que não trabalha a produ-

ção da arquitetura com suas mãos, simplesmente não ‘sente’ seu trabalho, sua profissão, 

é insensível. 

Julio Roberto Katinsky, professor da FAU, diretor da faculdade na época da 

construção do Canteiro Experimental, contribui com os debates acerca do papel do Can-

teiro Experimental, com justa clareza e importante experiência acerca da função da a-

proximação do ‘objeto’, da ‘coisa’, pelo ‘fazer’ para os aprendizes da arquitetura: 

 
Julio Katinsky: “Então, quando foi proposto, não fui eu quem propôs o Canteiro 

Experimental, foi uma proposta que começou a surgir e eu apoiei, e favoreci e arranjei re-

cursos para instalar, como diretor. Por que eu acreditava nesse aprendizado ‘da coisa’. 

Do Objeto. De você sair de uma visão puramente abstrata. E encontrar a realidade concre-

ta do fazer. Então esse era o ponto: “como você se modifica ao fazer uma coisa”. É uma 

coisa que também o Flávio Motta falava, ele é pintor, então ele também percebia que ele 

era um no começo de um trabalho e que ele era outro no fim do trabalho.  

E isso mais ou menos se verifica sempre na faculdade de arquitetura. Quer dizer, 

quando os alunos começam a perceber o que é projetar a arquitetura, projetar qualquer 
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coisa, é quando eles se dispõem a se alterar. Não fazer a coisa. Mas se fazer fazendo. Essa 

é uma expressão que o Flávio Motta usou mais de uma vez, e é verdadeira. Quer dizer: vo-

cê ao fazer não está só fazendo uma coisa, também está se alterando. Está se transforman-

do”. 

 

Essa transformação processual do fazer objeto pelos educandos de que fala Fla-

vio Motta, via Katinsky, é importante. Poderíamos dizer que de certa forma isso signifi-

ca uma apropriação mais consciente, quiçá menos alienada, do futuro arquiteto do obje-

to de seu trabalho, a arquitetura? É o que parece, diante das colocações até então apre-

sentadas.  

Pois bem, como ‘nos obriga’ o método de pesquisa, é necessária inserção dessa 

constatação em nossa realidade conjuntural, vejamos as dificuldades para sua imple-

mentação.  

 

 

Limite 1.1.: As barreiras para as mãos dos arquitetos construírem o 

produto de seu trabalho parecem intransponíveis. 

 

De inicio, constatamos que esta se trata, antes de mais nada, de uma barreira i-

deológica, o que dificulta sua análise de modo objetivo.  

A idéia de que o arquiteto não pode trabalhar diretamente como operador da 

construção encontra-se tão solidificada pelo acúmulo das práticas profissionais sob o 

Capital pelos últimos quinhentos anos, e desde Brunnelesqui, que seu questionamento 

nos dias atuais soa como algo absurdo. 

Desse modo, nos parece que muitas colocações valem-se de justificativas técni-

cas, do campo das estratégias de reprodução, das metodologias de trabalho para a massi-

ficação das mercadorias para a extração da mais valia, da eficiência industrial, que per-

mitem dizeres do tipo: ‘não dá tempo para colocar a mão na massa’... São justificativas 
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originárias no mundo da organização da produção, que dirige o processo produtivo, 

dominado pelo modo Capitalista de produção.  

Assim, essa quase ‘proibição’ da realização das atividades de operação pelos ar-

quitetos, é, antes de tudo, instrumentalizada pela hegemonia da classe burguesa.   

Vejamos algumas colocações de alunos egressos da disciplina sobre a presença e 

a existência desses limites, ao comentarem a frase de Villanova Artigas inserida no 

questionário a eles enviados, sobre o arquiteto edificar suas obras com as próprias mãos, 

‘como um grego faria’:  

 
 “Seria lindo e fica bonito no discurso, na prática o ego do arquiteto não permite. 

Nem o mestre Artigas fez isso!”. (André Tostes Graziano, arquiteto e urbanista, egresso da 

disciplina, segundo semestre 1999). 

.................................................................. 

“Acho que é preciso tratar com precaução o evidente exagero da frase de Artigas, 

principalmente num texto acadêmico. É um raciocínio bem retórico, também como um gre-

go faria”. (José Eduardo Baravelli, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primeiro 

semestre de 1999). 

 

Fernando Forte, arquiteto egresso do Canteiro interpreta a colocação de Artigas 

como um desejo de controle sobre suas obras, para que fiquem, sim, segundo as deter-

minações do projeto por ele elaborado: 

 
“Creio que Artigas se refere à necessidade e desejo do arquiteto de manter o 

controle total sobre todas as etapas de seu trabalho, da concepção projetual, até a obra en-

tregue. Infelizmente, como não podemos realizar tudo com as “próprias mãos”, como disse 

o arquiteto, acabamos tendo que delegar muitas etapas essenciais do processo. Às vezes é 

possível manter grande controle sobre elas, outras vezes isso não acontece, em especial por 

conta da falta da cultura de projeto que tem a sociedade brasileira. Cabe a nós, arquitetos, 

tentar ao máximo manter o controle de todas as etapas, estudando a fundo os proces-

sos construtivos e impondo cláusulas nesse sentido no início de nossa contratação”. 

(Fernando Jaffe de Lima Forte, arquiteto e urbanista, egresso da discplina, xyz semestre de 

zyx). 
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Para Marcio Ishibashi, a escala onde atua o arquiteto é indiferente, sem que seu 

trabalho perca qualidade: 

 
“Projeto, obra e contexto colaboram para o fazer arquitetônico. A escala de atua-

ção do arquiteto pode ser artesanal, como pode não sê-lo, sem detrimento da qualidade”. 

(Marcio Yoshio Ishibashi, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primeiro semestre de 

2001). 

 

Já Alex Garcia considerou que quem executa as obras são os engenheiros. Tal-

vez não tenha compreendido o teor da fala de Artigas, ao responder:  

 
“Em minha opinião a distância entre arquitetos e engenheiros (ou quem projeta e 

executa) é devido à falta de diálogo técnico dos próprios arquitetos. Arquitetos, em geral, 

não sabem como construir seus projetos e delegam a execução a outros. Isso é grave, muito 

grave no momento de crescimento do país e que temos uma atualmente uma crescente im-

portação de profissionais (principalmente engenheiros-executores de obra) sem qualquer 

vínculo técnico-cultural-histórico conosco”. (Alex Garcia Smith Angelo, arquiteto e urba-

nista, egresso da disciplina, primeiro semestre de 2002). 

 

Para Rodrigo Vicino, a importância está na relação de trabalho, que não deve ser 

de exploração de uma pessoa sobre outra. Segundo seu olhar, não é necessário que o 

arquiteto execute com suas próprias mãos, desse modo, não demonstra relevância nesse 

ato: 

 
“Não necessariamente com as próprias mãos, mas utilizando meios que não explo-

rem a trabalho de outros homens”. (Rodrigo de Toledo Vicino, arquiteto e urbanista, egres-

so da disciplina, segundo semestre de 2003). 

 

Outro arquiteto também egresso da disciplina, José Gouveia, nos pediu para ser 

entrevistado por considerar que a forma ‘questionário’ não era suficiente para sua ex-

pressão. Desse modo, em entrevista, Gouveia concorda com a frase de Artigas e dela 

extrai a idéia de que segundo esse olhar, aquilo que hoje faz não pode ser considerado 

arquitetura: 
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Francisco Barros: “tem ainda essa frase do Artigas, sobre construir com as pró-

prias mãos... Você disse que concorda com ela...” 

José Gouveia: “sim, mas tem de ver o contexto mesmo. Pois conhecemos o Arti-

gas. É engraçado até, você coloca esse fragmento e coloca depois desse encadeamento de 

pensamentos... Foi sábio de sua parte: “Bom, até o Artigas está pensando a mesma coisa 

que eu...” e eu acho que ele quer dizer isso mesmo. Se formos olhar para a arquitetura co-

mo acontece hoje em dia, é uma coisa totalmente abstrata. É uma fábrica de desenhos, a 

gente sabe disso. Isso não é arquitetura. Ou sei lá o que, pois talvez não se chame mais de 

arquitetura. Não se leva a lugar nenhum dessa forma.  

É o que faz a ruína da cidade. Essa divisão, esse é o problema. Como resolver is-

so, é o que a gente está tentando fazer. Acho que ele está dizendo isso mesmo.  

O arquiteto tem de se aproximar muito do objeto, senão é muito fácil se perder. A 

arquitetura não é imagem. Esse é o negócio, por isso que é difícil também ensinar e apren-

der arquitetura. Por que hoje você só consegue ensinar desenhando, vendo planta, deba-

tendo, indo a obras, mas arquitetura não é isso, né?  

Arquitetura seria você projetar, acompanhar a construção, estar presente na 

construção, ver aquilo ser construído, e depois usar aquele lugar. Eu mesmo, pensando as-

sim, tive poucas possibilidades de fazer isso tudo, talvez nunca tenha feito então, arquitetu-

ra. É complexo”. 

 

Bem, José Paulo não coloca em sua crítica radical a ação de executar o projeto, 

de construir ao tocar o objeto, a obra construída, mas apenas “estar presente na obra, ver 

aquilo ser construído”.  

Para ele, bem como para o todo do significado do fazer arquitetônico, a execu-

ção não é ‘escopo’ do profissional, como já vimos no próprio Plano Político Pedagógico 

da FAU que determina as habilidades do arquiteto e urbanista: “habilidades específicas 

na formulação de planos e projetos de desenvolvimento, conservação, restauro dos 

espaços construídos e dos sistemas urbanos e ambientais”. 

Para o órgão federal de regulação das profissões, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, conforme consta na CBO190 – Classificação Brasileira de Ocupações, o arqui-

teto e urbanista possui as seguintes competências: 

 

                                                           
190 A CBO foi criada em 2002....ver no site do MTE. 
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“Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, de-

finindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. 

Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, e-

conômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento,bem como 

estabelecer políticas de gestão”.(CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, relatório da 

família ‘arquiteto’, no. 2141). 

 

Dentre estas se encontra a função de “executar obras e serviços”, nesse caso tra-

ta-se de acompanhar obras, empreender, gerenciar. Para a CBO quando se trata de cons-

truir com as mãos, é utilizado os seguintes termos, segundo a classificação do ‘pedrei-

ro’, família no. 7152: “Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem 

fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos”. 

Apenas por curiosidade, vejamos as funções predeterminadas para o mestre de 

obras, família 7102 da CBO:  

 
“Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas 

de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e contro-

lam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equi-

pes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade 

dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação 

dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Adminis-

tram o cronograma da obra”. (CBO – Classificação Brasileira de ocupações, relatório da 

família 7102, mestres de obras) 

 

Nota-se que nem estes constroem, apenas supervisionam. Bem, não se trata de 

novidades, é a divisão social do trabalho, que na sociedade capitalista industrial possui 

no Brasil 2.422 ocupações registradas. Olhando assim, a idéia da construção com as 

mãos dos arquitetos parece mesmo um sonho utópico. 

Assim será se não for colocada como algo relevante para a crítica da necessidade 

de alteração das características produtivas alienadas da cadeia produtiva da construção 

civil, como vimos no capitulo xzy. 
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Exemplo 1.2.: ações que contribuem para o conhecimento dos ma-

teriais de construção, de suas características físicas, propriedades, aplica-

ções: das variadas técnicas da construção.  

 

De modo diferente do item anterior, nesse item organizamos as idéias que con-

tribuem para a leitura da possibilidade da desalienação ainda na forma do produto do 

trabalho, do objeto, mas agora enquanto conhecimento da aplicação de uma tecnologia, 

segundo um material específico. 

 Antes de dar a palavra aos educandos, vejamos como se coloca José Nascimen-

to experiente técnico, ‘fundador’ do Canteiro Experimental, mas que hoje infelizmente 

não trabalha mais ali, ao nos relatar como era seu trabalho de contribuir para que os 

educandos aprendessem o ‘saber fazer’.  

José trabalhava a seu modo, sempre junto, lado a lado, a colocar as mãos para 

‘fazer’ a arquitetura:   

 
Francisco Barros: e como era o seu trabalho no canteiro? 

José Nascimento: o meu trabalho era ensinar tudo que eu sabia fazer, tudo o que 

eu aprendi em minha vida (que a gente não para nunca de aprender) para os alunos. Era 

preparar uma argamassa para levantar parede, para reboco. Como bater um prumo, como 

tirar um ponto de nível, até a amarrar uma linha para levantar uma parede a gente ensina-

va para os alunos, com todos os detalhes. 

E teve uma vez que chegamos a ir para a Universidade Federal de Santa Catari-

na, em Florianópolis, eu, o professor Reginaldo e o professor Vitor Lotufo. E fomos até lá 

para fazer uma catenária, para mostrar para os alunos de lá, por que lá não tinha ninguém 

que sabia fazer, dos técnicos de lá. O Reginaldo ia lá dar aula e eu fui fazer com os alunos 

a catenária, o tempo era bem pequenininho.  

Em três quatro dias tínhamos de fazer a catenária e eles, os alunos é que tinham 

que fazer e por a mão na massa.  

Tinha uma pessoa lá que preparou o terreno antes e deixou tudo certo, para 

quando a gente chegasse, o professor entrava com a teoria e logo depois eu entrava com a 

prática. Foi assim que fizemos, eu e ele. O Vitor foi fazer uma estrutura de madeira. 
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E já fui para Santa Bárbara do Oeste também, e lá foi esse mesmo processo tam-

bém. Ele queria fazer essa catenária, pelo menos começar, para eles aprenderem o proces-

so.  

Você se lembra quando fizemos aquele gabarito metálico191 na USP, que era des-

montável? Era com um parecido que fizemos lá. Passamos um dia todo, e deixamos a abó-

bada catenária já bem adiantada, bem ‘altona’, quando voltamos.  

O trabalho com os alunos não é eu fazer, era nós fazermos e ensinar os alunos a 

fazer. Se eu chego e meto a mão na massa e faço, e amanhã ou depois como é que vai ficar 

para ele? Se ficarem só olhando, eles não vão aprender, é raro um que aprende só com 

uma explicaçãozinha só. 

Nós fomos embora, eles terminaram e mandaram fotos para nós. E ficou muito le-

gal, fantástico mesmo. Eu adorava fazer isso. Eu adorava trabalhar com os alunos, adora-

va de coração mesmo. Quando eu trabalhava com os alunos, desde aquelas cúpulas bem 

pequenas, de gesso, aquilo ali já entrava como um trabalho que era como uma diversão. 

Entendeu? Por que eles estavam aprendendo comigo e eu aprendendo com eles, como eles 

faziam os gabaritos, inventavam e preparavam tudo.  

 

Esse é o foco, o conhecimento sobre a aplicação, do fazer, a execução de uma 

técnica. Vejamos os relatórios dos educandos de 2011: 

 
 “Esta disciplina propõe que os alunos trabalhem com técnicas adequadas aos 

problemas propostos, buscando a solução mais viável diante do problema e do material dis-

ponível e escolhido para trabalhar. Acreditando que a qualidade da arquitetura está relacio-

nada com a utilização adequada do material e solução de determinado problema, inscrevi-

me nesta disciplina sem ainda saber direito com material iria trabalhar. (...) A introdução do 

ETFE este ano, despertou-me maior interesse, principalmente porque este estava relaciona-

do com a idéia central de meu TFG (estruturas tensegrities) de trabalhar com técnicas e ma-

teriais diferentes, e também porque apresentava nova tecnologia da qual queria ter mais co-

nhecimento. Enquanto participava da disciplina, procurei encaixar a utilização do ETFE em 

meu projeto de TFG, mas no caso da proposta este material não era a melhor solução diante 

dos problemas encontrados, porém pude acrescentar ao desenvolvimento do trabalho o mé-

todo dado em aula para a identificação e apropriação de um problema. (...) Admiro a posi-

ção da equipe [professores] que coordena a matéria pela iniciativa de introduzir materiais 

novos na disciplina - ainda que estes materiais não sejam muito recentes, mas considerando 

a arquitetura que se pratica em território nacional sim - e despertar nosso interesse pela uti-

lização de tecnologia diversa da usual.”. (Educanda Maria Isabel de Lemos Santos, Grupo 

cobertura de ETFE, relatório individual, primeiro semestre de 2011) 

                                                           
191 Explicar o significado de gabarito desmontável. 
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.......................................................... 

“Foi escolha minha ficar no grupo de BTC. Foi uma escolha que não me arrependo 

cujo trabalho que envolveu me entusiasmou ao longo de todo o semestre. A escolha foi ba-

seada no fato de nunca ter lidado com tal material, ter muito pouco conhecimento das suas 

características bem como da sua aplicação. (...) descobrimos novas formas de produzir tijo-

los, entramos em contato com o Prof. Buson, de Brasília, que testou um tijolo feito com sa-

cos de cimento. Infelizmente não foi possível realizar o tijolo este semestre, talvez devido à 

falta de tempo. No entanto exploramos o solo mais complexo do terreno, o solo mais argi-

loso, cujas propriedades não nos facilitaram a vida, mas conseguimos obter o resultado que 

queríamos”. (Educando João Ferraz, Grupo BTC, relatório individual, primeiro semestre de 

2011). 

  

No questionário enviado aos egressos da disciplina, foi feita uma pergunta sobre 

as atividades vivenciadas na disciplina e se estas contribuíram com algo em sua forma-

ção. Dezenove dos trinta e um egressos, ou seja, 61,29% destes192, responderam que 

sim, e que umas das contribuições foi:  

 
“Melhor conhecer ferramentas, máquinas, materiais de construção, formas do tra-

balho corporal e manuseio, bem como o léxico próprio de comunicação, constituintes da 

cultura construtiva de um canteiro de obras” 

 

A arquiteta Tatiana Morita Nobre egressa da disciplina, tendo a cursado em 2003, ao 

responder essa mesma questão, afirma que sim, houve contribuição, e que esta se deu no âmbito 

de uma melhor compreensão sobre os materiais que constituem o objeto arquitetônico, sobre o 

funcionamento físico estrutural desses produtos construídos: 

 
“Acredito que o intuito da disciplina é maior do que apenas a relação projeto/obra. 

Além do mais, a parte “teórica” da disciplina era bastante prática e a parte “prática” tam-

bém bastante teórica. A consciência sobre o caminho natural da força na estrutura, compre-

ender o esforço inerente a uma estrutura e como isso pode ser (e foi) observado na natureza 

e depois construído (teórica e praticamente) é para mim o ponto mais forte da disciplina. 

Como já mencionei, se aproxima de filosofia”.(Tatiana....) 

 

 

                                                           
192 Lembramos novamente que não se trata de uma apropriação estatística crua dos dados, pois não temos quantidade 
suficiente de respostas para assim lidar com estes números. 
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Limite 1.2.: Barreiras do discurso dominado pela engenharia 

 

O conhecimento técnico é sim do escopo de trabalho das engenharias, mas não 

apenas, pois para a produção do espaço, para a realização de projetos, esse saber fazer 

também é necessário, conforme a defesa de Julio Katinsky, ao justificar o canteiro Ex-

perimental: 

 
Julio Katinsky: “O que é um arquiteto? Ele é um técnico? Sim, ele é um técnico, 

mas do mesmo tipo do politécnico? Não, ele nunca vai ser. Não deve ser. Ele é uma pessoa 

que tem a visão de conjunto. Ele tem a visão do fim do processo. E ele parte do fim para 

chegar ao meio. E o engenheiro não, ele parte do começo do processo. São duas posições 

em um certo sentido, opostas. Um vai em um sentido e outro vai no sentido contrário. 

Então, uma ilusão é... Sempre sonharam em fazer a FAU voltar a ser politécnica, 

tentaram. E aí fizeram um convênio e, o convênio demonstrou por absurdo que esse retor-

no era impossível. Os arquitetos da FAU só perturbaram os alunos da Poli, e a Poli não 

perturbou os alunos da FAU. 

Esse é o problema, que se torna crucial: qual é o significado do trabalho no mun-

do moderno?  Nós temos todas as etapas que a humanidade passou, ao longo da sua histó-

ria, e inclusive frequentemente nós usamos procedimentos que estão na pré-história - a 

gente chama pré-história, mas na realidade é uma história diferente. 

Nesse sentido é que eu apoiei o Canteiro Experimental, que eu espero que hoje te-

nha evoluído nesse sentido, de caracterizar uma aproximação com o mundo do trabalho, 

mas ele é complexo. Pois você tem de um lado as tecnologias de ponta, hoje, que são prin-

cipalmente as tecnologias da comunicação. E de outro lado a produção de matéria prima. 

Alias é o que caracteriza nosso mundo colonial até hoje. Nós somos um país colonial até 

hoje, e a classe dominante ainda pensa em termos coloniais. A prova disso é que ainda não 

se convenceu que tem que gastar dinheiro com educação. Ainda hoje a escola pública foi 

destruída para favorecer a escola particular, até certo ponto, pois as escolas superiores do 

Estado ainda são as melhores, ainda”. 

 

A fala de Katinsky é uma posição de resistência, e assim, não hegemônica. O 

senso comum, que domina nosso tempo credita ao profissional arquiteto e urbanista 

apenas o desenho da aparência das coisas, e que os engenheiros se encarreguem de cal-

cular e ‘deixar em pé’. Quantas vezes não se ouve isso? 
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Exemplo 1.3.: ações que contribuem para a compreensão da neces-

sidade de se compartilhar os ganhos, resultados, lucros. Ou seja, da socia-

lização da propriedade sobre o produto do trabalho.  

 

Julio Katinsky, ao ser questionado sobre a contribuição do Canteiro Experimen-

tal para a desalienação do trabalho, afirma, em resposta à pergunta: 

 
Francisco Barros: “como é natural, o nome da pesquisa que estou fazendo, alte-

rou-se. E hoje é: Formação Profissional na construção civil: experiências em busca a de-

salienação do trabalho. Desse modo, o foco que coloco na formação dos profissionais é 

sobre o trabalho e a alienação. Daí, o que o Canteiro contribui ou não para isso?” 

Julio Katinsky: “é o seguinte. Contribui e não contribui, tanto faz. Pois a aliena-

ção que existe no trabalho, propriamente dita é o fato de todos, e não só o operário braçal, 

mas todas as pessoas que trabalham, não terem a remuneração do seu trabalho. Quer di-

zer, eles vendem o trabalho por um preço, que é inferior ao seu valor. Então, tanto faz, 

como não fez, a alienação continua existindo.  

A desalienação do trabalho vem pelo esforço de compreensão política. Geral.  

Por isso que, por Marx ser um cientista, ele conseguiu dar uma contribuição cien-

tífica  quando ele estudou o problema da mais-valia, que nada mais é do que outra versão 

do conceito de poupança global desenvolvido pela economia clássica inglesa em seu senti-

do amplo e nacional. O Marx vai examinar a poupança global enquanto fenômeno interno 

ao processo do mercado. Mas, no fundo nascem da mesma coisa.  

A única característica que pode favorecer o plano da desalienação é na medida 

em que todo esse trabalho se transforma em uma visão crítica.  

(...) Então esse caráter desalienante vem não diretamente do Canteiro, vem na 

medida em que ao estudar o trabalho você entra em choque com o mundo real. 

(...) É assim que lutamos contra a alienação: com um plano crítico. Não é no tra-

balho. Pois no trabalho é aquela história. Eu peço para um rapaz fazer um desenho e ele 

tem de fazer o desenho bem feito. Não existe desalienação através do trabalho: o trabalho 

favorece a desalienação na medida em que favorece um plano crítico. E é esse plano crí-

tico  que nós temos de defender. E esse plano crítico existe, apesar de tudo na FAU. Ain-

da.” 
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Bem, cabe aqui um esclarecimento. Segundo vimos no capitulo xyz, a proprie-

dade, base do sistema Capitalista, não faz parte da vida do trabalhador, ele não tem a 

propriedade de seu trabalho, pois é de seu patrão. Ou seja, ela encontra-se alienada do 

mundo do trabalho, sendo estranha a classe trabalhadora como um todo.  

Segundo Katinsky, pouco importa para o trabalho alienado, se o Canteiro Expe-

rimental contribui com a aproximação do estudante dos materiais, dos processos cons-

trutivos, das pessoas do canteiro para a produção da arquitetura, se não houver uma crí-

tica concomitante sobre o todo da cadeia produtiva da construção civil, que permita a 

compreensão sobre as formas de apropriação da riqueza gerada pelo trabalho coletivo, 

atualmente não compartilhada, mas roubada, ao ser maquiada de modo velado e enga-

nador sob a forma do salário. 

Aqui, com nossa discussão sobre a forma primeira da alienação, do produto do 

trabalho, podemos, se formos em uma escala crescente, chegar a alienação maior, que é 

a do salário baixo, segundo Katinsky. 

A cada produto feito pelo trabalhador, seja uma parede ou um desenho, aqui no 

presente caso, um desenho, pois estamos falando do arquiteto, o proprietário da empresa 

construtora ou do todo da obra, descolam, torna independente o valor de mercado da 

casa construída, do valor do salário pago ao arquiteto pelo trabalho do projeto o mesmo 

acontece com o pedreiro, alem de ganhar ainda menos.  

Vejamos pelo contrário. Se o empreiteiro dividisse o valor que foi vendida essa 

suposta casa entre todos que participaram do projeto à obra, o valor ganho por cada um 

seria muito maior que o salário do arquiteto ou do pedreiro.  

Para maiores detalhes, o melhor é acessar diretamente outras fontes bibliogrpafi-

cas tais como .....a casa.... Villaça, sergio ferro... erminia Maricato.... pois aqui precisa-

mos avançar. 



299 
 

Pois bem, para Katinsky a alienação do trabalho está na remuneração não paga 

no salário. Desse modo, sua reivindicação para que o processo de ‘desalienação’ tenha 

qualquer perspectiva de acontecer no Canteiro, bem como em outros espaços de forma-

ção, é a necessidade de um plano crítico concomitante ao trabalho de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Ronconi, em doutorado apresentado à FAU em 2002, o ‘plano crítico’ 

apontado como necessário por Katinsky é, de certa forma, colocado em prática. Veja-

mos alguns trechos do citado trabalho:  

 
“O objetivo desses exercícios não está centrado na transferência da técnica cons-

trutiva, muito embora isso também aconteça, mas sim, na capacidade de transformar um 

projeto em realidade. Materializar a idéia. Verificar nesse processo, a quantidade de infor-

mações para as quais o arquiteto deve estar atento. Dar mais substância ao traço do dese-

nho, e, é claro, poder discutir também a realidade da ação da arquitetura no Brasil e 

do papel e da inserção do arquiteto nessa realidade”. (pág. 212) 

“É de conhecimento de todos o alto índice de acidentes que ocorrem no processo 

de materialização do projeto de arquitetura. É inconcebível que em uma escola de arquitetu-

ra esse tópico não seja abordado com o compromisso social que o problema demanda. Du-

rante a execução dos exercícios os estudantes, técnicos e professores usam o equipamento 

de proteção individual básico – EPI, mas procuramos empregar conceitos mais abrangentes 

sobre a segurança na obra, tais como comportamento, circulação, planejamento e uso de 

ferramentas apropriadas para a função. (...) Esse clima de discussão procura ampliar o 

que seria um contato apenas com um livro, normas e códigos, para uma verdadeira 

consciência da importância da vida humana e de olhar o operário com integridade. 

Mesclam-se nessa discussão as condições de remuneração, moradia, saúde e lazer. 

Dessa forma é possível em vários momentos do curso (dependendo do interesse da 

turma) inserir uma reflexão, mesmo que ainda rápida, sobre o cotidiano do operário 

da construção civil na realidade brasileira”.(RONCONI, R. 2002, p.221). 

 

Agora, saber ao certo se essas ações pedagógicas dialógicas que Ronconi afirma 

serem levadas a cabo contribuíram ou não para um possível processo de desalienação 

dos educandos, nunca saberemos. Ao menos, o ambiente e a postura dos professores e 

técnicos, contribui. 
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Para dirimir nossas duvidas, ou ‘amainá-las’, diante da imponderabilidade do 

processo de ensino-aprendizagem, vejamos alguns dados sobre o atual ‘vínculo profis-

sional’ dos egressos. Essas informações de certa forma contribuem para a compreensão 

das relações de trabalho que estão inseridos:   

 

9. Qual seu vínculo profissional (sócio, 
assalariado, micro-empresário...)? egressos 

% (sobre universo 
de 31) 

Autônomo 5 16,13 
Cooperado 3 9,68 
empregado empresa privada 5 16,13 
servidor público 6 19,35 
empresário sócio 9 29,03 

professor universitário ou pesquisador 5 16,13 

 

Afirmações sobre o tema da propriedade, e da apropriação dos resultados do tra-

balho de forma mais ou menos socializada, o que pode sugerir graus maiores ou meno-

res de ‘desalienação’, são complexas. Ao menos o que pode ser dito com maior certeza 

é de que os três profissionais ‘cooperados’ algum entendimento sobre a questão da 

mais-valia devem ter, pois as cooperativas tem como base decisória sobre os ganhos do 

trabalho a assembléia dos cooperados, espaço favorável a uma mais justa distribuição, 

dado que cada sócio possui mesmo peso decisório, ou seja, cada um  voto.  

Os autônomos se encontram em grau de organização social menor, mas não são 

como empresários, ao que parece, em possibilidades de inserção em uma estrutura de 

hierarquia de valores de remuneração. Já os empregados, depende do valor de seus salá-

rios, e se são sindicalizados ou não, bem como o grau de organização e poder de barga-

nha dentro da empresa. Os professores ou pesquisadores, se estiverem na esfera pública, 

como os servidores, não são base para a produção de mais valia, ao menos de modo 

direto, mas certamente ainda de mais valia difusa. Se professores de entidades privadas 

seriam assalariados, certamente, e com geração de bons recursos para ‘as mantenedoras’ 

das faculdades. 
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Agora, os empresários, sócios, tudo vai depender do tamanho de suas empresas e 

da retirada de cada sócio em comparação com os valores dos funcionários, se é que fun-

cionários existam. 

O certo é que as formas de compensações, distribuições de valores, no tempo ge-

ram variadas composições. Desse modo, sem termos realizado uma pergunta objetiva 

aos egressos sobre esse tema específico, conclusões sobre a efetividade dessas ações 

pedagógicas dialógicas no sentido da contribuição à construção da consciência ou ‘des-

velamento’ da alienação acerca da injusta distribuição da propriedade sobre os produtos 

do trabalho, são, no momento, impossíveis. 

De modo a continuar a investigação, há a contribuição de André Tostes Grazia-

no, egresso da disciplina, que afirma no comentário final do questionário:  

 
“o arquiteto que respeita sua equipe de trabalho seja dela coordenador ou estagiá-

rio, que produz obras e produtos com correção e verdade, será sempre feliz na sua profis-

são. Estes contribuirão com muitos. Os que buscam a fama e a riqueza contribuirão com 

poucos. Trata-se de uma escolha!” (André Tostes Graziano, arquiteto e urbanista, egresso 

da disciplina, segundo semestre de 1999). 

 

Acerca dessa ‘escolha’ e das influencias da disciplina sobre ela, posso ao menos 

sobre minha experiência, com egresso da disciplina, tecer algum comentário.  

Parece-me difícil saber se a disciplina contribuiu objetivamente para ampliação 

de minha consciência sobre o fato da apropriação da propriedade do trabalho do arquite-

to pela classe burguesa. Eu diria que sim, pois ela afirmou formas alternativas de produ-

ção à forma hegemônica do Capital. 

 E ainda, em tempos de hegemonia do Capital, aquele espaço ou atividade que 

não propaga a ladainha da normalidade da mais-valia, em si, já contribui, pois gera uma 

sensação de alteridade. Por ausência da fala sobre a competição, sobre o fetiche da re-

produção do status quo. 
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Nesse sentido, ela agrega, articulada a toda uma conjuntura, e um ‘cabedal’ de 

ações pedagógicas dialógicas outras presentes na universidade, no movimento estudan-

til, no trabalho, nas ruas, nas lutas junto aos movimentos populares. Ou seja, só não vê a 

barbárie quem realmente está muito cego e acomodado. No limite, creio que todos vê-

em, mas o que impede a ação é a anestesia geral que prega o fim da história, de que ‘na-

da’ pode ser feito. 

Pontualmente, ainda com o sentido de alteridade, a disciplina contribuiu para 

demonstrar a possibilidade real do trabalho coletivo cooperado, e a possibilidade de 

prática da democracia na produção, no trabalho, ao colocar vinte estudantes de arquite-

tura a debater juntos um único projeto e depois edificá-lo, os mesmos. Essa experiência 

‘funcionou’ como via de escape para a crítica que construíamos enquanto grupo de es-

tudantes. Ou seja, sem ela, não haveria a visualização prática objetiva dessas alternati-

vas.  

Depois de formados, um grupo de estudantes qual fazia parte fomos buscar man-

ter essa ‘prática do canteiro’ e vivemos um choque ao nos depararmos com a realidade 

da cultura construtiva hegemonizada pelo Capital.  

Trata-se de um processo dialético. 

(Voltando agora à função de pesquisador), por ocasião da entrevista com José 

Nascimento, técnico do Canteiro Experimental, me vi obrigado a lhe contar a razão da 

presente pesquisa, e relatei-lhe a experiência do ‘Canteiro Cooperativa de Construção’, 

onde principalmente notei as dificuldades, barreiras, limites à implementação de formas 

produtivas não capitalistas na área da construção civil. Imaginei que essa dificuldade 

ocorria por questões ligadas à cultura construtiva hegemônica, mantida e alimentada por 

um processo de formação profissional que instrui os profissionais da construção civil a 

operar segundo a única forma aparente de trabalho, alienado.   
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Foi quando lhe contei do valor de hora trabalho que praticávamos, igual para to-

dos os cooperados: pintores, arquitetos, pedreiros, eletricista, engenheiro... E ele ‘emen-

dou’ a dizer:  

 
José Nascimento: “...uma coisa que eu acho errada, dessas coisas dos trabalhos 

nossos, é um ajudante ganhar, vamos supor, 50, 60 reais para trabalhar um dia, a metade 

do salário de um pedreiro.  O ajudante trabalha por dois pedreiros, a depender do serviço. 

Ele trabalha e trabalha com massa, com areia, com tudo e bem rápido para poder logo li-

berar o serviço. E eles ralando, ralando, uma massa, duas massas, depois carregando... O 

ajudante devia ganhar bem, mais do que um pedreiro! Ou, mais ou menos mesma coisa. 

Eles têm a massa e o pedreiro a responsabilidade. E é hoje em dia o que ocorre de uma a-

judante ganhar menos do que um pedreiro, eu acho isso aí errado, também. E é uma jor-

nada puxada”. 

 

Para o técnico do Canteiro, essa injustiça aparece. E ele mesmo é quem traba-

lhava com os estudantes, certamente esse fato pode significar algo mais, que nos permi-

ta ter ‘um palpite’ sobre a ‘eficiência’ do Canteiro Experimental. 

Por fim, antes de observarmos as os limites a isso, vejamos essa avaliação dire-

tamente de um educando recém cursando da disciplina: 

 
“Estou muito de acordo com a idéia de embate do problema trazido pela disciplina, 

na qual fica evidente a percepção da dificuldade que é produzir uma arquitetura construída, 

completa. É muito difícil acabar o curso sem aumentar o valor atribuído àqueles que sabem 

construir, até porque os maiores mestres da disciplina são os técnicos do canteiro. A idéia 

da exploração do saber construtivo dos operários acusada por Sérgio Ferro é perfei-

tamente legível em um formato educativo e crítico, apesar dessas questões de origem in-

telectual da disciplina ficarem menos evidenciadas do que deveriam, não minha opinião”. 

(Flavio Johnsen Barossi, Grupo taipa II, relatório individual, segundo semestre de 2011) 

 

 

Limite 1.3.: limites impostos pelo ‘estado de direito’ que permite e 

assegura a propriedade, e a naturalização da diferenciação dos rendimen-

tos. 
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Julio Katinsky, em entrevista, afirma o caráter ‘implacável’ do Capital, ao co-

mentar os supostos objetivos da criação do Canteiro Experimental por Ronconi: 

 
Julio Katinsky: “Foi esse então o sentido que eu percebi e apoiei [a criação do 

Canteiro Experimental], apesar das minhas idéias serem em certo sentido  opostas às do 

Ronconi. Ele imaginava derrubar o Capitalismo com o Canteiro Experimental, ele não fa-

lou isso, mas eu sei que ele pensava isso. E eu não dei muita atenção para isso. Pode fazer 

o Canteiro Experimental que a realidade vai se impor.  

É aquele problema. O Capitalismo é um marco na história do desenvolvimento 

humano. Ele pode ser hoje um fenômeno que pode ser até certo ponto repensado, mas ele 

foi no seu tempo, um avanço extraordinário. E isso a gente não pode apagar”. 

 

Certamente essa afirmação, se não for bem trabalhada pode gerar polêmica des-

necessária, pois Katinsky afirma algo por outra pessoa, e desse modo não podemos aqui 

tomar como algo dito e certo, ou seja, não podemos considerar, por se tratar de um ‘pal-

pite’, ou de retórica da conversa.  

O que interessa para o debate são os objetivos do Canteiro, e sua inserção modi-

ficadora no mundo, do mundo, com o mundo.  

Ao se pensar em espaços para se ‘acabar com Capitalismo’ estes devem ser múl-

tiplos, a ponto de terem de estar em todos os lugares onde Capitalismo se faz presente. 

Para tanto, o intelectual italiano Gramsci debruçou sua vida sobre, e organizou 

os termos e métodos para esta importante e necessária ação, de ‘acabar com o capitalis-

mo’. Ele afirma que cada sociedade tem seus caminhos próprios, ao identificar dois mo-

dos gerais de se ‘acabar’ com o Capital. Haveria duas formas básicas, a ‘guerra de posi-

ção’ e a ‘guerra de movimento’.  

Há no momento, entre as pessoas que tem esse objetivo humano de ‘acabar com 

o capitalismo’ um intenso e caloroso debate sobre os caminhos e métodos. Para Grams-

ci, que tinha seu olhar a partir da Itália, anos xyz, os países ocidentais tem uma cultura 

que melhor ‘funcionaria’ pela ‘guerra de posição’, a realizar avanços paulatinos e cons-
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tantes no sentido de alteração da ordem burguesa, a ‘conquistar posições’ na sociedade 

civil, com a prática e os pensamentos humanos, com fins de socialização da vida por 

toda a sociedade, contribuindo para aquilo que chama de ‘construção da hegemonia da 

classe trabalhadora’.  

Desse modo, assim como coloca Paulo Freire, Brecht, e outros lutadores anti-

capitalistas, há, por pressuposto e obviedade, do mesmo modo como para Ronconi, a 

consciência de que para a mudança de todo um sistema, um modo de produção, faz-se 

necessária uma ação ampla. Paulo Freire colocava a idéia: “não é a educação sozinha 

que vai mudar o mundo, mas a mudança do mundo sem a educação não se faz”, Brecht 

dizia o mesmo para o teatro, e tantos outros seres lúcidos e humanos, não ingênuos, ou 

alienados. 

A colocação de Katinsky contribui para nos lembrar que para a questão da alie-

nação do trabalho, quase um sinônimo para ‘modo capitalista de produção’, se insere 

em ‘uma realidade’, que ‘vai se impõe’. Ou seja, a mesma realidade que o Canteiro bus-

ca mudar, para que ela ‘se imponha’ ao mundo de forma outra, não capitalista. Fato é 

que atualmente a, ‘a realidade’ em si é uma dificuldade para o avanço do ‘fim do capita-

lismo’, objetivo do Canteiro, e por isso mesmo, a tarefa não é simples, e isso faz a colo-

cação de Katinsky ser óbvia, natural.  

Pois a atual realidade é Capitalista, e ela se impõe ao Canteiro. A partir do mo-

mento em que a realidade se modifica, pela forças democráticas essa realidade avança, o 

que faz com que a nova realidade se imponha novamente sobre o Canteiro...  Ou seja, a 

boa e velha dialética.   

Fica aqui, portanto, a colocação de Katinsky que a dificuldade, o problema, o 

limite para as ações pedagógicas dialógicas que buscam trabalhar no sentido da desali-
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enação sobre a propriedade do produto do trabalho é a própria realidade capitalista que 

se busca modificar. 

Voltaremos a isso mais adiante, nos debates das formas segunda e terceira da a-

lienação. 

 

 

2.11.2. Forma segunda – a alienação do processo produtivo 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas 

 

Exemplo 2.1: ações pedagógicas dialógicas que buscam aproximar a prática 

da construção ao projeto, com um caráter de ampliação da participação no processo 

de produção, com fins a maior organicidade entre os profissionais. 

 
Nos aventuramos agora na forma segunda da alienação, do processo produtivo, 

nosso foco começa a lidar com as relações, na interação entre as diferentes atividades 

produtivas, do mais abstrato e teórico pensamento à câimbra nos bíceps. 

O que dizem os atuais educandos acerca das contribuições da disciplina sobre 

essa abordagem, pelo foco do processo? 

 
“Imaginava que poderia, nessa disciplina, me aproximar um pouco mais do Canteiro, 

um lugar de onde só se ouve falar na grande parte das disciplinas, mas raramente se pro-

blematiza e se insere na prática de projeto como parte do todo, não final e nem sepa-

rável da formulação dos problemas. (...) A primeira parte, a da metodologia dos sete pas-

sos, foi essencial para apresentar a proposta de abordagem dos problemas. Durante uma 

conversa, nos pegarmos discutindo “o que é técnica”, apontou o rigor necessário para com 

o qual não poderíamos faltar a fim de tratarmos seriamente qualquer que seja o assunto”. 

(Educanda Carolina Laiate, Grupo parede de taipa, relatório individual, primeiro semestre 

de 2011). 

.................................................................. 

“Para mim, a disciplina foi além das expectativas, uma vez que além de todo contato 

com o canteiro, principalmente na montagem dos arcos, também tive contato com um mate-

rial novo que foi o ETFE. (...) Também achei interessante a abordagem feita ao material, 

que incluiu a pesquisa prévia, a construção dos arcos e por fim, testes e o manuseio da 
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membrana. O resultado final não foi o que esperava, uma vez que a membrana não ficou 

tão bem colocada, devido ao perfil que usamos e a gramatura da membrana que não era a-

dequada, mas acho que o aprendizado foi grande e deixamos uma experiência prévia para 

as próximas turmas que vierem a manusear este material”. (Educando Diego Villela Si-

mões, Grupo cobertura de ETFE, relatório individual, primeiro semestre de 2011) 

.................................................... 

“Mi experiencia en la clase AUT0131, Técnicas alternativas da construcción, fue in-

creíble, por haber experimentado una forma de aprendizaje diferente,  al abordar un cono-

cimiento técnico desde una perspectiva teórico-práctica. En la que el ir y venir de una 

perspectiva a la otra, no sólo  me permitió un mayor acercamiento al sistema constructivo 

que abordamos: muros de taipa. Sino que también enriqueció mi formación, al abrirme el 

panorama en cuanto a formas de aprendizaje; pues yo vengo de una facultad (Facultad de 

Arquitectura, UNAM) en la que no existe un espacio como aquel cantero, donde al experi-

mentar directamente con los materiales  se rompe esa frontera de imaginación abstracta so-

bre la lógica que sigue el sistema constructivo”. (Educanda Elisa Valeria Torres Guzmán, 

México, Grupo parede de taipa de pilão, relatório individual, primeiro semestre de 2011) 

................................................. 

“A experiência no canteiro, a meu ver, não tem nunca como ser negativa, é o que mui-

tos buscam quando fazem essa disciplina (eu inclusive). Colocar “a mão na massa” é algo 

que deixa a todos atentos e curiosos de ver o seu projeto sair de uma discussão teórica 

para um resultado físico é muito animador. Do mesmo modo vejo alguns funcionários do 

LAME se animarem ao ver o espaço sendo usado, já que o vemos às moscas muitas vezes 

ao decorrer do ano”. (Educando Gabriel Negri Nilson, Grupo piso de argamassa, relatório 

individual, primeiro semestre de 2011) 

....................................................... 

“Fazer a primeira fôrma, concretar a peça foi uma tarefa difícil a principio para mim, 

que nunca pensei muito bem em como se executam formas. Achei que o grupo agiu bem 

em não abandonar a primeira forma antes da concretagem, como os professores haviam su-

gerido, porque só assim realmente veríamos o que os problema da forma acarretariam na 

peça. A análise depois da desmoldagem foi melhor ainda no sentido de aprendizagem, e 

quando fizemos a segunda forma, me senti mais consciente do trabalho que deveria ser fei-

to, dos materiais e das técnicas que temos no lame”. (Julia Paccola Ferreira Nogueira, Gru-

po piso de argamassa, relatório individual, primeiro semestre de 2011) 

............................................................. 

“A meu ver, a disciplina foi dada de modo bastante claro com a divisão do trabalho 

em duas etapas: a pesquisa/ teoria e a prática/ produção; sendo que foi importante a 

percepção de que a 2ª etapa só pôde se iniciar quando a 1ª já estava bem consolidada, 

porém ambas continuaram caminhando juntas na medida em que novas questões fo-

ram surgindo durante o trabalho”. (Paula Martins Vicente, Grupo cobertura de ETFE, 

relatório individual, primeiro semestre de 2011) 
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................................................... 

“(...) mas devido ao grande número de diretrizes a serem pesquisadas não foi suficien-

te para estarmos aptos para o canteiro. Além de não termos conhecimentos extremamente 

básicos de uma obra. Até o simples fato de aprender a segurar uma enxada foi, nesse senti-

do, um grande aprendizado.” (Anelise Bertolini Guarnieri, Grupo cobertura verde, relatório 

individual, primeiro semestre de 2011) 

............................................................... 

“O assunto é muito interessante, porque propõe um ‘trabalho em escala 1:1193’, que 

eu ainda não tinha tido a oportunidade de experimentar em minha carreira universitária; 

também conheci uma técnica de construção pouco comum na Itália que posso utilizar em 

meus projetos futuros”. (Federica Motta, Grupo BTC, relatório individual, segundo semes-

tre de 2011) 

................................................................ 

“Neste semestre pude vivenciar uma parcela do processo construtivo do bloco de terra 

comprimido, relacionando a prática da construção e o lado criativo da arquitetura, 

desde a fase de pesquisa de informações, testes até a obtenção do produto final, tornando 

esta experiência única e vital para a formação de um arquiteto. Este trabalho foi muito inte-

ressante e produtivo quanto ao lado metodológico e educativo, pois considero fundamental 

a associação entre a teoria e a prática do processo construtivo. Além disso, demonstra a im-

portância do trabalho em grupo, desde as trocas de informações até as decisões e discussões 

quanto às técnicas de construção escolhidas. Consegui também realizar na prática o que a-

prendi na teoria, desde a produção de argamassa, testes seletivos do solo, até a proporção 

correta para a produção do bloco de terra comprimido, o produto final do nosso estudo”. 

(Felipe Viana Correia de Almeida Plantier, Grupo BTC, relatório individual, segundo se-

mestre de 2011) 

................................................... 

“A disciplina Técnicas alternativas de construção foi muito interessante já que 

num começo eu tinha a idéia de que só ia ser olhar novas técnicas de construção, mas a ver-

dade é que foi muito mais do que eu esperava. (...) Esta aula em particular me ensinou que 

para construir deve-se ter um sistema para poder compreender tudo o problema, formu-

lando perguntas e procurando respostas para que e que depois este tenha uma resolução 

certa, mas não é só para construir, também é uma coisa que pode ser aplicada a qualquer 

outro projeto na vida”. (Educando Juan Sebastián Perez, Colômbia, Grupo BTC, relatório 

individual, segundo semestre de 2011) 

............................................... 

                                                           
193Aqui o emprego do termo ‘escala 1:1’ não significa apenas que o tamanho do projeto é igual ao tamanho do objeto 
em idealização, como que a desenhar uma pessoa, ou uma casa, ou uma cidade do mesmo tamanho, na mesma escala 
que ela é na realidade, o que não faria sentido enquanto projeto. Federica Motta parece que quer aqui dizer, segundo a 
cultura do meio arquitetônico, que de certa forma o projeto teórico se encontra, a ponto de ser o mesmo, que a reali-
dade. Se levada ao pé da letra seria uma contradição em si, ou seja, trata-se de uma brincadeira, pois se fosse verdade 
seria um cataclisma no espaço tempo!  
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“A proposta da disciplina é inicialmente interessante porque reverte a divisão so-

cial do trabalho e coloca os alunos em posição de questionar a participação do arquiteto no 

processo construtivo; tira o aluno da prancheta para entender que a construção faz parte do 

processo projetual porque afeta a maneira como se enxerga o projeto, ou mesmo o material 

a ser utilizado”. (Educanda Mariana Martins de Oliveira, Grupo taipa de pilão, relatório in-

dividual, segundo semestre de 2011) 

.................................. 

“Começamos fazendo uma pesquisa sobre o material, prós e contra, uso de materi-

ais alternativos, enfim, tentamos estabelecer algumas bases de trabalho. Depois, passamos a 

fazer alguns testes com as terras disponíveis no local para descobrir qual seria a mistura i-

deal, ou seja, a quantidade de areia, silte e argila para se criar os blocos. (...) Quando esta-

belecemos o uso da terra vermelha com uma mistura de areia, fizemos uma série de três ex-

perimentos: um com uma mistura de 30% de areia, outro com 50% de areia e outro com 

60% de areia. (...) Na semana seguinte a esses testes, depois de os blocos estarem curados, 

percebemos que a mistura de 50% de areia era a mais eficaz, então começamos a produzir 

todos os blocos com essa porcentagem. Fizemos cerca de 120 blocos no total, em três aulas, 

de modo que entendemos todo o processo, suas particularidades e os erros possíveis de 

serem cometidos”. (Educando Rafael Fregonesi Félix, Grupo BTC, relatório individual, 

segundo semestre de 2011) 

............................................. 

“Ficou clara a importância do processo, da discussão coletiva e construção con-

junta de um processo de trabalho para a disciplina (...). Outro fato relevante que foi bastante 

recorrente foi o momento em que passamos para o canteiro com um projeto desenhado, po-

rém, isso não impediu que diversas alterações ocorressem durante o período da execução. 

As rediscussões se sucederam tanto pelo fato da mudança dos materiais em projeto dispo-

níveis no canteiro, como também por uma simplificação da técnica de modo a facilitar a 

construção durante o tempo da disciplina”. (Educanda Selma Shimura, Grupo Cobertura 

Verde, relatório individual, segundo semestre de 2011) 

 

Optamos aqui por apresentar esse grande numero de contribuições dos educan-

dos, pois cada qual segue um processo próprio, a focar aspectos específicos, sendo que 

o que as une, é exatamente por todas elas fazerem parte desse exercício de trabalho que 

transita entre esses múltiplos aspectos das diferentes atividades atualmente separadas 

pela ‘divisão social do trabalho’.  

Isso demonstra a riqueza da experiência de integração dos campos da organiza-

ção e operação da produção da construção civil. Aspectos todos que passariam desaper-
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cebidos, e desconhecidos dos educandos, se apenas se mantivessem produzindo somen-

te no campo da organização da construção. 

Julio Katisnky também compartilha desse olhar, e afirma que o canteiro pode 

contribuir para o reconhecimento crítico da realidade sobre que quem faz a arquitetura, 

na atual conjuntura são os operários. Sua explanação sobre a descoberta dessa condição, 

e extremamente interessante: 

 

Julio Katinsky: “Agora, é evidente que eu me interessei também [pelo canteiro 

experimental], é óbvio que com essa postura [crítica] eu vou olhar não só o trabalho do 

engenheiro, mas também o trabalho dos operários, que fazem as coisas.  

Pois, essa foi uma experiência engraçada que tive há muitos anos atrás, quando 

estava fazendo minha casa e tinha uns móveis de concreto que na época a gente fazia. E-

ram poltronas, sofás... e eu resolvi fazer um sofá sabendo que ele nunca mais ia sair da-

quela posição, e achava que não tinha importância nenhuma, pois tinha reparado que tem 

móveis que não saem nunca da posição que eles foram colocados. Como em uma sala de 

jantar: a mesa é móvel, mas ninguém nunca a muda de lugar, e ela vai ficar para lá para 

sempre. Então resolvi fazer alguns ‘equipamentos’, como dizia o Abraão, os ‘equipamen-

tos’ ancorados. Esse banco é um exemplo disso (aponta para o banco de concreto armado 

projetado por Artigas, na biblioteca da FAU). E aí eu perguntei para os operários que e-

ram muito bons se eles sabiam fazer. E eles disseram: “Nós sabemos fazer, o Sr. não se 

preocupe”. Mas eu insisti um pouco demais, e o mestre de obras disse: “O Sr. conhece a-

quele viaduto ‘tal’ (não me lembro qual é)? e disse: “sim, conheço”. E ele: “fomos nós que 

fizemos”. Ai eu me dei consciência de que quem fazia o viaduto não era o engenheiro que 

calculava, nem o arquiteto que tanto que desenha. Quem faz o viaduto é o operário que faz 

a fôrma, é o operário que faz a argamassa, e o ferreiro que dobra o ferro e assim por dian-

te. Quer dizer: são eles quem fazem. Nós só dizemos como deve ser feito, mas quem faz são 

eles”.  

 

Singelo e justo, professor. O problema é que há arquitetos que até hoje dizem ao 

passar diante de uma das construções que fizeram o projeto: “olha lá a casa que fiz. 

Bonita, não?” 
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Permitindo-nos agora certo grau de interpretação diante dos resultados dos ques-

tionários respondidos pelos egressos, vejamos como se comportaram as opiniões sobre 

o caráter da disciplina, se ‘teórico’ ou ‘prático’:  

 
3 Como descreveria a disciplina 

optativa “Técnicas Alternati-
vas de Construção”? egressos % 

a) Teórica 1 3,23 
b) Prática 8 25,81 
c) Teórico/prática 18 58,06 
d) Outra (descreva)  3 9,68 

 
Não respondeu 1 3,23 

  
31 100,00 

    
    

Como não temos objetivo de traçar um método de análise apenas quantitativo a 

respeito desses dados, nem realizamos junto dos egressos um esclarecimento sobre o 

sentido das palavras ‘teoria’ e ‘prática’, notamos que as respostas foram compreendidas 

das mais variadas formas.  

Essa diversidade de leituras é ainda agravada, pois para o campo da arquitetura e 

urbanismo há um debate interno, sobre se a prática de projeto, função social do arquite-

to, é considerada, em si, de caráter teórico ou prático.  

De inicio há a defesa de que o ato de desenhar, projetar, planejar... é em si uma 

prática, pois pega-se o lápis com as mãos, na ‘prática’, organiza-se idéias e transforma-

se as intenções acordadas em algo materialmente apresentável, sob a forma de desenhos 

e outras informações documentais, em papéis. 

Há aqueles que defendem que o projeto de arquitetura, prática profissional do 

arquiteto é uma ação teórica apenas, pois não toca o mundo material da arquitetura de 

modo direto, apenas o comanda, à distância, sem tocar a prática da vida, do objeto cons-

truído. Ou seja, os arquitetos idealizam, desenham (representam) e organizam a produ-

ção do espaço, mas não produzem nada de fato. Não produzem o espaço. 
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Essa interpretação poderia levar aos estudantes a dizer que sim, ao executar com 

as mãos a matéria pensada nos projetos, sim ela é “prática”, pois vamos ‘ao mundo da 

prática’.  

Há outras interpretações que a apresentam como teórico-prática, pois há na dis-

ciplina as duas etapas de trabalho, a etapa de projeto (teórica) e a parte de construção 

(prática). 

Um tanto mais além, há ainda a leitura de que como se trata de uma ação interna 

à universidade, ainda sim, seria uma disciplina ‘apenas’ teórica, pois seria prática ape-

nas se existisse inserida ‘no mundo real’ da sociedade, extramuros da USP. Essa leitura 

é aqui nesse caso controversa, pois na disciplina realizada em 2011 a edificação em o-

bras é da própria universidade, sendo do ‘mundo real’ universitário, espaço onde futu-

ramente estudantes, professores e técnicos ‘realmente’ irão usufruir, daí não são admiti-

dos erros de funcionalidade, por exemplo, não pode haver goteiras na abóbada. 

 Pois bem, nesse caso específico a questão buscava também introduzir ao egres-

so o método do questionário, ainda de modo experimental, permitindo essa ‘livre’ inter-

pretação.  

Três egressos questionados aventuraram-se a avançar na compreensão da ques-

tão: 

 
“prática e reflexiva”.  (Carolina Heldt D'Almeida, arquiteta e urbanista, egresa da 

disciplina, primeiro semestre de 2003) 

.............................................................. 

 “aplicada”, mais prática do que teórica”. (Rodrigo de Toledo Vicino, arquiteto e 

urbanista, egresso da disciplina, segundo semestre de 2003). 

.............................................................. 

“Esta disciplina para mim é teórico/prática, mas que teve um alcance maior do que 

qualquer outra que cursei na FAU USP sobre a edificação e o caminho natural da força em 

sua estrutura. Não chegou a ser uma disciplina filosófica, propriamente dita, mas para mim 

se aproximou desta compreensão”. (Tatiana Morita Nobre, arquiteta e urbanista, egressa da 

disciplina, segundo semestre de 2003). 
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Voltando-nos à tabela ‘quantitativa’, ficamos com a idéia geral de que aproxi-

madamente algo mais da metade, ou a ‘maioria’ simples dos estudantes a enxergam, 

como um momento ‘teórico-prático’. O que corroboraria com a leitura de que a discipli-

na trabalha de modo transversal, a atravessar ‘mundos’ ou ‘esferas’ diferentes, palavras 

e assim, sentidos (a prática do projeto e a prática da obra) separados, cindidos na atuali-

dade.  

Retomando o fato de vivermos em uma sociedade de classes, o fato de atravessar 

essas duas ‘esferas’, que no mundo real são realizadas basicamente em duas ‘formas de 

viver’ distintas, de cada classe, é que a disciplina possibilita alguma vivência, ou ação 

de ‘desvelamento’ sobre essa separação.  

Pois, por exemplo, o estudante que está na disciplina martelando um prego, e lo-

go após, no estágio onde trabalha, verá um operário ter de martelar 5.000 pregos para a 

montagem de uma fôrma...  

Aqui para nós, aparentemente, essa integração de práticas contribui sim para o 

diálogo, o reconhecimento da cisão das partes, alienadas entre si no processo produtivo.    

Se observarmos a memória dos 31 egressos da disciplina que a cursaram entre 

1999 e 2003, podemos confirmar a idéia de que a realização de atividades em ambos os 

campos de operação e organização da construção é a tônica disciplina. 

Essa ação ‘trans-campos’ é importante para a elaboração de uma forma de en-

xergar o processo da construção: a organicidade. De modo resumido, trata-se do ato de 

se atuar em parte do processo, mas com o conhecimento ampliado e expandido sobre 

seu todo, sabendo de quase de todo ele.  

A possibilidade de exercitar temporariamente a tarefa de outro profissional da 

mesma área (construção civil) contribui para gerar essa compreensão, da organicidade. 

Isso pode se dar através de um rodízio temporário de funções, por exemplo. Seria algo 
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como a postura franca de “se colocar no lugar de outra pessoa”, aqui, no caso, de outro 

trabalhador, a compreender o todo, o conjunto da obra em construção. 

Quando o arquiteto atua na tarefa de outro profissional da cadeia produtiva, está 

contribuindo para essa forma ampliada de compreensão, sobre a organicidade da obra, 

resultando-se alterado, modificado, e quiçá menos alienado, com o mesmo sentido da 

fala de Flávio Motta, por Julio Katinsky, na pág xyz. 

Essa noção é ensaiada nas respostas dos egressos da disciplina, quando questio-

nados quais foram as contribuições desta para sua formação. Os egressos responderam 

que esta contribuição se efetivou para 77,42% dos 31 que responderam ao questionário, 

ou seja, 24 profissionais. A resposta que buscava verificar essa idéia dizia que a disci-

plina contribuiu para “valorizar o trabalho de execução da construção, melhor compre-

endendo suas condicionantes: dificuldades, potencialidades e necessidades para sua rea-

lização”. 

É importante de se notar que este conhecimento sobre o trabalho do outro pode 

se imbuir de diversos significados, a depender do ímpeto do profissional. Há duas for-

mas básicas de apropriação desse conhecimento.  

A primeira delas é no sentido humano, solidário do termo. O da organicidade, 

como acima semi-apresentado, presente em Gramsci, em xyz. Ele trata da ampliação da 

consciência, suporte para a autonomia do profissional, pois lhe permite dialogar e com-

partilhar do fazer produtivo com todos que compõe o coletivo de trabalho. 

Já a segunda forma é a mais encontrada atualmente no mercado. É aquela que dá 

base à cadeia da exploração da força de trabalho. É aquela que permite subjugar o traba-

lhador, com o controle do operário pelo arquiteto, criador do projeto194, já repleto de 

amplos conhecimentos do campo da organização e agora também conhecedor do campo 

                                                           
194 Aqui não diferenciamos se o arquiteto está subjugado ou se faz o projeto segundo suas idéias. A questão é que o 
profissional arquiteto é responsável por isso, esse é seu papel, essa é sua função. Se não concorda, que então faça 
greve, ou que assuma seu feito, mesmo que subjugado. 
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da operação. Como veremos mais adiante, é aquele conhecimento adquirido para po-

tencializar a divisão social capitalista do trabalho e o controle sobre a produção da mais 

valia, como nos ensina Sérgio Ferro, em Canteiro e Desenho. 

Esse é o risco que se corre ao ensinar o arquiteto a construir, da mesma forma 

que correu risco Marx,195 ao escrever publicamente seus textos, como O Capital, por 

exemplo, muito lido por empresários e mega-especuladores bilionários.  

Mesmo assim, seguimos aqui a defender a ampliação dos conhecimentos para 

todos e de forma irrestrita. Esse risco sempre se correrá, trata-se de uma ‘escolha’, como 

colocada pelo egresso xyz, pág xyz.  

Acreditamos exatamente nessa escolha, pois se espera que a superação do modo 

de produção capitalista se dará, dentre outras razões, pelo acesso público democrático 

ao conhecimento crítico de forma irrestrita. 

Segundo o arquiteto e urbanista Adelcke Rossetto Netto, que atualmente trabalha 

na cooperativa Integra, que atua junto de movimentos sociais de luta por terra e moradi-

a, o conhecimento adquirido do campo da operação da construção vem a valorizar o 

trabalho de todos os envolvidos em uma obra, e não desvalorizar, como quer o Capital:  

 
“A disciplina foi marcante, pois foi a única em todo o curso que trabalhou com o 

objeto construído, e deste modo fundamental para a formação. Esta realidade vivenciada foi 

sim importante para o entendimento e valorização de todos envolvidos e todas as etapas pa-

ra viabilizar uma obra”.(Adelcke....) 

 

A arquiteta e urbanista egressa da disciplina, Carolina Heldt D'Almeida, hoje 

professora universitária, ex-cooperada do Canteiro, cooperativa de construção, afirma 

que a abordagem da questão agora em debate é relevante para nossos estudos, pois per-

mite verificar exatamente os frutos da necessária revisão das práticas produtivas atuais:  

 
                                                           
195 Debate presente no filme de 2008 sobre o Capital.... onde o diretor assim coloca, que os empresários foram ainda 
mais atentos na leitura de seus textos... 
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“Acredito que as questões relativas à relevância ou não do trabalho em grupo, ex-

perenciado na disciplina técnicas construtivas, poderão indicar conclusões um pouco vagas. 

Talvez fosse importante desenvolver melhor as questões relativas à experiência da relação 

de trabalho no processo de ensino com os funcionários do canteiro, para aprofundar as re-

flexões sobre a experiência da revisão das práticas de divisão do trabalho na arquitetu-

ra”. (Carolina.....) 

 

Segundo o arquiteto e urbanista egresso José Eduardo Baravelli, professor uni-

versitário e cooperado da Usina – centro de trabalhos para o ambiente habitado, assesso-

ria técnica a movimentos populares, o conhecimento das operações pelos arquitetos é 

fundamental:  

 
“O único sentido do arquiteto se envolver nas operações de uma obra civil está em 

compreender de forma integral a construção do edifício e de seus componentes. Esta 

compreensão é essencial para o projeto de arquitetura e, portanto, é uma especificidade da 

profissão. Atualmente, chego a achar que ela não pode ser cobrada de nenhum outro profis-

sional da construção, seja pedreiro ou engenheiro”. (José.....) 

 

Aproveito-me aqui da função para lançar ao próprio José Baravelli: Será justo 

ser o arquiteto e urbanista o único que tem o direito de ‘possuir’ um conhecimento inte-

gral? Pois em sua resposta os engenheiros e pedreiros estão excluídos dessa possibilida-

de. Será que todos os profissionais da área da construção não poderiam se beneficiar de 

conhecimentos integrais, a dar sentido de organicidade, mas atuar diretamente em al-

guma função especifica? Nesse sentido, a desalienação da forma segunda, do processo 

de trabalho, não seria um direito universal? 

Como ilustração do debate, um dos egressos, o arquiteto e urbanista Apoena 

Amaral nos enviou alguns desenhos realizados em 2001 por ocasião da disciplina, bem 

como algumas fotografias do processo de produção daquilo que é o primeiro arco da 

abóbada que hoje estamos construindo as paredes, coberturas, pisos... 
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Croquis com dados do cálculo da curva catenária que delineia a abóbada em obras. 

 

 

Desenho esquemático de corte da curva, onde se vê os tijolos, ferragens e a argamassa. Nota-se a altura da 

curva, com 19 cm de espessura e algumas outras medidas de execução de projeto. 

 

     

Esq.: partes pré-fabricadas que montadas formam o arco catenário. Centro: forma com desenho da curva 

final deitada de lado aguardando montagem no local. Dir.: montagem do gabarito para o cimbramento de 

sustentação das peças para argamassagem. 

 

   

Esq.: cimbramento montado, para sustentação das peças do arco. Dir.: educandos, técnicos e professor 

preparando peças e ferragens para concretagem. 
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A professora da disciplina Érica Yoshioka possui leitura própria acerca da expe-

riência de vivencia do processo, vejamos: 

 
Érica Yoshioka: “Então, voltando a essa coisa, que é uma disciplina, portanto, 

dentro de uma Universidade tem a questão formal de que o aluno se inscreveu, se matricu-

lou, portanto ele existe para esse sistema. Formalmente ele existe para aquela disciplina e 

que formalmente então ele vai ser avaliado, vai uma notinha no Sistema Júpiter, etc.  

Então essa é uma diferença. Vamos dizer, lá fora ele é empregado, registrado e no 

final do mês ele ganha um salário. Para ganhar o salário, ou ele vai ter que ter executado 

não sei o que, ou ter comparecido, trabalhado oito horas por dia, etc e ter oferecido uma 

produção para aquele sistema lá.  

Mas aqui, bem, tem o critério de avaliação que se transforma em nota para passar 

ou não passar de ano. Mas de qualquer forma é um universo que ainda permite que ele vi-

va o processo, mesmo que ele não apresente resultado no sentido de ter conseguido cons-

truir alguma coisa ou ter chegado à solução daquele problema específico que é a constru-

ção de uma parede de taipa, por exemplo.  

O objetivo para o aluno era construir uma parede de taipa, mas não era necessa-

riamente o da disciplina. Da disciplina, sim, era construir a parede de taipa e no processo, 

ele participando do processo, ele vai resolvendo os problemas todos que surgem de uma 

maneira consciente e conseqüente, ou seja, não é para fazer gambiarra: “ah, assim está 

bom” e aí chega no dia seguinte e diz “não, vamos fazer de outro jeito”. Não, tem que es-

tar buscando uma resposta na solução daquele problema, da maneira mais consciente pos-

sível.  

E o que significa isso: consciente? É ir atrás sim de pesquisa, fundamentação, de 

verificar, de testar, etc... Ver se precisa de um tempo... Se argamassasse hoje, e na semana 

que vem, a gente tem condições de verificar? Ou no meio da semana a gente tem que voltar 

para mergulhar no tanque de cura? Então é o sentido que eu digo de consciente e conse-

qüente: ele sabe que aquilo tem ser feito, se não truncou o processo.  

Está bem, trata-se de um dado técnico? Sim, mas isso demanda uma postura da 

pessoa. Se estudante ou não. Pois tem aula apenas naquela quinta-feira e ele tem que vol-

tar no dia seguinte para molhar ou então colocar dentro do tanque de cura, ele tem que fa-

zer, pois a técnica exige. Ou ele pode conscientemente fazer uma programação: não vou 

argamassar hoje, porque na quinta eu não posso vir, mas tal dia eu posso e no terceiro dia, 

vamos supor, eu tenho que fazer isso. Então esse dia eu posso, enfim. Então é ele ter cons-

ciência, assumir aquilo.  

Isso tudo que estou dizendo é uma leitura daquilo que a gente está propondo: va-

mos amadurecer dentro da nossa área de atuação. E sabemos que amadurecimento não 
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acontece só em pedacinhos. Ou eu estou amadurecendo ou não estou amadurecendo, não 

amadureço só para isso ou só para aquilo. 

(...)Então o resultado do objeto que está sendo construído é importante, porém 

não é decisivo, do ponto de vista nosso, do que a gente está propondo. O que nós estamos 

propondo é: o processo. 

Por exemplo, aconteceu a greve... Mas no processo, o grupo ou o indivíduo veio 

construindo a base para chegar à solução, ele veio construindo. É só continuar que ele 

chega lá. Pode acontecer greve, não tem importância, pois ele veio vindo.” 

 

Lucimeire de Lima arquiteta e urbanista, atualmente professora universitária re-

corda da função da vivência do processo ‘completo’ da construção na disciplina, o que 

gerou desdobramentos objetivos em sua prática profissional: 

 
Francisco Barros: “Por fim, o canteiro da FAU, a disciplina...” 

Lucimeire Lima: “Claro, foi muito importante, assim, gostaria até de ter traba-

lhado mais com projeto de edifícios, trabalhei mais com planejamento urbano e um pouco 

com programação visual e agora dando aulas.  

Apenas no início, logo depois de formada que trabalhei com edificações, trabalhei 

com um projeto e depois a obra.   

(...) E foi a partir da disciplina, de ver como se marcam as coisas, de ver como é a 

obra, com o Reginaldo. Eu consegui fazer [enquanto profissional na obra] uma coisa re-

donda, pequena, mas tinha uma curva, que era uma calçada... Consegui fazer, ajudou bas-

tante a disciplina. De ter pegado em uma linha, um prumo, e todas as coisas. Pois senão 

ficamos também com outra dificuldade ainda, além daquela da comunicação, mas também 

dessa, do saber fazer.  

Nesse sentido, a experiência do canteiro é bem bacana, mesmo, com certeza. É 

aquilo que falei no questionário, de se pegar no tijolo e se ver como faz... Até para criar, 

não é? Pois compreendendo melhor o processo construtivo, você pode criar, não tem a-

quele arquiteto, Juan Villá, que trabalhava com aqueles “espetinhos de tijolo”.  

Então, com certeza, ajuda bastante a formação do arquiteto. Aquele mais comple-

to, não é???? Como falou nosso mestre, Artigas, naquela frase, de que arquitetura é obra 

construída, principalmente. Aquela que faz a cidade mesmo, construída”. 

 

Outro egresso também entrevistado, José Baravelli, afirma a função pedagógica 

de se atuar na operação de atividades de construção, no sentido do aprendizado, próxi-

mo do conceito de organicidade já mencionado, de se ter a consciência do todo,  e atua-

ção apenas em uma das partes (ao se realizar o projeto de arquitetura):  
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José Baravelli: “Antes de começar eu gostaria de retomar um conceito, do traba-

lho socialmente necessário. Que é melhor que colocar nessa questão se eu fiz ou não uma 

atividade ‘profissionalmente’. De modo que se você realiza essa atividade em um tempo, 

ou rendimento próximo da média para a produção para a mercadoria. Daí, seria como 

uma prestação de serviço. Por exemplo, já fiz pintura, cavei brocas, mas em um tempo lon-

guíssimo, no desespero. Pois quem faz isso com a média do tempo do trabalho que a socie-

dade espera, é uma pessoa gigantesca, fortíssima. Ou ao menos com experiência... Com um 

jeito, pois cavar broca nem tanto é a força, mas o jeito, de saber voltar, de sentir o terreno. 

Portanto, o arquiteto que se presta a fazer todos esses trabalhos braçais, ele nun-

ca vai poder falar que fez esse trabalho na mesma medida que um profissional do canteiro 

de obras, na produtividade do trabalho, nunca. Para isso ele teria de ter tido um treino, 

desde garoto. 

E acho que o Reginaldo nunca quis que a gente fosse trabalhar como construtor.... 

Alias, é engraçado, ele quis uma coisa que eu fiz, que é que em algum momento da nossa 

vida profissional tenha feito o trabalho braçal, de tal forma que aquilo desse uma inteli-

gência para o corpo, que virasse uma inteligência mental.  O João Marcos196 adora isso: 

fazer com as mãos é aprender com o cérebro. Então só se fizer mesmo é que você apren-

deria.  

Então, qualificando essa minha resposta: cavar vala, pintar e etc. eu fiz como 

parte de atividade de formação. Nunca como profissional de canteiro de obras, ai seria 

uma loucura, não é?  

Na verdade, só eletricidade! Eu consigo armar um circuito elétrico tão rápido 

quanto um eletricista. Isso sim, mas circuito elétrico é o mais cerebral das atividades de 

execução. Agora, cavar vala, se me colocarem ao lado de um pedreiro magrinho que seja, 

em uma hora de trabalho ele já fez o dobro que eu”. 

 

José Baravelli foi um dos poucos egressos que mantiveram a prática de sempre 

atuar no campo da operação, desse modo, nos relatou diversas dessas experiências, que 

se encontram registradas em anexo, junto das outras entrevistas, na íntegra.  

Tatiana Nobre, arquiteta e urbanista egressa, em resposta a pergunta que aborda 

a realização integrada ou não das atividades de operação e organização da construção, 

credita o caráter de aprendizado dessas experiências profissionais, assim José Baravelli. 

Mas ela ainda indica que essa integração no processo, resulta em ‘beneficio’ em ‘todos 

os sentidos’:   

                                                           
196 João Marcos Lopes... 



321 
 

 
“Trabalhei predominantemente em atividades de organização e colaborei em al-

gumas atividades de operação e aprendi muito nas duas formas de trabalho. Acredito que 

todo trabalho é importante e necessário e deve ser feito com dedicação e consciência para 

que o benefício (em todos os sentidos) envolva a todos os participantes. Da mesma forma, o 

aprimoramento das formas de trabalho de organização e de operação deve beneficiar a to-

dos envolvidos, desde a otimização do investimento, o processo de produção e os resul-

tados (em todos os sentidos)”. Tatiana Morita Nobre: 

 

Em resposta à mesma questão, André Cristo concebe a possibilidade do arquite-

to que tiver interesse em participar de todo o processo, postura extremamente rara: 

 
“Não sou contra "colocar a mão na massa", mas acho que é preciso tomar cuidado 

com essa análise, pois ela tende a desconsiderar a importância da especialização da mão-de-

obra. Construir (colocar a mão na massa) é uma profissão e não se improvisa. Neste senti-

do, acho que o arquiteto pode participar para aprender e se aproximar da obra, mas não para 

substituir o operário, exceto se ele pretende participar realmente do início ao fim”. An-

dré Cristo: 

 

Outro egresso entrevistado, o arquiteto e urbanista José Gouveia, professor uni-

versitário, relaciona as influências da disciplina com sua prática profissional e ao mes-

mo tempo aponta limites para isso, pelo fato de serem experiências internas à universi-

dade, limite este que será debatido mais a frente:   

 
Francisco Barros: “Mais adiante, você fala que quer conversar, na pergunta so-

bre os dois blocos das esferas de trabalho. O bloco da organização e o bloco da operação. 

E você assinalou uma do campo da operação, que é a entrega de materiais. Desse modo, 

lhe pergunto como foi essa entrega, e por que você não assinalou que fez outras atividades 

desse campo, da operação da construção”. 

José Gouveia: “a partir dessa pergunta me pus a pensar naquilo que tenho feito 

aqui no escritório nos últimos anos, com algumas administrações de obra. Coisas muito 

pequenas, mas que já exigem certa organização e o contato com o trabalhador de maneira 

muito diferente daquilo que a gente fez lá no canteiro da FAU, trabalhando com o gerenci-

amento da obra inteira. E acho que essa é a intenção desse tipo de trabalho no escritório. 

Uma coisa super difícil de fazer, e que exige um tempo. Na verdade estou até parando de 

fazer isso. Fazia exatamente para testar essa formação que tivemos na FAU, como uma 
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pós-formação. Também com o apoio dos debates ideológicos que fizemos no grupo de es-

tudos197. Compreendendo que a FAU não ensina tudo, e tentar assim aproximar a ativida-

de de projetar com a atividade de realização daquele projeto mesmo. E isso é bastante in-

teressante. 

Essa resposta foi segundo a atividade que eu fazia, de projetar e ter uma equipe 

de operários que trabalhava comigo, de confiança, que acompanho já há alguns anos e ve-

nho trabalhando. E isso foi bastante interessante.  

Essa resposta da entrega de materiais era isso, de ir à loja e entregar alguns ma-

teriais na obra. E nesse sentido a disciplina ao menos introduziu a possibilidade de fazer 

isso.  Apesar de que acho que não dá para dizer: “a partir da disciplina que eu pude fazer 

isso...” Mas ela certamente introduziu questões que são importantíssimas. O que eu acho 

que é o grande valor da disciplina. Esse tipo de atividade você aprende meio que fazendo 

junto, quando você conhece o ‘empreiterinho’, o mestre de obras ao fazer a ‘reforminha’ 

de um apartamento, e nessas conversas com eles você vai tirando informações daqui e dali, 

de como realizar aquilo. Isso eu acho que a FAU não tem, e não dá. 

O trabalho de um arquiteto, uns sessenta por cento do tempo e da importância das 

coisas é trabalho com as pessoas, e a faculdade não dá muito esse tipo de coisa. Desde as 

pessoas que trabalham com você, outros arquitetos, desde as pessoas que estão te contra-

tando, e os parceiros de obra, que estão do seu lado. Isso é uma lacuna no curso de arqui-

tetura. São três aspectos importantes que a gente desenvolve muito pouco, apesar dos tra-

balhos serem em grupo, o que seria o trabalho com os próprios arquitetos.  

Mas ai, o trabalho com os operários, essa disciplina é única que tem isso, mas 

mesmo assim de uma forma indireta, pois eles são funcionários da USP, e estão ali para te 

dar uma assessoria, pois você faz as vezes do trabalhador mesmo. Ai eu acho que essa ex-

periência é quase que única. 

Apesar de que tem momentos na obra, profissionalmente, que você tem que ir lá e 

mostrar, fazer junto com o trabalhador, não fica só dando ordens. Ainda mais o jeito que a 

gente trabalha que é tentando não ter hierarquia dentro da obra, pois tem um conhecimen-

to específico do trabalhador que você não tem e você tem outro. Então, dentro desse ambi-

ente a intenção é fazer essa mistura de conhecimentos e sem escala de valores. É isso que 

eu acho que essa disciplina mais objetivamente tenha ajudado a construir, um conceito 

de como você age em uma obra. Acho que de maneira geral, dos alunos formados pela 

FAU que eu conheço tem essa tendência, essa idéia, muito por causa do ambiente da 

FAU, dessa disciplina”. 

 

Agora observando a questão do ‘conhecimento integral’ para os arquitetos, que 

significa, a grosso modo, passar a conhecer a operação da construção, ensaio aqui al-

                                                           
197 Explicar o grupo de estudos com os professores Jorge Oseki e Ângela Rocha.  



323 
 

gumas questões de se imaginar o contrário, de os operários passarem a ter a experiência 

das atividades de organização da construção, conforme vimos no caderno de experiên-

cia no. 1. 

Com esse objetivo é que faço a seguinte pergunta para a professora da disciplina 

Érica Yoshioka: 

 
Francisco Barros: “E se imaginarmos a brincadeira, de os assentadores de tijo-

los começarem a aprender aquilo que sabemos, e nos depararmos em uma obra...”. 

Érica Yoshioka: “Olha, eu conheço um pedreiro... Mas ele não saberia projetar, 

mas sabe ler tudo perfeitamente, saberia olhar para o desenho e encontrar um erro, saber 

que falta alguma informação em um desenho. E como ele não tem que inventar, pois ele 

não é o autor do projeto, ele fala: “doutora, está faltando aqui, eu não sei como continu-

o...”  

Por exemplo, quando eu trabalhava no campo, eu sempre trabalhava com uma tu-

toria, não era especialista, não sabia às vezes daquilo que estava fazendo, não saberia po-

dar um galho, por exemplo, mas talvez por que também não me propus a ser... 

Está ainda faltando muitos elementos para esses rebatimentos... O arquiteto pode-

ria ser um mestre de obras, saberia também planejar, de organização, saber coordenar... 

Precisaria ver que formação seria essa... as disciplinas todas...” 

 

Agora, em conversa com o técnico do Canteiro Experimental José Nascimento, 

experiente construtor, ele nos relata o que acontece quando participa de todas as etapas 

do processo, da idealização à execução, e gera até alguma satisfação: 

 
José Nascimento: “(...) Mas se ele gostou da minha idéia... Já pensou você fazer 

uma coisa que você combinou, projetou, viu direitinho, que assim fica legal de fazer, fica 

bom, fica bonito... E depois fazer? É gostoso isso aí também, né? Fica bem satisfeito com o 

que você fez e ele gostou também, né? É ótimo, eu adoro fazer assim também. 

Quantas vezes a gente já discute, cores de paredes junto. Entra no depósito, casa 

de tinta, traz mostruário, sentar... Trazer pequenas mostras de tinta, que os depósitos sem-

pre têm, não é? e ai faz um teste em um canto, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro tes-

tes... E ai chegar e olhar: “gostei dessa”. Olha já perdi dias de serviço escolhendo cor, pa-

redes... É muito bom isso aí, né?” 
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Diversos trabalhadores da construção civil, como vimos no caderno no. 1, rei-

vindicam o acesso a conhecimentos de projeto, e organização da construção, e lamenta-

vam sua condição de apenas leitores de plantas.  

José Nascimento nos dá mais uma razão para que a organicidade seja compreen-

dida como uma necessidade na construção civil, ao comparar a execução de uma obra 

com o projeto realizado por ele mesmo e outra com projeto realizado por outra pessoa, 

alienada da obra. 

 Nas obras que constrói, nunca teve se ‘desmanchar’ nada. Já nas que estava e-

xecutando o projeto de terceiros, em uma relação de heteronomia, conforme Sérgio Fer-

ro, o ato de ‘desmanchar’ trabalhos já aconteceu com diversos colegas construtores: 

 
José Nascimento: “Agora, sem arquiteto? Já aconteceu, de acordar até com a 

cabeça doendo. Se estou fazendo e ainda não está definido, e estou vendo que o serviço es-

tá dando errado, eu paro, deixo lá, é melhor nem continuar. Depois volto outro dia para 

fazer e termino o serviço, já certinho.  

Nunca tive de desmanchar nada que eu estava pensando. É ótimo isso ai. 

Já aconteceu de eu desmanchar serviço, com projeto e mandar fazer, e dizer: “o-

lha, não era bem assim que eu ia fazer, vamos refazer, vamos desmanchar, vamos fazer no-

vamente...”. e nós desmanchamos e fazemos de novo. Entendeu? Acontece, errar é humano. 

Mas dá uma ‘raivinha’, de fazer uma coisa, depois desmanchar, para fazer novamente. 

Tem uma mulher ali no Butantã, que ela é danada para isso. Tem. E ela tem di-

nheiro. E ela paga. Faz um serviço e depois tem que desfazer! Cerâmica, tudo, e ficou bo-

nito, tudo, o quarto, a sala, e ela chegava e: “sabe que eu não gostei?” e eu: “por quê?”, 

ela: “eu não gostei desse tipo de cerâmica, arranca tudo e eu vou comprar outra”. Ela 

mandou arrancar e fazer tudo de novo!E ela paga para refazer... 

Isso já aconteceu comigo, com o Chico, com o João, com nós todos. Entendeu?” 

 

A alienação da proprietária sobre o piso, ou antes, do projetista é que permitem 

tamanhos acintes. Deseconomias, desperdícios de tempo de trabalho e material. 

O ato de projetar e construir exemplificado por José Nascimento, que não resulta 

nunca em ‘refação’ de serviço, pode nos servir como um vislumbre, ou uma imaginação 

(infelizmente hoje ainda utópica), da prática da construção, ao menos sem a forma se-
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gunda da alienação, com a reorganização da divisão social do trabalho, como reivindi-

cou a arquiteta Carolina Heldt, páginas atrás.  

Esse exercício criativo de se imaginar como seria a construção civil sob bases 

não alienadas, ou seja, comunistas, foi objeto de debate com o egresso José Gouveia: 

 
Francisco Barros: “(...) Como vemos nas alternativas de respostas... Elas são um 

pouco para cutucar também. Essa, que diz que a pessoa passou a assentar tijolos, não por 

um desejo, mas por ter sido obrigado, pela saturação do mercado... Essa era uma brinca-

deira quase...” 

José Gouveia: “É eu me senti cutucado, e eu acho que isso não acontece, o arqui-

teto mudaria de área de trabalho. E, imagino que isso não acontece agora. No futuro a-

cho que todos nós vamos fazer, não é???? Talvez daí a obra da vida seja uma obra só. Não 

como o Oscar que ‘fez’ quinhentas. Seria uma obra. Faz uma obra, e boa: assentou um 

tijolo ali, desenhou um negócio ali, soldou uma coisa acolá. Não é???? Se for pensar no fu-

turo talvez seja isso”. 

Francisco Barros: “Fico muito com uma imagem de Cuba, de quando estava lá 

com um grupo e visitamos uma horta urbana, tinha uma hortelã trabalhando com as alfa-

ces, muito tranqüila. Conversa vai e conversa vem, e ela disse que havia estudado enge-

nharia química... A coisa é meio isso. Quando ela mexe naquelas alfaces, que eram enor-

mes, lindas, ela devia visualizar os elementos químicos todos, alimentando a planta, e deve 

ter adubado muito bem a terra...” 

José Gouveia: “E até, talvez, pensando em um futuro mesmo essas divisões do 

conhecimento científico também não existam. Ou tenha de um modo diferente. Onde até 

espacialmente se pensasse nas hortas...” 

 

 

Limite2.1.: a divisão social do trabalho em uma sociedade de mas-

sas capitalista que impede a integração dos fazeres da teoria e da pratica: 

a questão é de classe. 

 

Agora, a realidade nos joga seu balde de água fria... Vejamos o que os profissio-

nais egressos da disciplina nos relatam sobre as atividades que realizaram profissional-

mente: 
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10. Em sua atuação profissional realiza ou já realizou atividades de 
projeto e obra de edificações? Quais?    (possibilidade de escolha 
de mais de uma alternativa) egressos 

% (sobre 
universo de 

31) 
a) Nunca trabalhei com projeto e obra de edificações 6 19,35 
b) Projeto (desenhos) 26 83,87 
c) Memoriais descritivos 20 64,52 
d) Especificação de materiais 24 77,42 
e) Quantificação de materiais 24 77,42 
f) Orçamento 20 64,52 
g) Gerenciamento de obra 14 45,16 
h) Acompanhamento de obra 25 80,65 
i) Compra de materiais de construção 16 51,61 
j) Entrega de materiais de construção 6 19,35 
k) Escavação de fundação 1 3,23 
l) Elevação de alvenaria 4 12,90 

m) Pintura e acabamentos 5 16,13 
n) Execução de instalações (hidráulica e/ou elétrica) 5 16,13 
o) Outras atividades de execução de construção (ex: concretagem de 

laje, montagem de telhado, etc) 4 12,90 
p) Outras atividades do campo da construção civil (enumere) 5 16,13 

 

 
As respostas complementares às alternativas seguem no mesmo sentido, veja-

mos as práticas de organização da produção da construção: 

 
“Como arquiteto estive envolvido em todas as fases de obra de edificações unifa-

miliares, não de maneira prática, mas como projetista, responsável técnico e coordenador 

das mesmas”. (André Tostes Graziano, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, segundo 

semestre de 1999). 

......................................................... 

“Projetos de instalações hidráulicas e elétricas, bem como de fundações e de estru-

turas simples”. (José Eduardo Baravelli, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primei-

ro semestre de 1999). 

........................................................... 

 “Elaboração de padrões técnicos; Fiscalização de projetos e obras; Elaboração de 

editais para licitações; Fiscalização de contratos de desenvolvimento de projetos e execução 

de obras”. (Marcio Yoshio Ishibashi, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primeiro 

semestre de 2001). 

 

Já com algum contato com o campo da operação da construção: 

 
"Ajudei" uma vez na vibração do concreto da fundação, mas foi residual”. (Gui-

lherme Moreira Petrella, arquiteto e urbanista, egresso da disciplina, primeiro semestre de 

1999). 
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E Tatiana Nobre, nos relata atuação em atividades extremamente diversas, em 

ambos os campos de ação, temos aí uma profissional no caminho da ‘integração’, mas 

aqui se trata de uma exceção: 

 

“Tive oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de projetos e obras públi-

cas de diferentes demandas e escalas, além da edificação, tais como obras viárias, calça-

mento, praças, campo e quadra de esporte, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, 

redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, entre outros. Nestes exemplos 

de experiência em poder público, também tive a oportunidade de trabalhar desde a iden-

tificação da necessidade (oriunda de planejamento ou não), projeto (coletivo ou não), 

montagem da licitação, contratação e acompanhamento de obra. Eu trabalhei apenas 

um pouco nestes itens, diretamente, com minhas próprias mãos. Pois acompanhando 

obra, sempre temos que arrumar alguma coisa na obra, passagem de hidráulica e elétrica na 

laje e nas vigas, mudar a ferragem, espaçador, etc. O mesmo com alvenaria e tubulação. 

Mas fiz isso em poucas situações. Fazer diretamente toda uma concretagem, fiação, quadro 

de luz, etc., não fiz não. Nos mutirões trabalhei junto com os moradores, mas também em 

trabalhos específicos, principalmente subir alvenaria (tijolo de solo cimento) e organização 

da obra. Na minha casa já fiz um pouco de tudo, desde hidráulica, elétrica, cavar jardim, 

etc., mas são como moradora interessada e não como profissional. Fizemos e montamos 

dois jogos de aquecedores solar de baixo custo (ASBC), implantamos na caixa d'água, etc, 

na minha casa e da minha irmã”. (Tatiana Morita Nobre, arquiteta e urbanista, egressa da 

disciplina, segundo semestre de 2003). 

 

A partir de um breve e geral olhar sobre as respostas, podemos notar que os pro-

fissionais que cursaram a disciplina, em comparação ao senso comum arquitetônico, de 

não acompanhar as obras que projeta, nos levam a um resultado ainda mais integrado 

que o esperado, pois dos 83,87% que trabalham com projeto, 80,65% acompanha as 

obras. Ou seja, 25 dos 26 egressos.  

Já as atividades de operação da construção foram realizadas por 15% a 20% dos 

egressos, sendo 20% a entrega de materiais com as próprias mãos, ou seja, carregar 

mesmo. 
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Isso demonstra, apesar da condição não estatística de nossos dados, que é uma 

minoria que depois de formados dão continuidade à forma de integração das atividades 

como experienciado no Canteiro Experimental. Mesmo assim, é de se considerar, em 

meio às seduções do momento, com o presente maior boom da construção civil de nossa 

história, fator de verticalização e especialização do trabalho, dadas as condições que 

vem sendo tratada a formação profissional na construção civil.  

De modo a tornar mais complexo o debate, vejamos o que responderam os e-

gressos à seguinte questão:  

 

                                                                                                                               31      100,00 

 

As respostas dissertativas apontam para leituras diversas sobre a questão, geran-

do um interessante debate sobre as diferentes visões, a demonstrar a riqueza da questão. 

O interessante seria dialogar com cada qual, mas a ocasião agora não nos permi-

te.Futuras incursões sobre o tema podem melhor analisar suas colocações. 

Primeiramente apresentamos aqueles que realizaram apenas atividades de orga-

nização, com importantes considerações acerca da não realização das ações de opera-

ção: 

11. Acerca das atividades acima indicadas, considera-se que as alíneas de 
b) até i) encontram-se no campo da organização da construção (ideali-
zação) e as de j) até o) no campo da operação da construção (execução 
com as próprias mãos). Em sua atuação profissional pode-se dizer 
que: egressos % 

a) Realizei atividades de organização e operação da construção, pois com-
preendo que a atuação em ambos os campos faz parte da função social 
da(o) arquiteta(o).  4 12,90 

b) Consegui trabalhar apenas com atividades de organização da construção, 
pois o presente modo de produção não permite também a realização de 
atividades de operação da construção, apesar de meu interesse. 8 25,81 

c) Realizei apenas atividades de organização da construção, pois compreendo 
que estas são as ações que cabem à função social da(o) arquiteta(o). 2 6,45 

d) Realizei apenas atividades de operação da construção, pois o mercado de 
arquitetura está saturado e por motivos de sobrevivência fui obrigado a 
realizá-las. 0 0,00 

e) Outras leituras e justificativas sobre a realização dessas atividades. (desen-
volva) 12 38,71 

não respondeu 5 16,13 
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 “Realizei apenas atividades de organização que eram minha responsabilidade pro-

fissional. Mesmo com o acompanhamento próximo de atividades de operação as atividades 

de operação demandam tempo e habilidade que acabam sendo incompatíveis com o que se 

exige da função do arquiteto”. Adelcke Rossetto Netto,  

........................................................ 

“Entenda que apenas participei das de organização. As tarefas de operação desem-

penhei apenas por gosto próprio, nunca dentro de um sistema de construção onde a tarefa 

deveria ser desempenhada com perícia. Geralmente tais tarefas ou são muito pesadas para 

minha capacidade física, ou muito complexas para serem aprendidas de maneira rápida e 

por sua vez serem producentes”. Ciro Guellere Guimarães: 

....................................................... 

“Só desenvolvi atividades de organização da construção, pois no modo de produ-

ção dominante há a separação desses campos de atividade e como minha atividade foi de 

pouca incidência em projetos e obras de edificações não obtive maior desenvolvimento nas 

atividades de operação, que são pouco tratadas no curso de Graduação de Arquitetura”. Da-

niel Yuhasz 

..................................................... 

“Acredito que seja sim possível estar organizando e também operando e seria im-

portante a passagem mínima por esses dois campos, mas a familiaridade, o saber fazer bem 

está em grande parte ligado à experiência com a atividade, e esta experiência vai sendo di-

recionada por preferências pessoais muitas vezes inatas, e que no futuro lhe garante uma fe-

licidade com sua arte. Conheço mestres de obra de uma dignidade e felicidade enorme com 

o que fazem, assim como gerentes. Não vejo esse maniqueísmo como te ta apresentar nas 

alternativas”. Franklin Galerani Rodrigues Alves: 

..................................................... 

“Realizei de forma mais intensa as atividades de organização ao invés de produção 

da construção porque, ao contrário de um preconceito comum, considero que todas as ativi-

dades de operação num canteiro de obras são atividades especializadas, o que inclui até 

mesmo escavar uma fundação ou descarregar um caminhão de areia. O mais surrado dos 

serventes de obra precisou de formação e de treinamento tão constantes e intensos quanto 

os de um projetista, por menos que sejam socialmente valorizados. José Eduardo Baravelli: 

..................................................... 

“Realizei apenas atividades de organização, não por causa do sistema, mas por in-

teresse próprio apenas nessa fase”. Lara Cavalcanti Ribeiro de Figueiredo: 

 

Dentre os poucos que se puseram a se utilizar das mãos, há o arquiteto e urbanis-

ta Eduardo Ewbank, que assim fez inserido em necessidades da obra, como cooperação 

natural, ao acompanhá-las, mas não como tarefa, função ou responsabilidade: 
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“As atividades de operação realizadas foram dentro da atividade de acompanha-

mento de obra, por razões variadas como corrigir detalhes ou limpar elementos antes de 

uma concretagem (por exemplo). No entanto essas atividades foram realizadas dentro do 

escopo de acompanhamento e fiscalização, sem assumir a responsabilidade (e todos os ônus 

acarretados ao profissional) dos processos de operação”. (Eduardo Galli Ewbank: 

 

Agora no campo das exceções, e é exatamente por essa condição, de excepciona-

lidade, que aqui, na seção dos limites, colocamos a contribuição da arquiteta e urbanista 

Carolina D'Almeida. Sua experiência profissional é extremamente rara, pois trabalhou 

no Canteiro Cooperativa de Construção, daí sua atuação de integração das atividades de 

trabalho, e a consciência de que assim o fez ‘apesar’ da ‘normalidade’: 

 
“Realizei atividades de organização e operação da construção, e, no processo, 

compreendi melhor que a atuação em ambos os campos é importante para a produção da 

arquitetura, apesar de apenas a atividade de organização fazer parte das atividades conside-

radas normais da(o) arquiteta(o) e normalizadas na profissão de arquitetura”. (Carolina 

Heldt d’Almeida,  

 

Por fim, o também egresso, arquiteto e urbanista Franklin Galerani Rodrigues 

Alves aponta a disciplina como insuficiente para fazer frente às questões inerentes à 

divisão social do trabalho. Ele questiona o caráter ‘ideológico’ dos conteúdos, bem co-

mo sugere a alteração do nome da disciplina:   

 
“Como comentado, a questão da divisão do trabalho, passa por um monte de nu-

ances que sequer passaram perto de ser discutidos na disciplina. Não foram discutidas al-

ternativas industrializadas de construção e suas grandes possibilidades de melhoria nas 

condições habitacionais brasileiras. Este viés ideológico que a disciplina carrega, apesar de 

abrir para discussões interessantes, pode ser o grande problema dela. O problema do cantei-

ro, a necessidade de tirar o sofrimento da obra, passa por questões, inclusive tecnológicas 

que estão muito longe do simples tijolo, argamassa e concreto. E isto não é apresentado. A 

solução construtiva brasileira pode ser que passe por outros materiais, e que ideologicamen-

te é deixado de lado. Porque fazer o sujeito, após trabalhar a semana toda fora, ter que cons-

truir sua própria casa carregando tijolo e batendo massa não pode ser considerado uma 

questão de justiça social. E toda a periferia está aí pra mostrar que este modelo não deu ou 
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vem dando certo. E por sinal tiraria o nome de "alternativa" da disciplina”. (Franklin Gale-

rani Rodrigues Alves... 

 

Apenas como esclarecimento, ao que parece a crítica de Franklin assenta-se so-

bre o fato da disciplina por diversas vezes tratar das obras em mutirão auto-gestionário 

dos movimentos de moradia junto à Prefeitura de São Paulo na década de 90. Essas o-

bras, por contarem com poucos recursos tinham a economia, para sua realização, como 

um fator importante na tomada de decisão das obras. Desse modo, por falta de alternati-

vas, à época, as famílias trabalhavam aos finais de semana para a construção de suas 

casas, como complementação dos serviços contratados. Fato este nunca desejado pelas 

famílias, nem por ninguém, sendo que assim o fizeram por necessidade. Pela mesma 

razão, os esforços de industrialização dos processos da construção não atingiram a todas 

as obras, e foram insuficientes.   

Seguindo no relato dos limites colocados à ‘desalienação’ do processo de produ-

ção, há ainda outra questão que dificulta a integração das atividades de projeto e obra.  

Trata-se do ‘mergulho cego’ no canteiro, possível resultado de sua “fetichiza-

ção”, ou seja, de sua valorização excessiva por parte dos alunos da FAU, como coloca-

do pelo arquiteto egresso Guilherme Petrella, na pág. Xyz. 

Isso pode ocorrer de diversas formas, tal como lesões na coluna de um arquiteto 

por conta da tentativa ávida de carregamento de um saco de cimento sem prévia prepa-

ração física, ou pela execução de alguma atividade de obra sem a prévia elaboração e 

deliberação dos projetos, ou seja, sem um raciocínio critico prévio construtivo. Ambos 

são movimentos voluntaristas de tentativa de contraposição à hegemonia autoritária do 

projeto, mas de modo infantil, simplista, maniqueísta... 

Em conversa com Romerito, técnico do canteiro experimental, esse fato nos veio 

à tona: 
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Francisco Barros: “...outro dia, agora mesmo, no meio da disciplina, os estudan-

tes estavam na sala de aula da FAU desenhando e projetando. No dia seguinte fomos pro 

canteiro e nenhum aluno levou seus projetos pro canteiro”. 

Romerito Ferraz: “A maioria é assim mesmo, experimenta e depois faz o projeto, 

vão sem projeto, querem resolver tudo sem projeto, e não é só aluno do primeiro ano não, 

vira e mexe a gente vê aluno do quarto ou quinto ano se aventurando sem projeto”. 

 

Voltando-nos agora à organização espacial das atividades pedagógicas de proje-

to e obra no espaço da faculdade, é clara a barreira física para sua integração, fato esse, 

em uma escola de arquitetura que deflagra novamente o desinteresse do curso como um 

todo em promover essa integração. 

Vejamos as distancias entre os espaços e o caráter de isolamento do Canteiro 

Experimental, como se vê abaixo: 

 

(inserir foto aérea novamente, dos três edifícios) 

 

Atualmente os alunos pouco ou quase nunca usufruem das instalações do Lame 

e Canteiro, fato esse que veio a tona, em entrevista com José Rocha, marceneiro, técnico 

do LAME198:  

 
Francisco Barros: “Você chegou a trabalhar no LAME quando era lá embaixo, 

nos porões do próprio prédio da FAU?” 

José Rocha: “Trabalhei no LAME de 86 a 96. Foram 10 anos lá. São 10 anos no 

LAME, lá no piso inferior lá da FAU”. 

Francisco Barros: “E como que era... Tem alguma diferença de lá para cá?” 

José Rocha: “Lá você tinha uma freqüência muito alta dos alunos. Os alunos fre-

qüentavam muito mais a oficina lá do que aqui. Dado até as condições. Não que lá tivesse 

equipamentos melhores, não, os equipamentos eram os mesmos, eles só eram mais novos 

por causa da época. Eles tinham na época acesso aos materiais. Na época os materiais e-

ram fornecidos pela Faculdade, coisa que hoje não é mais, com algumas exceções.  

E o fato de que a oficina era embaixo do prédio. Podia estar frio, sol, chuva, você 

só descia as rampas e já estava dentro da oficina. 

                                                           
198 EXPLICAR A SIGLA LAME. 
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Então os alunos usavam muito da oficina assim... Como área de lazer. Na hora 

que eles estavam fora da sala de aula, estavam em recreio eles iam para lá. Ou, fazer al-

guma disciplina, ou criar alguma coisa, alguma coisa pessoal. Então a freqüência de aluno 

lá era muito alta. Dado estas condições, você tinha material disponível, você tinha uma o-

ficina que era integrada a sala de aula. Até tinha situações de que a gente tinha que parar 

a oficina por causa do barulho que atrapalhava as salas de aula. Então tinha muito disso, 

coisa que aqui é muito distante, se chove você não tem como chegar aqui, então isso difi-

culta muito”. 

Francisco Barros: “Ia ter uma ligação... Não ia ter uma ponte que...” 

José Rocha: “Esse projeto aqui tem uma passarela, ligando os dois prédios. Esse 

era o projeto do Gasperini, mas essa parte da passarela não foi executada. Conversa-se 

muito em fazer, não mais uma passarela aérea, mas sim um túnel, dois subterrâneos ligan-

do os prédios. 

Aqui nós temos um porão e lá tem outro, seria ligando os dois porões por via sub-

terrânea.  São apenas projetos que não são executados, e isso certamente mudaria muito a 

freqüência do aluno na Oficina”. 

 

Outro indício de que a FAU como escola pouco ou nada se interessa pela inte-

gração dos conhecimentos de projeto e obra, é o fato de não se considerar importante 

que os técnicos do LAME e Canteiro tenham também os conhecimentos de projeto, de 

desenho, de arquitetura, até para melhor dialogarem com os educandos. 

Vejamos o depoimento de José Rocha e José Nascimento sobre sua condição di-

ante dos conhecimentos dos arquitetos:  

 
Francisco Barros: “Você fez curso técnico de marcenaria?” 

José Rocha: “Sim, técnico, mas foi um curso pequeno, não foi avançado. Foi a-

quele curso assim de horas. Mas o que vale aqui mesmo é a gente ter a experiência que 

vem desde a infância. Ando dentro de marcenaria desde que nasci”. 

Francisco Barros: “Neste curso que você fez, ou em algum outro momento na vi-

da você fez algum curso de desenho também?” 

José Rocha: “Não, não fiz. O que a gente entende de projeto você vai construindo 

ao longo do tempo. Todo dia passa um projeto pela nossa mão, assim você vai adquirindo 

experiência. Mas estudar projeto eu nunca fiz, eu nunca estudei desenho” 

Francisco Barros: “... Pois o desenho tem uma técnica também, de perspectiva... 

É uma ciência, tem uma disciplina que a gente faz... O arquiteto não é gênio nenhum, ele 

aprendeu a desenhar. Apesar de ter alguns que acham que são...” 
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José Rocha: “aqui a gente só faz, só repete aquilo que alguém passa para gente. 

E ainda, ninguém é gênio, você vai sempre ouvindo e repetindo...” 

Francisco Barros: “mas esta parte de desenho, de projeto, você aprendeu a fa-

zer? Sabe fazer?” 

José Rocha: “Não me arrisco não. Eu a desenhar, não. Eu sou muito amador nis-

so... Se for para mim tudo bem, mas não me arriscaria a fazer qualquer tipo de projeto e 

apresentar para alguém não”. 

Francisco Barros: “Mas se tivesse um curso para os funcionários do LAME, de 

projeto?” 

José Rocha: “Certamente muita gente aqui se interessaria em fazê-lo. Que aqui 

tem... O Laércio ele fez isso, um curso de desenho, ele desenha muito bem. Mas os outros, 

eu não tenho o conhecimento de que alguém tenha feito algum curso desse tipo”. 

 

José Nascimento, também técnico, mas do Canteiro, nos relata experiência pare-

cida: 

 
Francisco Barros: “e da parte do desenho, você desenhava também?” 

José Nascimento: “eu desenhar? eu desenhar não, eu não sei quase nada. O risco 

que é para fazer para a direita eu faço para a esquerda... Não sei quase nada se for para 

eu desenhar.  

Eu já manjo já um pouquinho se você trouxer para mim o projeto, entendeu? Di-

zendo assim: “eu quero fazer essa casa Zé, assim, assim e assim”. Eu faço. Tenho minhas 

duvidas, lógico, tem algumas coisas que não vou entender como que é, mas ai já tem o ar-

quiteto que passou o projeto para a gente conversar. E ai ele vai dizer: “isso aqui você vai 

fazer assim e assim”. E eu: “tá”.  

A gente trabalha assim, e eu já fiz, tenho casa começada do chão até o final, mas 

desenhar, não.  

Francisco Barros: “(...) e aquele amigo que você fez a casa para ele, como que 

você mostrou para ele como ia ser a casa que ia ser feita?” 

José Nascimento: “ah vai só praticamente. Na trena, vai medindo e vamos mar-

cando junto com ele. Marca, põem os piquetes no chão, tudo marcadinho. Vem, estica a li-

nha, marca, vendo, entendeu? se baseia tudo direitinho, conta os cantos por canto, aqui e 

ali. Aqui vai fazer a cama, aqui o banheiro...” 

Francisco Barros: “... tudo na prática”. 

José Nascimento: “tudo na prática. Se sair algum desenho é um rascunho em 

uma folha de papel lisa, e só riscar mais ou menos, e bolar: “aqui nós fazemos a escada, 

aqui nós fazemos um cômodo, nós fazemos o banheiro, faz mais um dormitório, faz uma sa-

la”. E só assim.  
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Já fazer um desenho assim, bem elaborado, que nem vocês fazem, bem bonitinho... 

Jamais. Não é brincadeira não, mas eu não faço!” 

Francisco Barros: “e você tem vontade de aprender?” 

José Nascimento: “Muita vontade, até esses dias mesmo eu estava conversando. 

Foi assim: “se eu pudesse, hoje, tivesse tempo e condições de estudar, voltar e fazer tudo, 

eu fazia arquitetura”. Tranquilamente, eu fazia. 

Eu já sei executar o serviço, para eu fazer mais a arquitetura era aprender mais 

os cálculos, os desenhos, e essas coisas para mostrar como faz. Eu já manjava melhor a 

obra que eu ia fazer. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso! 

Quem sabe, um dia, quem sabe o dia de amanhã, não é? 

Mas se pudesse assim: “Ei vou voltar a fazer uma faculdade, aprender alguma 

coisa, eu faria arquitetura sem problema algum”. Tranquilamente”. 

 

Segundo José Gouveia os limites da presente divisão social capitalista são enor-

mes.  Nesse sentido, uma ação isolada, seja em seu escritório, a atuar nas obras, ou na 

disciplina da FAU, gera distorções que não se resolvem em si. Ou seja ,os limites a isso 

encontram-se em outra esfera, na totalidade dela, como já visto. 

Mesmo assim, Gouveia indica, em meio a sua fala que a função da disciplina e 

dessas incursões experimentais não é para resolver nada, mas como estratégia pedagógi-

ca para a compreensão do problema, para ‘sabermos disso’, para também ‘vislumbrar 

uma transformação do atual cenário’, como coloca. 

Se assim for, a ação da presente pesquisa em debater possíveis avanços e ao 

mesmo tempo focar os limites para cada ação de busca à desalienação pode ser acertada: 

 
Francisco Barros: “nesse sentido, nessa pergunta eu tento ser literal nos termos, 

compra é escolher o material e dar o dinheiro na loja, aí vem escavação, que é o ato mes-

mo de escavar” 

José Gouveia: “sim, em alguns momentos isso acontece, cheguei a assentar um ti-

jolo, a pegar uma goiva, conheço um pouco de madeira. Eu acho que também é uma rea-

lidade um pouco simulada, não considero isso como uma experiência da pessoa que está 

trabalhando na construção civil. Pois no fundo, a gente sabe, tenho minha vida aqui no es-

critório, meu trabalho não é exatamente esse, por uma característica do momento que a-

gente vive. Por mais que eu gostaria de, ou que minha formação me desse essa possibili-

dade de entrar nesse meio, eu não tenho essa possibilidade. Mesmo quando eu faço isso 
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na obra, sei que é meio simulada, pois eu sei que depois vou pegar meu carro e continuar 

aqui desenhando, sabe? 

Então é o mesmo questionamento que faço em relação à disciplina. É interessan-

te, mas nunca vai mostrar para gente exatamente o quê que é o trabalho na construção 

civil. À distância, a divisão do trabalho está de uma maneira tão exacerbada que você não 

consegue nem se imaginar como que é trabalhando ali, ou voltando para casa com o 

transporte que a gente tem. Eu acho que a divisão do trabalho é uma coisa que acabou 

com essas possibilidades e está acabando com elas. 

Tem formas de reverter o quadro, mas a posição do projetista e do construtor, que 

deveria ser o arquiteto, ou que algum dia foi o arquiteto, está totalmente separada. A ca-

beça separada da mão mesmo.  

Então, eu acho que essas iniciativas têm esse intuito, da gente saber, e no mo-

mento que estamos projetando, saber que existe essa divisão, que foi brutal, que é brutal 

ainda, que resulta desse espaço que a gente construiu, e que também reflete no espaço 

que estamos construindo, é evidente isso.  

É por isso que o questionário não deu conta de responder isso que estava pensan-

do. Com essa alternativa de dizer sobre a entrega do material. Eu sei que não é a natureza 

da atividade que você está fazendo ali, entende? 

E mesmo que eu saiba que, em algumas obras eu tenha feito a compra de todo o 

material, de todo o cimento, de todos os acabamentos, toda tinta, todas as ferramentas, 

mesmo assim eu fico ainda distante. Não é você que vai usar aquela ferramenta, são expe-

riências limitadas nesse sentido. Diferente da experiência que vocês tiveram na cooperati-

va canteiro, que é de fato não haver a distinção entre a pessoa que projeta e a pessoa que 

executa: a pessoa que tradicionalmente executa projetava e a pessoa que projeta também 

estava executando. Apesar de saber que também tem certo grau de simulação da realida-

de, era uma experiência. Mas acho que só com elas que você pode também vislumbrar 

uma transformação do atual cenário, que é muito brutal. 

Francisco Barros: “o interessante é que muitos dos arquitetos que responderam 

ficam apenas nas primeiras atividades, apenas no projeto”. 

José Gouveia: “Do jeito que ‘a gente’ desenvolveu essa ‘ciência da construção 

civil’, a coisa acabou se estruturando dessa forma, lógico que sempre temos de testar o no-

vo. É que tem um certo porte de obra que a gente não consegue. É como fazer um projeto 

grande, em certo momento tem que acabar dividindo algumas atividades para a coisa se 

viabilizar. Eu também tento, sempre que a gente projeta aqui no escritório, deixar todos 

terem a mesma liberdade nas decisões, nas escolhas, no debate, principalmente. Mas ima-

gino que em obras de um porte tal, entram questões de prazo, você acaba tendo que dividir 

o trabalho.  

Estou só imaginando por que alguns arquitetos ficam só nessa parte do projeto. 

Pois vira uma coisa tão grande que o jeito que a gente acaba produzindo as coisas acaba 

sendo o jeito mais prático que você encontra para realizar uma coisa. E essas coisas já 
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vêm ‘no pacote’, a empreiteira vem e te contrata, só para fazer o projeto ‘e tchau’. Isso já 

está determinado.  

Por isso que eu acho que as experiências que eu faço aqui no escritório de acom-

panhar a obra, é estar mais próximo da equipe que vai executar o meu desenho, como um 

gerenciador. Ela é possível com pequenas coisas. Eu mesmo, se for fazer uma obra um 

pouco maior, eu não imagino como fazer. Também por que as relações de trabalho são 

muito informais, com apertos de mão, daí podermos fazer isso apenas em obras de pequeno 

porte”. 

 

Outro fato ainda que dificulta as ações pedagógicas dialógicas presentes no 

Canteiro Experimental, além de sua inserção limitada na FAU USP, com acesso pontual 

no curso pelos estudantes, é seu caráter de exclusividade se observarmos o todo dos 

cursos de arquitetura e urbanismo do país, ou seja, na formação da profissão do todo da 

cadeia produtiva nacional, como vimos na pág. Xuz. 

Lucimeire Pessoa de Lima, professora universitária egressa da disciplina é que 

retoma esse foco para a discussão: 

 
Francisco Barros: “(...) na faculdade em que dá aulas, tem canteiro experimen-

tal?” 

Lucimeire Lima: “Não tem. Tem laboratórios, mas são de conforto, como de a-

cústica, de plástica, para mexer em alguns materiais, como pias... Esse tipo de coisa. Mas, 

canteiro de obras, acho que é praticamente impossível. Lá é um edifício, compacto. Há 

muitos cursos, e não tem área suficiente. Quando você trabalha em uma universidade pri-

vada, cada metro quadrado é muito disputado. E já tem bastante coisa, arquitetura já ocu-

pa um espaço grande, tem esses laboratórios, tem uma parte da biblioteca que é só para 

arquitetura, com mapas e mapotecas... Os outros cursos têm bibliotecas compartilhadas 

com os outros. É, não tem, canteiro infelizmente não tem, e não vejo a possibilidade de ter, 

não tem uma área livre. O que fazemos, como professor, é tentar utilizar nos espaços que 

temos, e fazemos coisas como uma geodésica de jornal, mas argamassa, concreto, tijolo, é 

super difícil”. 

Francisco Barros: “os alunos sentem falta de um canteiro, já mencionaram is-

so?” 

Lucimeire Lima: “Não muito, nada muito forte, digamos assim. Por exemplo, fa-

zemos uma dinâmica no primeiro semestre que é fazer alguns espaços com tamanho real, e 

fazemos com fitas crepes no chão, desenhamos no chão. E aí os alunos sentem dificuldade, 

pois é a partir de um desenho que eles fazem no papel, e tem de transpor para a realidade, 
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e colar no chão. Só para marcar já sentem dificuldade. Daí, falamos, que quando forem 

trabalhar, em um canteiro de obras vão se deparar com coisas assim, e acaba por aí.  

Claro que gostaríamos como professor, de ter um canteiro... E a gente não pode 

ficar suscitando revoltas, não é? Você acha que eu quero ser demitida? Assim, abordamos 

o tema como dá”. 

 

Este parece um limite claro e objetivo, pois quem é ‘o dono da bola’ não quer 

saber de Canteiro, e de ‘desalienação do processo de ninguém’. 

 

 

Exemplo 2.2.: ações que buscam recompor o trabalho coletivo, a 

partir de um método democrático de diálogo, onde as decisões são toma-

das com a participação dos trabalhadores. 

 

Novamente, ‘navegaremos por mares turbulentos’, pois ações que contribuam 

para a configuração do sentido da necessidade da democracia no processo produtivo, a 

buscar compreender ser um direito a participação nos processos decisórios das ativida-

des da cadeia produtiva da construção civil não é tarefa simples. Tão pouco ter como 

objetivo contribuir com a desalienação do processo de trabalho, pelo compartilhamento 

do poder decisório sobre o trabalho, através de sua coletivização, como um método. 

Vejamos as considerações dos estudantes que recém cursaram a disciplina, e su-

as percepções sobre esse ‘método’ de trabalho: 

 
 “Em relação ao trabalho no canteiro; a característica mais importante foi o trabalho 

em equipe. (...) O trabalho coletivo faz as pessoas entenderem que cada um precisa do ou-

tro para fazer um inteiro”. (Educanda Bárbara Torres Améstica, Grupo cobertura de ETFE 

– relatório individual primeiro semestre). 

........................................................ 

“(...) a possibilidade de trabalhar em grupo com pessoas que se associaram não por 

afinidades íntimas e pessoais (diretamente), mas que se juntaram através do tema a partir do 

qual gostariam de abordar a proposta da disciplina. Isto faz muita diferença no desenvolvi-

mento do trabalho, pois partimos de uma postura autônoma de cada um dentro do coletivo”. 
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(Educanda Carolina Laiate, Grupo parede de taipa, relatório individual, primeiro semestre 

de 2011). 

.............................................. 

“Assim foi o semestre: descobrindo o material, descobrindo o grupo, redescobrindo 

o canteiro (para quem fazia tempo que não o habitava). Como disse, o grupo trabalhou 

muito unido, do começo ao fim, e seria injustiça apontar se alguém se sobressaiu. Do le-

vantamento de dados, à contribuição com idéias, ao pegar no martelo e na serra, todos par-

ticiparam de forma coesa e harmônica. Não houve, que eu tenha percebido, conflito de 

ego e cobranças, mesmo quando um não aparecesse numa semana ou outra, mesmo quando 

um precisasse sair mais cedo. O grupo, também, sempre se mostrou solidário com os 

próximos que virão: procuramos economizar o material, pensar muito antes de agir, testar 

muito antes de arriscar”. (Educando Vinicius Langer Greter, Grupo cobertura de ETFE...) 

................................................... 

“Procuramos desenvolver um ambiente coletivo de discussão, tomada de decisões e 

construção do saber, de seriedade, mas também de diversão, e, nessa democracia, acabei 

perdendo algumas decisões. (...) Também fui voto vencido na escolha do solo-base: a mi-

nha intuição dizia que a terra amarela era mais apropriada, mas nem tive a oportunidade de 

defender minha tese, pois a terra vermelha foi escolhida em um dia que faltei. Sem proble-

mas, o importante foi o processo”. (Eberson Ramos de Carvalho, Grupo BTC....) 

 

É clara a constatação de em um ambiente de disciplina universitária, onde não há 

valores monetários envolvidos, e há a predisposição do ambiente para que o método do 

diálogo democrático seja vivenciado, sua existência é tranqüila. Desse modo, se fosse 

apenas essa a ‘tarefa’ das ações pedagógicas dialógicas já poderíamos parar por aqui.  

Mas como se sabe, no mundo do trabalho, no mercado, essas características de 

relacionamento inter-pessoal são praticamente proibidas no mundo empresarial.  

Voltemos à pesquisa com informações dos egressos sobre as dinâmicas de traba-

lho na disciplina. Dos 31 que responderam o questionário, 28 deles responderam objeti-

vamente, segundo lembranças: 

 

7. Como foi a dinâmica de trabalho na disciplina? egressos % 

a) 
Trabalho individual - (idealizei e construí o projeto sozi-
nho). 1 3,23 

b) 
Trabalho em grupos - (idealizei e construí o projeto to-
mando decisões coletivas). 28 90,32 

c) Outra (descreva) 2 6,45 
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31 100,00 
 

“Trabalho em duplas e grupos. Tivemos uma entrega em dupla (projeto) e uma 

obra a construir de forma coletiva (execução)”. (André Tostes Graziano 

.................................................................. 

“Não podemos deixar de lembrar que, na disciplina, não foi todo momento to-

talmente coletivo. Teve orientação direta do Prof. Reginaldo e momentos de divisão (ne-

cessária)  em grupos menores e tomada de decisão por pessoas mais envolvidas com a ati-

vidade específica. Nem tudo foi (ou é) totalmente coletivo, nem totalmente individual”. 

( Tatiana Morita Nobre.. 

 

Antes de avançar, é necessário o esclarecimento sobre alguns termos presentes 

no debate. O trabalho em grupo, coletivo, não significa relações de diálogo democrático 

de poder, à priori, principalmente na construção civil. 

Para a edificação de um prédio, o trabalho é totalmente e extremamente coletivo, 

a quantidade de trabalhadores envolvidos, de técnicos a operários podem chegar a cen-

tenas. Mas, logicamente a participação, o processo decisório tende a ser totalmente hie-

rarquizado de forma autoritária, vertical, de cima para baixo.  

Como a hierarquia é necessária, o que faz diferença é como se acessam os postos 

da hierarquia e como circulam as decisões dentro desta, se por exemplo, é possível a 

participação de um pedreiro nas decisões sobre a técnica construtiva para o levantar de 

uma paredes. 

Mas por que estamos aqui defendendo o diálogo, a democracia?  

Retomando nossos objetivos, nossa tarefa é contribuir para a desalienação no 

processo de produção, e em uma cadeia produtiva onde a técnica, o conhecimento técni-

co determina a posição de cada um nos diferentes postos de trabalho da pirâmide, a ma-

nejar os diferentes instrumentos de trabalho, e controlar determinado ‘capital instrumen-

tal’ de apenas uma pequena parte da produção, mas que quanto mais alto na pirâmide 

você está mais poder de comando você tem. 
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Está bem, mas qual o problema disso? 

É que as pessoas que executam os trabalhos não vão poder opinar sobre aquilo 

que estão fazendo, nem poder ainda decidir sobre o valor do seu salário, ou ganhos mo-

netários quaisquer, ou sobre os investimentos em novas tecnologias para a melhoria das 

condições de seu próprio trabalho. 

Voltando ao método, vejamos a pergunta que relaciona as dinâmicas de trabalho 

dos egressos e as influencias nestes a partir da experiência da disciplina: 

 
8. Considera que a dinâmica de trabalho experienciada na discipli-

na contribuiu para sua formação? (possibilidade de escolha de 
mais de uma alternativa) egressos 

% (sobre 
universo 

de 31) 
a) Sim, pois foi possível vivenciar nos grupos uma forma alternativa de 

trabalho diferente da forma hegemônica presente no mercado de tra-
balho, tendo o diálogo democrático como meio de decisão sobre o 
produto arquitetônico, compreendendo que sua autoria, na verdade, é 
coletiva. 12 38,71 

b) Sim, pois com o compartilhamento das tarefas de construção foi pos-
sível compreender a necessidade de distribuição e revezamento das 
atividades mais penosas e repetitivas entre todos os profissionais da 
cadeia produtiva. 7 22,58 

c) Sim, mas por outras razões (descreva). 8 25,81 
d) Não, pois na atuação profissional da(o) arquiteta(o) o trabalho e as 

decisões são tomadas de forma individual, até por imposição da res-
ponsabilidade técnica. 0 0,00 

e) Não, mas por outras razões (descreva). 5 16,13 
 

As respostas nas alternativas já nos permitem ter em mente que ao menos 12 do-

ze dos egressos identificaram o diálogo democrático como um valor e a autoria coletiva 

como uma realidade.  

 Outros profissionais responderam de modo próprio, o que demonstra a riqueza 

da diversidade de visões sobre a disciplina. Os primeiros identificaram o trabalho em 

grupo, coletivo como algo importante: 

 
“Concordo bastante com a primeira resposta, sobretudo no entendimento da obra 

como construção coletiva, mas nem tanto sobre o diálogo democrático na decisão do 

produto, ao menos no semestre que cursei”. Adelcke Rossetto Netto 

................................................. 
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Não somente esta, mas outras disciplinas que também trabalharam em grupo 

contribuíram para o aprendizado de construção coletiva de propostas e projetos, exercidos 

atualmente em meu trabalho. c) Natasha Mincoff Menegon 

.................................................... 

No período em que cursei a disciplina, estava em processo junto a outros colegas, 

de formação de um atelier que tomou forma de coletivo de trabalho, no qual me insiro até 

hoje, o BijaRi, atualmente uma empresa com hierarquia horizontalizada. A dinâmica da 

disciplina naquele período permitiu experimentar a criação coletiva, mas respeitando as 

necessidades individuais, modelo de trabalho que aplicamos ainda hoje em escala diferen-

te. Olavo Yang Jaguaribe Ekman 

 

Já Luciana Ferrara e Tatiana Nobre consideram que a postura de diálogo, de a-

bertura e compartilhamento foi uma contribuição importante:  

 
“Mostrou a importância do conhecimento prático, que só se adquire com a prática. 

Nesse sentido, a disciplina mostrou o quanto é possível se aprender no contato com os 

trabalhadores da construção civil com o pedreiro, mestre de obras, etc. c) Luciana Nico-

lau Ferrara: 

........................................................... 

“Além da forma alternativa de trabalho, a disciplina envolveu uma grande vontade 

de aprender de todos os participantes, professor, alunos e funcionários. Cada obra é um no-

vo aprendizado para todos. E todos nós podemos aprender com todos. Da mesma forma que 

o caminho da força deve fluir na estrutura, a energia de aprendizado para a construção deve 

fluir entre os participantes. O trabalho com diálogo é resultado de uma atmosfera de 

respeito mútuo e de crescimento”. c) Tatiana Morita Nobre: 

 

Agora, vejamos com se desdobram os valores apreendidos e exercitados na dis-

ciplina no mundo profissional, do trabalho no mercado. O trabalho coletivo e o diálogo 

democrático continuam entre as atividades de projeto e obra? 

 
12. Em sua atuação profissional é mais comum trabalhar segundo 

quais dinâmicas de trabalho de projeto e obra de edificações?   
(possibilidade de resposta em mais de uma alternativa) egressos 

% (sobre 
universo de 

31) 

a) Trabalho individual. 7 22,58 

b) Trabalho em grupo. 23 74,19 

c) Outra dinâmica de trabalho (descreva) 4 12,90 
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Essas respostas suscitam outra questão, mas que apenas pelas informações que 

dispomos não é possível saber ao certo.  

Seria: estes trabalhos em grupo também ocorrem de modo a integrar atividades 

de organização e operação da construção, como vivenciado na disciplina? 

Se observarmos as respostas à pergunta no. Xyz, notaremos que não, pois xzys 

dos egressos apenas realizaram atividades profissionais do campo da organização.  

Desse modo, pode-se dizer que o normal entre os que responderam os questioná-

rios, é a continuidade da ação coletiva apenas entre arquitetos e urbanistas.  

De modo a tornar mais rico e complexo o debate, vejamos as respostas disserta-

tivas dos egressos para a questão “Em sua atuação profissional é mais comum trabalhar 

segundo quais dinâmicas de trabalho de projeto e obra de edificações? (possibilidade de 

resposta em mais de uma alternativa)”: 

 
“Trabalho individual, mas em contato com os usuários, com parceiros (economis-

tas da construção, engenheiros, arquitetos), com o cliente. Faço muitas reuniões e mui-

tas apresentações”. (André Cristo 

............................................................................ 

“Existem esferas de trabalho com decisões mais coletivas e outras mais individu-

ais. É difícil definir isso, pois em que escala está olhando. Trabalho "individual" numa obra 

é algo estranho, afinal se afastar a escala é um coletivo gerando um único objeto ao final. 

Quando indivíduos assinam uma proposta de trabalho, mesmo que individual à primeira 

vista, ele está agindo coletivamente. Ou quando coletivamente é tomada uma decisão, a e-

xecução dessa decisão na enorme maioria das vezes é uma execução individual e muitas 

vezes hierárquica. Franklin Galerani Rodrigues Alves 

................................................................... 

Depende do trabalho, ora era individual, ora em grupo, conforme a natureza do 

trabalho, exemplificando: quando fiz projeto executivo, era um trabalho individual, pelo 

menos pela ótica da falta de contato com as outras pessoas da cadeia produtiva, no caso era 

apenas juntar uma enorme quantidade de informações. Já quando trabalhei com urbanismo, 

com certeza o trabalho era em grupo, pois as discussões com as equipes sempre foram bas-

tante  presentes, mesmo que em algum momento a atividade fosse individual. Lucimeire 

Pessoa de Lima 

........................................................... 
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Depende do projeto e dos envolvidos. É possível trabalhar com criação individual 

em processos de criação coletiva também. Tatiana Morita Nobre 

 

Novamente, se observadas as respostas, nenhuma delas coloca sob o mesmo âm-

bito decisório as atividades de organização e operação da construção. Não parece ser 

possível a reunião dos responsáveis sobre essas distintas atividades em um mesmo fó-

rum decisório: arquitetos e pedreiros (por exemplo). 

A bem da verdade, essas respostas nos colocam em posição de questionar se 

houve contribuição à ‘desalienação’ desses profissionais. Parece-me que não, pois de 

que vale ‘desalienar-se’ em teoria... Temos aqui então um limite, não um avanço. 

Por bem, deixemos por aqui a questão em aberto, pois ao menos o trabalho cole-

tivo entre os arquitetos é algo mais interessante que uma ação despótica como conheci-

da e defendida por gerações atrás.  

Seguimos assim para a próxima pergunta que avança um pouco mais na mesma 

questão, dando-nos um pouco mais de subsídios e informações interessantes, que podem 

consolidar, ou não, nossa leitura, ao pedir para os profissionais egressos compararem as 

formas das atuais práticas às da disciplina: 

 

13. Em sua prática profissional conseguiria identificar a presença ou 
alguma influência das dinâmicas de trabalho exercitadas na 
disciplina “Técnicas Alternativas de Construção”? egressos % 

a) Sim, o trabalho em grupo ainda é presente em minha vida profissio-
nal, com decisões coletivas e democráticas. 16 51,61 

b) Não, a divisão social do trabalho exige que tome decisões técnicas de 
projeto sem o compartilhamento de responsabilidades com outros 
profissionais que atuam na cadeia produtiva.  4 12,90 

c) Outra (descreva). 9 29,03 

não respondeu 3 9,68 
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Talvez os que responderam a alternativa a) se enquadrem na leitura que estáva-

mos construindo, de que a coletividade e a democracia ocorra apenas grupos de arquite-

tos e urbanistas. 

Bem, ao menos quatro profissionais reconheceram a fatalidade da cadeia produ-

tiva verticalizada, mas ainda não avançamos muito do patamar em que estávamos, ve-

jamos as respostas dissertativas, pois como já percebido, contribuem ainda mais com o 

debate. 

Segundo Daniel Yuhasz a experiência da disciplina se manteve em sua prática 

profissional, e continua a tomar decisões de forma comum aos que a operam: 

 
 “Sim, embora não tenha me envolvido nas atividades de produção, sempre procu-

ro debater soluções e tomar decisões de projeto com os envolvidos na execução da obra”. 

(Daniel Yuhasz,  

 

Para outros egressos, a continuidade de método continua, mas em termos: 

 
“Trata-se de um misto entre as duas outras opções”. (André Tostes Graziano, ar-

quiteto... 

.................................................. 

“Quase a resposta A, mas não diria que a dinâmica coletiva do trabalho que execu-

to seja democrática; ainda assim, as dinâmicas de trabalho na disciplina foram lições de 

responsabilidade e participação que carrego comigo”. (Andrei de Mesquita Almeida, arq 

................................................ 

“Trabalho sempre considerando todas as ‘forças’ de um projeto/obra até mesmo 

me preocupando em ter como parceiros profissionais que pensem da mesma forma. Ainda 

que tenha que me submeter à estrutura hierarquizada da construção civil atual, entender 

como o canteiro funciona e pensar em maneiras de melhorá-lo é uma constante na minha 

prática profissional”. (Ciro Guellere Guimarães,  

.................................................... 

“O trabalho em grupo é presente e sempre buscado em minha vida profissional, 

com o objetivo de unir conhecimentos específicos sobre campos complementares ao exercí-

cio do arquiteto e também de suprir deficiências pessoais. No entanto a divisão social do 

trabalho exige a responsabilidade individual sobre determinadas atividades, o que leva a 

uma decisão final individual. Embora o processo possa ser coletivo, muitas vezes a decisão 

final acaba não sendo democrática”. (Eduardo Galli Ewbank: 
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Para a professora universitária, que atua em ambiente diverso da cadeia produti-

va essas questões não se aplicam, pois na universidade as relações de trabalho enquanto 

método decisório são diferentes:  

 
“A divisão do trabalho no processo de ensino e aprendizagem (na universidade, á-

rea onde trabalho) requer uma hierarquia de trabalho que não se baseie na divisão social”. 

(Carolina Heldt D'Almeida 

 

Há também egressos que consideram que a disciplina não influenciou seus mé-

todos de trabalho:  

 
“Entendo que a disciplina contribuiu, entretanto a atuação na extensão universitá-

ria teve papel mais duradouro nesta consolidação”. (Adelcke Rossetto Netto 

.......................................................... 

“A disciplina não influenciou nesse aspecto”. (Lucia Zanin Shimbo 

 

José Baravelli não reconhece o método da disciplina como coletivo e democráti-

co:  

 
“Não me lembro da dinâmica de trabalho da disciplina ter uma ênfase especial em 

ser “coletiva e democrática”. Ela continha uma dinâmica de grupos e de aulas expositivas 

que, pelo que me recordo, não era muito diferente de outras disciplinas do curso de arquite-

tura”. (José Eduardo Baravelli 

 

Diante disso podemos considerar o balanço como positivo?  

Realmente, trabalhar com o fomento de um método de alternativa política à divi-

são social do trabalho capitalista no maior momento de avanço de suas forças produti-

vas inclusive no campo da construção civil, não é tarefa simples. 

Antes de nos debruçarmos sobre as dificuldades, limites, barreiras a estas ações 

pedagógicas dialógicas identificadas pelos educandos e depois, pelos egressos, já pro-

fissionais, é necessário também registrar a postura da professora da disciplina em ques-

tão, Érica Yoshioka, sobre o tema em debate. O trabalho coletivo enquanto método pe-

dagógico dialógico, inserido no ABP: 
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Érica Yoshioka: “(...) o método do ABP é um método do encaminhamento para a 

solução do problema para um grupo. A idéia é conseguir realmente colocar como sendo 

um método que dá para aplicar para o grupo todo do ponto de vista pedagógico. Porque se 

é um grupo, é difícil ser um método para um, um método para o outro, poderia até... Ser 

um tempo para um, um tempo para o outro, que a gente sabe que cada um tem seu ritmo, a 

sua maneira”. 

 

Retomando a breve descrição realizada na página xyz, sobre a experiência da 

disciplina do segundo semestre de 2011, por ocasião da apresentação e articulação das 

propostas de cada grupo, de extremo interesse para os debates acerca de métodos de 

projeto coletivo de arquitetura, uma forma de ação pedagógica dialógica importante, 

que ao menos nos parece que se manteve, ou influenciou as práticas profissionais, ve-

jamos como Érica nos relata:   

 
Érica Yoshioka: “Lá estavam os grupinhos isolados e a coisa não avançava e o 

calendário estava andando. Aí nós pedimos para cada grupo se colocar, não é colocar na 

lousa, é se colocar e colocar na lousa a sua própria posição. (...) Então o que aconteceu? 

Houve alguns grupos que não conseguiram se articular, nem se reunir, nem discutir direi-

to. Por exemplo, o do BTC era um pouco esse caso. E, com essa dinâmica, eles tiveram um 

tempinho para se articular naquela aula mesmo, antes de irem para a lousa. E foi ao vivo, 

a articulação aconteceu ao vivo, praticamente. Então essa situação, de certa maneira, aju-

dou cada grupo a pensar: “Hoje, como é que nós estamos?” Muitos não estavam conscien-

tes enquanto grupo, mas rapidinho... Cada indivíduo acho que até já tinha umas idéias. 

Mas eles não tinham conseguido dizer “essa é a imagem do grupo”, o grupo não tinha 

conseguido se articular. (...) Então lá eles, até onde puderam, se articularam e colocaram. 

O que aconteceu? Outros grupos conseguiram interagir, até onde foi possível”. 

 

Como coloca Érica, nota-se que houve dois movimentos importantes nessa oca-

sião, onde cada grupo pôs-se a desenhar na lousa um desenho único como síntese da 

proposta do grupo. De modo que, para tanto, cada grupo teve de encontrar alguma for-

ma decisória de definição, seja por consenso ou por votação, como se vê nas fotos: 

Inserir foto de alguns grupos desenhando suas propostas 
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O segundo momento foi de interação, como colocado por Érica, pois cada proje-

to interferiria no outro, dado que todos estavam trabalhando em faces diferentes do 

mesmo edifício. Um por cima, outro pelo lado e outro pelo outro, e um por baixo de 

todos. Desse modo, se viram obrigados a conversar, caso contrário eles ‘se trombariam’ 

na obra. 

Entre os arquitetos é muito comum a “compatibilização dos projetos”, normal-

mente dirigida por um arquiteto que olha todos os projetos e sozinho busca tecer um 

denominador comum, consultando cada projetista, ou em uma ‘reunião de compatibili-

zação’ de projetos. Mas, aqui a diferença toda foi fazê-la coletivamente, e pelos próprios 

executores! Isso é ainda mais interessante e rico, para a qualidade do próprio projeto. E 

assim foi, e assim continuou durante o todo da obra, a ‘compatibilização dos projetos’. 

Talvez os educandos não tenham se dado conta, mas ‘desde as catedrais góticas’ 

não se vê atividade assim: grupos, coletivos projetistas construtores a dialogar de modo 

organizado e estratégico para a pactuação de um único projeto a ser erguido por cada 

qual, e ao mesmo tempo! 

Como os professores também estavam vivenciando aquele método pela primeira 

vez, não foi realizado com a perfeição necessária, conforme se pode verificar em diálo-

go com a professora Érica, ao avaliar o semestre passado e a planejar ajustes para o pró-

ximo, já em 2012:  

 
Érica Yoshioka: “Só que nós [professores] falhamos. Morreu ali o assunto. Você 

até tentou ao dizer: “vamos abrir uma prancha”, e tal.  

Como eu não sei, mas o que faltou é a gente, do lado de cá, como tutor, vamos di-

zer, como um mundo externo ao deles, ter cobrado. O mundo cobra. Mas não era o mundo 

quem estava cobrando, o processo estava pedindo que tudo aquilo fosse traduzido num 

projeto único que articulasse todos os grupos, com a versão 1, por exemplo. E não foi. Aí 

foi direto para o canteiro. E aí embananou. Muitos se embananaram.  

Francisco Barros: “Me lembro que alguns alunos na conversa se compromete-

ram “eu vou trazer uma folha para a gente desenhar”... 
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Érica Yoshioka: “Poderia ter sido desse jeito, como poderia ter tido um processo 

interno depois no balanço feito naquele dia na lousa. Por isso eu disse “pelo menos vamos 

fotografar”, que aquilo não devia se perder... Mas os grupos não se preocuparam muito 

com isso. A gente estava enxergando, mas eles não enxergaram o quão aquilo tinha sido 

importante para a sistematização do trabalho de cada grupo e do conjunto. Por que foi 

discutida a necessidade... Porque não era para chegar numa solução ainda, mas de visua-

lizar a necessidade de onde é que estavam as interfaces e aí existia a necessidade de resol-

ver aquilo. Aí eu acho que era papel da disciplina ter cuidado disso”. 

Francisco Barros: “....de termos “cobrado uma definição única de todos”. 

Érica Yoshioka: “Exatamente. Então essa é uma coisa que tem que ser colocada 

hoje e que isso a gente vai ter que cuidar sistematicamente. Então o que ficou combinado? 

Que semanalmente eles vão fazer um relatório. Naquela segunda feira, fizemos assim e tal 

e tal”. 

Francisco Barros: “Perfeito, como em um ‘caderno de obras’199!” 

Érica Yoshioka: “... um caderno de obras. E manda para todo mundo, inclusive 

para nós. E vai ter uma pasta para cada grupo, ficha 1, ficha 2, ficha 3, etc., para a gente 

ver o crescimento”. 

Francisco Barros: “... e se rodar entre eles, cada semana é um...” 

Érica Yoshioka: “...e vai rodar entre eles. E vai chegar um momento, em lousa, 

eu não sei como, que vai ter que ter a colocação de cada grupo de como está o projeto; o 

resultado daquele dia vai sim ter de ser um relatório, vai continuar, mas vai ter que ser 

também um produto, que é uma sistematização em desenho: traço, traço e traço. Com pa-

lavras explicando o que significa cada traço construtivamente também”. 

 

Bem, fica ao menos a informação de um possível avanço, de uma contribuição 

para a desalienação do tipo do método decisório na forma segunda de alienação em sua 

forma processual, ao menos entre arquitetos e urbanistas. 

Isso só é possível por não necessitarem de revoluções que permitam as classes 

sociais antagônicas dialogarem de modo democrático, a reconhecer no fazer de ‘um 

subalterno’ o direito de opinar sobre seu trabalho. 

Para haver a democracia e o diálogo entre todos, entre as classes sociais antagô-

nicas, na atualidade, apenas se internamente a uma cooperativa de construção, que deli-

                                                           
199 ‘Caderno de obras’ é um recurso utilizado oficialmente nas obras de construção civil, onde a cada dia o responsá-
vel técnico da obra anota todas as ocorrências relevantes. A cada período um fiscal da prefeitura realiza uma vistoria 
na obra e conseqüentemente visita o ‘caderno de obras’. O CREA também fiscaliza os ‘cadernos de obras’, ou seja, é 
prática comum e eficiente, se utilizada de modo humano. 
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bere todas as ações de trabalho de arquitetos, engenheiros, pedreiros, pintores, ajudan-

tes... por meio de uma assembléia geral.  

Mas cooperativas como essa não são coisa simples de se criar, nem de se manter. 

Mas temos de aqui dizer: vale a pena experimentar! 

 

Limite 2.2.: Barreiras fruto do autoritarismo de classe, hierarquiza-

do e centralizado pela necessidade produtivista, com a justificativa da res-

ponsabilidade técnica: a heteronomia. 

 

Encontrar algum avanço no item acima, dos exemplos das ações pedagógicas 

dialógicas no âmbito da desalienação do processo produtivo, pelo foco do método, não 

foi tarefa simples. 

Agora, organizar as dificuldades, barreiras e problemas para sua efetividade, são 

algo mais tranquilo. Vejamos os limites para isso, a partir das colocações dos profissio-

nais egressos ao responderem a questão no. 8, se consideram “que a dinâmica de traba-

lho experienciada na disciplina contribuiu para sua formação?”  

 
“A possibilidade democrática está delineada, mas prática democrática não aconte-

ce de maneira imaginada... Talvez pela maturidade das pessoas envolvidas, talvez por se-

rem os funcionários auxiliares parte de um sistema empregatício viciado existente na pró-

pria universidade... Não considero que tenha me acrescentado nada de novo neste cam-

po, mas acredito ser necessário para boa parte dos alunos de uma faculdade de elite 

econômica como a FAU-USP”. (Ciro Guellere Guimarães 

........................................................... 

“Suas alternativas esquecem que decisões em grupos não significam que sejam bo-

as a priori. Não considera que o diálogo democrático pode ser feito numa hierarquia, que a 

pelo jeito considera-a a priori como problema. Esquece que entre diferentes níveis de do-

mínio das técnicas, ou o que quer seja, podem surgir hierarquias de comum acordo e justas. 

Esquece que não é exclusividade desta disciplina tomadas de decisão em grupo e reveza-

mento de tarefas penosas, pois a grande maioria dos trabalhos em grupo das outras discipli-

nas é esse exatamente o método”. (Franklin Galerani Rodrigues Alves: 

................................................................ 
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“Neste canteiro a dinâmica de trabalho não é real. É uma simulação tipo laborató-

rio”. (Guilherme Moreira Petrella: 

 

A profissional Renata Davi Silva Balthazar, afirma ao final do questionário, que:  

 

“Embora eu não tenha executado pessoalmente, com as próprias mãos, nenhuma 

obra, acredito que a aproximação do arquiteto dos profissionais que executam a obra e a 

presença no canteiro, são fundamentais para o aprimoramento profissional, tanto no desen-

volvimento de novos projetos como no detalhamento e antecipação de proble-

mas/soluções de execução”. (Renata Davi Silva Balthazar 

 

Aparentemente, essa colocação pode significar que o ato de estar fisicamente 

próxima do canteiro de obras, isso em si já seja uma possível menor relação de ‘hetero-

nomia’ do canteiro com seus desenhos, mas não, isso não é uma garantia. No sistema 

atual de produção baseado em hierarquias autoritárias, a profissional afirma que o senti-

do disso é a ‘antecipação de problemas /soluções de execução’, com objetivo de melhor 

previsão da obra. Sua fala não significa necessariamente que há uma relação de diálogo 

e elaboração coletiva sobre a obra, o que não incluiria a participação do trabalhador na 

decisão.  

Pois, até onde se sabe, há uma tendência, pelo caráter industrial da construção 

civil de isso não ocorrer. E se ocorre, essa contribuição, essa participação do trabalhador 

tem também a tendência de se tornar um conhecimento, uma técnica, ou uma solução 

construtiva apropriada pela empresa construtora a se tornar um novo padrão a ser repe-

tido de modo alienado em outras obras por outros operários, como nos descreve Lucia 

Shimbo, em seu douorado xyz. 

Como se vê o diálogo e da democracia na produção do espaço sob o Capital é 

realmente algo quase impossível.  
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O profissional egresso Rodrigo Vicino, também vê problema na atual forma de 

decisão sobre o trabalho. Ele demonstra ter consciência da condição de alienação dos 

profissionais, mas não a relaciona, a priori à divisão do trabalho:  

 
“Eu não tenho uma posição contrária à divisão do trabalho por princípio, mas sim, 

sou contrário ao modo de como é feita essa divisão. Decidida por poucos que reservam 

para si as partes que lhes interessam, são menos pesadas e com mais benefícios, e determi-

nam aos demais as tarefas pesadas e prejudiciais e sem benefícios equivalentes”. (Rodrigo 

de Toledo Vicino... 

 

De fato, para a condição de alienação aqui em estudo, a divisão do trabalho a  

priori não é um fator de alienação, mas o modo como ela, sob o capital, opera.  

Mas, para nossos estudos a questão da divisão do trabalho é sim considerada fa-

tor de alienação, dado que a forma geral de produção espaço é a Capitalista.  

Essa questão está presente na afirmação anterior, de Renata Baltazar. A priori, a 

presença de qualquer arquiteto em uma obra não significa, por mais aberto e ‘amigo’ 

que ele ou ela sejam, que há menos ‘heteronomia’ na relação projeto – obra, dado que a 

forma geral de produção é a Capitalista.  

Desse modo, se a profissional não afirma que, por exemplo, realizou uma reuni-

ão de obra para ouvir as sugestões dos trabalhadores para debater e deliberar democrati-

camente com eles o ‘detalhe’ de obra que ela menciona, a tendência dessa presença na 

obra é se tornar controle e apropriação de soluções pelas empresas, ou pelo próprio pro-

fissional.   

Avancemos para um novo limite, ainda referente às barreiras ao método coleti-

vo, de diálogo e democrático. José Rocha, técnico em marcenaria do LAME, que traba-

lha como apoio às atividades do Canteiro, identifica uma barreira no que se refere à pos-

tura de alguns educandos da FAU, que tem dificuldades de viver o diálogo incentivado 

na disciplina. Segundo ele, por já acharem que ‘sabem tudo’:  
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Francisco Barros: “E como que é o aluno quando ele chega aqui?” 

José Rocha: “Tem uns que já são bem expedientes, já tem uma dinâmica bem boa, 

muito boa. Tem outros, coitados, que chegam aqui totalmente crus, e não conhecem nada, 

não conhece o material, não conhece máquina, não sabe nem como dar os primeiros pas-

sos.  Esses, de certa forma é até mais fácil porque como eles não tiveram experiência ne-

nhuma ainda não estão ‘viciados’. Tem muito daquele aluno ‘viciado’ que diz que: “eu 

sei fazer assim...”. Mas não é assim, tem os procedimentos de segurança que tem que ser 

respeitados, tem a dinâmica do material, tem que trabalhar de acordo com o material que 

você vai executar trabalho. Enquanto que o aluno que já esta ‘viciado’ você tem certa di-

ficuldade de fazer com que ele se adéqüe ao que vai ser feito.  Ao contrário desse que não 

tem experiência nenhuma, fica mais fácil de ser conduzido. 

O problema é que tem gente que acha que sabe tudo. Até você descobrir que 

ninguém sabe tudo, é complicado”. 

 

Ainda na mesma conversa constatamos uma importante barreira às ações peda-

gógicas dialógicas muito presente no ambiente acadêmico da faculdade, que permeia o 

imaginário dos estudantes. Trata-se da concepção de que o arquiteto é um gênio nato, 

dotado de ‘magia’, inquestionável, assim não suscetível ao ‘diálogo democrático’. 

Vejamos o relato de José Rocha sobre a forma que foi escolhido projeto do edi-

fício das próprias oficinas da faculdade: 

 
Francisco Barros: “Quando foi feito o projeto aqui como que foi?” 

José Rocha: “Foi feita uma exposição no salão Caramelo com vários projetos.  

Eu acho que tinha coisa mais interessante do que esse. Mas esse aqui dizem que foi apro-

vado porque o Gasperini não tinha nenhuma construção dentro da USP, não tinha nenhum 

prédio projetado por ele aqui. E, dado a importância do arquiteto Gasperini, aí aprovaram 

esse aqui.  

E essa não é só a minha opinião, mas da maioria absoluta das pessoas que utili-

zam o LAME, que freqüentam o LAME, dizem que projeto aqui não tem nada a ver com o 

propósito”. 

Francisco Barros: “E quando fez o projeto ele veio conversar com vocês, com os 

técnicos, alguma coisa assim?” 

José Rocha: “Não, não... O Gasperini é ‘muito estrela’ para isso. Ele jamais vai 

ouvir alguém que tivesse apenas um conhecimento técnico. O Gasperini conversando com 

você ele, ele não olha nem na sua cara. Ele não olha no seu rosto, ele é muito ‘estrela’.” 

Francisco Barros: “Eu nunca o vi...” 
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José Rocha: “Não está perdendo nada”. 

Francisco Barros: “Mas na época você chegou a ver os outros projetos, se ti-

nham uma relação melhor entre os prédios, a qualidade...” 

José Rocha: “Tinha... Nós mesmos fizemos maquetes de pelo menos uns três que 

ficaram expostos lá no LAME. Pelo menos três projetos. Foi dada surpresa quando desco-

briu que este foi escolhido”. 

Francisco Barros: “Então não teve consulta pública uma votação... Com profes-

sores, funcionários alunos?” 

José Rocha: “Alunos e funcionários não. Isso não teve. Eu não sei se chegou a ser 

discutido com os professores ou se colocaram a coisa lá, juntou-se uma meia dúzia de ca-

ciques e escolheram aquele. Não sei. Eu não sei como foi feito o processo de escolha, o cri-

tério. Eu sei que um deles era porque não havia nenhuma obra do Gasperini. Esse foi um 

deles. Agora o resto eu não sei, certamente não foi a funcionalidade da oficina, essa com 

certeza não foi”. 

Francisco Barros: “E estamos em uma faculdade de arquitetura...” 

José Rocha: “Esse aqui é o projeto que serve de exemplo de tudo aquilo que não 

deve ser feito”. 

 

Isso demonstra a cultura limitada e autoritária dos arquitetos urbanistas, muito 

presente em diversos ícones míticos que nos deparamos no curso, até hoje. 

Nesse ambiente, o desejo de diálogo, de democracia no trabalho chega a ser tra-

tado até como insanidade, pois é óbvio: “o arquiteto é um artista”. Desse modo, as a-

ções pedagógicas dialógicas em busca da desalienação da forma segunda: o processo de 

produção do espaço construído fica muito prejudicado. 

Como a hegemonia atua em todas as frestas, o próprio técnico do LEME se co-

loca como reprodutor daquilo que ele mesmo não concorda. Isso pode ser notado ao 

perguntamos para José Rocha sobre a finalidade do canteiro e das oficinas. José Rocha 

inicialmente responde que tem como finalidade última um melhor comando por parte 

dos arquitetos.  

Mas mais adiante, na mesma entrevista, se questionado se concorda que é neces-

sário o diálogo e não a dominação por outro profissional devido as hierarquias verticais 

impermeáveis, ao citar a possibilidade de realização de trabalhos que se estabeleçam a 
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partir do diálogo coletivo e democrático entre os profissionais de uma obra, citando co-

mo exemplo a experiência da ENFF (caderno 3) e das obras em autogestão pelos movi-

mentos de moradia, ele afirma:   

 
Francisco Barros: “Mais alguma coisa que você queira dizer...” 

José Rocha: “Que os estudantes olhem com mais amor pelas oficinas, pois é aqui 

que eles vão adquirir realmente o conhecimento do canteiro de obra. Não basta só saber 

desenhar e projetar, você tem saber como aquilo e executado no dia a dia. Você, arquiteto, 

vai certamente uma hora ter que comandar um grupo de pedreiros. E se você não tem o 

conhecimento de como aquilo é executado na prática você pode ter dificuldades. Você tem 

que saber fazer para saber mandar. 

Então acho que o aluno tem que prestar mais atenção no Canteiro, no LAME”. 

Francisco Barros: “E essa outra forma de trabalhar, que o arquiteto não vai pa-

ra mandar, mas para trabalhar junto, como conversamos outro dia, na Escola Nacional, 

ou nos mutirões todos, como você havia dito. Você acha que isso é possível nessa socieda-

de que vivemos, nessa cidade? Como que você vê isso, esse outro jeito?” 

José Rocha: “Difícil sim, mas impossível não. A gente tem que começar alguma 

hora por algum lugar. Mas, eu acho possível sim, não é? Se você não tentar, você nunca 

vai saber se vai conseguir ou não. Você tem que fazer com que as coisas aconteçam. É in-

teressante a integração da parte acadêmica e a parte técnica. Os dois se integram, e têm 

que se encontrar em algum lugar. Vai ter que encontrar por que senão fica aquele abismo 

entre um e outro, e as coisas não acontecem como deveriam”. 

 

Agora, pelas palavras de José Nascimento, talvez por seu olhar mais tranqüilo 

sobre a questão da apropriação do conhecimento pelo arquiteto para o controle do traba-

lho do operário se mistura com o bem fazer com qualidade: pois a coisa tem de ser bem 

feita.  

Mas assim mesmo, como há as diferenças de classes sociais entre projetistas e 

executores, isso atrapalha, pois há sempre algo além da hierarquia simples de poder, de 

conhecimento, de comando. Por exemplo: um pedreiro não consegue mandar embora de 

uma obra um arquiteto, mas o contrário é possível e comum.  

Vejamos como é colocada novamente a questão: 
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Francisco Barros: “E estou buscando entender melhor isso, como é que apren-

demos as coisas. Então, estamos na FAU observando a disciplina do canteiro. E lá é um 

lugar diferente, porque você pega uma pessoa que vai se formar arquiteto e põe o tijolo na 

mão dela...” 

José Nascimento: “... É o que eu fazia e o Romerito faz hoje. Ensinar para o alu-

no, o arquiteto, a fazer aquilo que no dia a dia um pedreiro ia fazer na obra. Por que se 

algum dia ele tiver alguma dúvida, de ver que o pedreiro está fazendo alguma coisa erra-

da, ele ter como reclamar. E ter como chegar para ele e falar: “olha esse serviço está er-

rado”. Se você não aprendeu aquilo no canteiro, que nós ensinávamos para vocês, como é 

que vai poder reclamar com o pedreiro. Se você aprendeu um bocado de coisa no canteiro, 

não aprendeu? E aí ele pode chegar para..... e disser assim: “essa laje que você está ba-

tendo, essa parede que você está levantando, não está certa não, está errada”. 

Isso já aconteceu com um amigo nosso, que é arquiteto, que é professor, Reginal-

do, de ele chegar para um pedreiro e dizer para ele: “esse serviço aí está certo?” e aí o 

pedreiro perguntou para ele: “por que está errado? por acaso você sabe fazer?”. E aí ele 

falou: “eu sei fazer, estou falando que está errado, por que eu sei fazer, eu sei como é que 

faz”. E aí ele pegou a colher, o material e foi lá e fez. Aí a pessoa não falou mais nada, viu 

que ele sabia fazer”. 

 

Temos de tomar cuidado, aqui ele coloca com cuidado, mas ainda é uma relação 

de dominação, e isso é um limite às ações pedagógicas dialógicas que querem buscar a 

democracia, o compartilhamento, a composição de idéias... A base produtiva atual não 

contribui para a compreensão de que a autoridade do arquiteto atualmente está mancha-

da pelas questões de classe presentes no seio da divisão social do trabalho. 

A boa forma para essa divisão seria a chamada ‘divisão do trabalho social’, onde 

cada um tem uma tarefa segundo aptidões, desejos, necessidades... Assim compartilhar-

se-ia das atividades, não mais por classes sociais, mas por atividade em determinada 

área profissional.  

Segundo os limites identificados: nova utopia. 

 

Exemplo 2.3.: ações pedagógicas que contribuem para a apropria-

ção do tempo no processo de produção. 
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Segundo a leitura de Marx sobre a alienação do trabalho, um dos fatores impor-

tantes para o estado ‘alienado’ é a pouca consciência das pessoas que vivem na cidade 

sobre o tempo para se realizar as coisas. No mundo urbano do Capital, as mercadorias 

todas aparecem como prontas, os processos para se realizar as coisas estão todos ‘es-

condidos’ ou condensados como dados, para o pronto consumo. 

Para o aprendizado da apropriação não alienada do processo produtivo de algum 

produto, aqui no caso o espaço, e, por exemplo, de um edifício é necessário conheci-

mento das etapas, das atividades necessárias e ainda, do tempo que leva cada uma delas 

para sua completa construção. 

Os educandos de 2011 identificaram o contato com o ‘fator tempo’ nas ativida-

des da disciplina:  

 
 “Trabalho [realizado] em termos de saber a verdadeira magnitude do fator tempo na 

construção. Na atualidade, a construção faz perceber o tempo como ouro, o Tempo é di-

nheiro. Para mim, os primeiros materiais de um arquiteto são tempo e espaço. Pensar que 

um deles se transforma conceitualmente só em dinheiro é catastrófico. (...) Também que os 

tempos tomam uma realidade muito maior ao ser um trabalho feito por nossa própria 

mão”. (Educanda Bárbara Torres Améstica, Grupo cobertura de ETFE, relatório individual 

primeiro semestre) 

............................................................ 

“O hábito de abstração do projeto nos permite fazer isso, e que não percebemos. De-

pois da elaboração de um protótipo, temos de pensar em produção em massa e o tempo ne-

cessário para isso. Este curso me ajudou a entender a importância da gestão do tem-

po para melhorar a produtividade e reduzir os custos de duração da construção de um edifí-

cio”. (Educando Charly Crochu, Grupo piso de argamassa, relatório individual, primeiro 

semestre de 2011). 

 

A fala de Charly aparentemente já se encontra impregnada do discurso comum 

da ‘produtividade’. Resta-nos saber quem vai se beneficiar dessa maior ‘produtividade’, 

a partir de um melhor ajuste dos tempos da produção em cadeia. Pois, se o método do 
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processo decisório sobre o trabalho como um todo vai ser sob bases coletivas e demo-

cráticas possui em sentido, já, se estiver sob o Capital, possui outro. 

O conhecimento dessas bases metodológicas é fundamental, mesmo após o Toy-

totismo ter introduzido diversas reformas no sentido da participação e da ampliação do 

conhecimento dos trabalhadores sobre o processo produtivo, pois ainda, quem, de fato 

compartilha dos frutos do trabalho continuam sendo poucos, ou os 1% recentemente 

deflagrados nos protestos anti-Capital em Wall Street e depois mundo a fora. 

Há ainda um agravante que contribui para a alienação do arquiteto sobre o tem-

po no processo de formação. Apenas a realização de projetos sem a inserção do tempo 

de execução irá ‘treiná-los’ a continuar sempre a fazer projetos, apenas. Pois ao acabar o 

fazer de um projeto em uma disciplina depois já se inicia um outro, e outro... A tornar 

normal, em um escritório de arquitetura, o mesmo método de aplicação do tempo espe-

cializado.  

Terminado um projeto, parte-se para o próximo, sem mesmo saber se há obra, se 

está indo bem, se há problemas, se há alterações, se é que há obra do projeto. Pois mui-

tas vezes os projetos não são construídos devido às contingências da realidade. São in-

contáveis os projetos não construídos, e parece que para os arquitetos isso não é um 

problema, pois o desenho ficou bonito... as intenções eram ótimas... 

Essa falta de contato com essas contingências da realidade no processo de for-

mação contribui para tornar os arquitetos cegos para a necessidade de diálogo com a 

realidade. Ou seja, não faz parte ‘daquilo que aprendi na faculdade...’ 

Não está inserido no tempo da profissão o tempo da construção da arquitetura, 

portanto, para a FAU, o tempo do arquiteto, é o tempo que se leva para desenhar, calcu-

lar, detalhar.... E não o tempo para se escavar uma fundação ou o curar de uma laje. É o 

mesmo absurdo que um engenheiro agrônomo não saber quando e quanto tempo leva 
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para o crescimento de uma rês, e passar a calcular seu abate pelo tempo de entrega na 

gôndola do supermercado. 

 

Limite 2.3.: a falta de tempo da disciplina para que os educandos se 

apropriem do tempo.  

 

Como se trata de um curso formatado em disciplinas, o tempo do semestre é o 

‘senhor’. São 16 aulas de quatro horas cada, resultando em um total de 64 horas (é mui-

to pouco...). E se este não for bem apropriado, será implacável. Vejamos as avaliações 

dos educandos sobre esse limite, aparentemente intransponível: 

 
 

“A passagem do projeto para o canteiro sem a elaboração de um modelo de estudo, 

devido à falta de tempo, deixou em aberto algumas questões que poderiam ter sido discu-

tidas através desse modelo”. (Caroline Maeda, grupo cobertura verde....) 

......................................................... 

“Acho que o tempo de canteiro poderia ter sido um pouco maior em relação ao 

da pesquisa”. (Educanda Daniela Marinho Marques Grupo cobertura de ETFE....) 

....................................................... 

“Senti falta de ensaiar a peça, porque no fim não sabemos se o nosso projeto tem 

fragilidades, ou se ele poderia ser mais esbelto. Porém, ao olhar para o resultado, acredito 

que se não chegamos a acertar no desenho, estávamos realmente perto de consegui-lo. A-

credito que não ensaiamos a peça por falta de tempo, por culpa da falta de organização do 

grupo com horários  etc, se existiu uma falha no grupo, diria que foi esta. Em optativas, ca-

da vez mais vejo que a questão do horário e do comprometimento é maior.  Este tipo de 

disciplina demanda dedicação de todos, por ter um calendário apertado se o objetivo é fa-

zer, testar e fechar um pequeno projeto”. (Julia Paccola Ferreira Nogueira, Grupo piso de 

argamassa...) 

............................................. 

 “Outro ponto que achei prejudicial foi o fato de que depois de feitas as pesquisas e 

“decididos” os materiais e métodos construtivos, nos foi avisado que não haveria tempo 

de realizar tudo em função da demora de encomendar os pedidos de material. Isso a-

lém de desmotivar a equipe, fez com que nos adaptássemos a construção”. (Anelise Berto-

lini Guarnieri, Grupo cobertura verde, ...........) 

............................................. 
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 “Durante as horas reduzidas em que conseguíamos reunir todos os integrantes do 

grupo, muitas vezes passávamos um bom tempo falando com os monitores e outro bom 

tempo, do mesmo dia e logo em seguida, com algum dos professores. Acho que essas di-

nâmicas dentro de sala feitas nas primeiras semanas de aula poderiam ser melhor organiza-

das, para que nós, os alunos, não nos sentirmos simplesmente sufocados. Não é necessário 

que o grupo discuta por tanto tempo com professores e monitores. A discussão era útil? 

Sim, de fato. Porém, por vezes acabávamos não progredindo na discussão interna do grupo 

(...) era sinceramente, frustrante. (...) por mais que eu acredite que foi uma experiência váli-

da como matéria cursada na FAU, eu posso dizer que realmente me decepcionei com a dis-

ciplina. Posso dizer que as minhas expectativas, que eram bem altas, não foram alcança-

das”. (Vanessa Hatsue Chigami, Grupo Taipa......) 

 

Bem, pelas avaliações fica claro que os educandos no decorrer da disciplina e-

xercitaram a necessidade de se atentar para o tempo da produção da arquitetura, o que 

demonstra a efetividade das ações pedagógicas dialógicas. Mas, fica assim mesmo a 

sensação de que o tempo para a realização do processo de aprendizado poderia ser ainda 

maior. Ou seja, há um sentimento geral de que mais tempo é necessário exatamente para 

uma melhor apropriação desse fator alienante: a ‘falta’ de tempo. 

A educanda Juliana Gonçalves assim percebe e lança sugestão: 

 
“A disciplina apresenta uma proposta muito interessante propiciando a relação en-

tre projeto e canteiro. Ter o contato com este último é fundamental para o aprendizado de 

um arquiteto que em seu cotidiano lidará diariamente com os gargalos entre projeto x pro-

dução. Acredito que TODAS as disciplinas do Departamento de Tecnologia deveriam ter 

este viés e; portanto, a reestruturação do departamento é fundamental para que isso aconte-

ça. O arquiteto deve sim participar ativamente do canteiro e deve sim entender a importân-

cia de um projeto para produção. Como sugestão, seria interessante que a disciplina ti-

vesse uma continuação: tanto um segundo módulo (AUT 0131- II), quanto um traba-

lho paralelo de acompanhamento dos alunos que já tenham participado. O segundo 

módulo é aqui sugerido como motivação da realização do projeto, já que em um semestre 

não é possível a conclusão do mesmo (é possível apenas chegar num projeto ótimo e exe-

cutar uma peça ou um protótipo do mesmo)”. (Juliana Pinheiro Gonçalves Grupo piso de 

argamassa....) 
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Da mesma forma, a professora Érica Yoshioka avalia a falta de tempo para o 

trabalho da questão e reflete sobre a necessidade de sua inserção no todo da grade de 

disciplinas da faculdade. Assim, ela reivindica que o trabalho de aproximação do pro-

cesso de produção da arquitetura esteja presente ao longo de todo o curso, por cinco 

anos:  

 
Érica Yoshioka: “Está bem, tem um a lado da dinâmica, da estrutura da discipli-

na, da organização, mas tem outro lado importante que é a formação do aluno quando ele 

chega à disciplina. Que é toda a história da FAU que está incorporada no aluno. Qual é o 

percurso do aluno, desde o primeiro ano. Pois nós temos esse privilégio de estar com ele 

no primeiro ano por dois semestres, o que é uma conquista importante. Aí tem um lapso de 

tempo e vamos reencontrá-lo dali a três anos, quase quatro anos. E a gente nota que não 

mudou muito, que não evoluiu. Quer dizer, essa questão não é trabalhada mesmo. Se no 

começo, no primeiro ano o aluno traz algumas questões como de geometria, por exemplo. 

A depender, conversamos e tal, mas há perguntas que a gente não responde, e ele vai a-

char a resposta. Pois se damos a ‘receita do bolo’, sem explicar o que significa tudo isso... 

Então, no primeiro ano a gente trabalha também dessa maneira, só que, logicamente, é um 

estágio diferente de formação, mas a busca é a mesma. Agora, quando vamos reencontrá-

los, quatro anos depois... E está “tudo na estaca zero...”. 

 O que significa isso?  Tudo bem, talvez por isso mesmo que tenhamos de traba-

lhar...” 

 

 

Exemplo 2.4.: ações que contribuem para a autonomia do profis-

sional no processo de produção.  

 

Importante fator para a prática da liberdade de existência para os seres humanos 

é sua condição de autonomia. Como vimos no capítulo xyz, e exatamente ela se encon-

tra totalmente suprimida na sociedade do trabalho alienado, conforme vimos. 

As ações pedagógicas dialógicas presentes na AUT 131 também buscam traba-

lhar essa questão, vejamos as colocações dos educandos: 
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“(...) logo nas primeiras aulas, quando nos foi apresentada a proposta de trabalho, per-

cebi que a dinâmica desta disciplina seria bastante diferente das que cursei nos primeiros 

anos. Avaliando agora, vejo que mais interessante que a abordagem de questões construti-

vas, ou que o caráter prático do canteiro, é a forma como a disciplina é conduzida, confe-

rindo ao aluno uma autonomia absoluta, que não se vê em nenhuma outra disciplina da 

FAU. 

Na primeira parte das aulas, ainda em classe, causa certo desconforto e estranhamento 

a percepção de que as aulas são conduzidas pelo aluno, nos tirando do conforto de chegar, 

sentar e nos colocar como ouvintes. Mas já nessas discussões era perceptível o quão enri-

quecedor era o método utilizado, pois não nos eram dadas respostas, nem questões. Desde o 

princípio nós mesmos tivemos de identificar as questões pertinentes ao tema, e buscar, so-

zinhos, as respostas a elas. Era interessante perceber que no início da discussão o grupo 

sentia que aquilo não levaria a nada, já que ninguém tinha uma pesquisa ou conhecimento 

prévio sobre o assunto, mas fazíamos o melhor que podíamos e ao final víamos o quanto as 

questões tinham ganhado corpo, sendo com definições, ou com diretrizes para a pesquisa. 

Dessa forma a disciplina me apresentou uma nova forma de entender um trabalho de 

grupo. Esgotando a discussão até o limite permitido pelos nossos conhecimentos prévios, 

que se mostravam maiores que os imaginados, o momento de pesquisa individual ganhou 

um embasamento muito maior, pois havíamos entendido a importância daquela pesquisa 

para o grupo, e sabíamos até onde tínhamos conhecimento suficiente, e em que pontos seria 

necessário aprofundá-los. 

Para mim foi especialmente interessante essa dinâmica porque este semestre foi uma 

transição da faculdade para a vida profissional. Estou fazendo estágio em uma obra, sou 

monitora de estrutura na Escola da Cidade, e na FAU cursei somente esta disciplina e o 

TFG II. Já no início do semestre percebi que já não havia nenhum momento da minha se-

mana em que eu me colocava como ouvinte. Todas as atividades exigiam uma postura 

ativa, e a capacidade de conduzir os processos. Isso foi desafiador e muito enriquece-

dor”. (Luiza Junqueira de Aquino, Grupo piso de argamassa....). 

........................................................ 

“Nesse sentido acho valioso que seja possível a existência de uma disciplina como 

a AUT 131, em que a maior parte da iniciativa para que o curso se desenvolva dependa 

dos alunos (o que também é verdade para todas as outras disciplinas, mas aqui a questão se 

encontra para não haver dúvidas). Ou seja: já que estão reclamando tanto, que tal vocês 

mesmos não tentarem se organizar para fazer alguma coisa?” (Flavio Johnsen Barossi, Gru-

po taipa II.........) 

....................................................... 

“Outra postura interessante que a matéria teve foi a liberdade dada pelos professores 

para o desenvolvimento dos trabalhos, onde os grupos puderam se organizar da melhor ma-

neira para cada, assumindo as responsabilidades e a forma de encarar os problemas dados, 

sem uma “receita” passada pelos professores. Dessa forma foi possível se aproximar de um 
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problema real e encará-lo de modo similar a uma atitude de um profissional, não apenas de 

um aluno”. (Paula Martins Vicente, Grupo cobertura de ETFE....) 

 

Uma das atividades da disciplina que contribuem para esse exercício da liberda-

de é o processo de sua própria avaliação. Os educandos, ao final desta é que realizam a 

auto-avaliação ao darem-se notas de zero a dez e uma avaliação de sua freqüência.  

Há também os relatórios de cada grupo e uma avaliação coletiva em forma de 

debate aberto, realizada com a participação de todos os envolvidos no semestre. 

Os relatórios aqui apresentados e apropriados como instrumento de pesquisa são 

parte dessa avaliação.  

Rafael Esteves declara na própria avaliação que nunca havia feito algo do tipo. 

O que é um mau sinal para uma universidade pública: 

 
“Meu grupo era o da elaboração do fechamento de Taipa. Muito embora nós te-

nhamos conseguido construir a parede, não creio que estabelecemos um bom trabalho. (...) 

Infelizmente, eu nunca fiz uma avaliação como estas, então eu realmente não sei como 

proceder. Como grupo, creio que nossa nota seja péssima. Realmente foi algo bizarro e um 

tanto quanto revoltoso, mas apesar disso, dadas as circunstâncias, eu realmente me empe-

nhei”. (Rafael do Nascimento Domingues Esteves, Grupo taipa de pilão....) 

 

Vinicius Greter também pondera em sua avaliação possíveis formas de valora-

ção de cada integrante do grupo, a pesar responsabilidades, compromissos... 

 

 “O método dizia algo sobre secretário e líder... não sei quando, mas em muito 

pouco tempo isso já tinha sido esquecido pelo grupo: em todo o desenvolvimento dos traba-

lhos mostramo-nos homogêneos, solidários e prestativos, apesar do desapego à rotina e 

compromisso com o horário desumano. (...) Não acredito que seja possível atribuir uma no-

ta diferente para cada um do grupo. Considerando que, sim, poderíamos ter nos esforçado 

mais, chegando mais cedo e trazendo mais material de pesquisa. Poderíamos ter descoberto 

se alguém solda a membrana, poderíamos ter experimentado tencionar o material de outras 

formas. Enfim, poderíamos tanta coisa que não sabemos qual é o limite real da disciplina”. 

(Vinicius Langer Greter, Grupo cobertura de ETFE...). 
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A seguir, o trecho de relatório pessoal de Ricardo Delgado discute o processo de 

decisão do grupo, ao avaliar os rumos que o trabalho estava tomando, e a mudança de 

foco, de proposta de trabalho, decisão estratégica tomada pelo próprio grupo. 

 

 “Acredito que fizemos um bom trabalho em equipe, e que mudar a direção do tra-

balho no meio do semestre e quase ter que começar outra vez pode ter nos atrasado um 

pouco. Muito provavelmente nosso trabalho teria se assemelhado aos trabalhos anteriores 

dos grupos que se dedicaram ao piso, tendo parado na criação de um módulo de piso eleva-

do, caso não tivéssemos mudado o foco para a drenagem e o piso externo. Entretanto, caso 

isso não ocorresse, não creio que teríamos um resultado tão rico e produtivo quanto o que 

tivemos, embora sejam em maioria no campo teórico ou de desenho. (...) O resultado do 

trabalho focado na drenagem do edifício permitirá que os próximos grupos terminem o tra-

balho de drenagem e que realizem efetivamente o trabalho do piso interno do ambiente. 

Coisa que não seria possível caso prosseguíssemos com o estudo do piso”. (Ricardo Elias 

Delgado, Grupo do Piso/Drenagem..........) 

 

A professora responsável pela disciplina, Érica Yoshioka, junto do professor 

Reginaldo Ronconi e do também estagiário José Carlos, além do pesquisador que aqui 

escreve, identifica como central na disciplina a construção da autonomia dos educandos, 

conforme coloca em trecho de entrevista:  

 
“Na prática era o que acontecia, não tinha ainda sido colocado como sete passos, 

que é o ABP. Mas na prática, naturalmente o próprio processo pedia que se devesse dar 

uma paradinha para pensar e analisar: vamos dizer assim, para ir atrás da questão da co-

la; ou do tratamento da madeira. Então eu sei que o grupo se mobilizou, se organizou, aí 

teve um dos membros do grupo ou dois que foram atrás dessa questão da madeira enquan-

to material exposto ao tempo, que já estava começando a apresentar problemas. (...) Dian-

te disso tudo, o que fica claro para mim na disciplina, segundo aquilo que eu absorvi, e ho-

je assino em baixo, é essa questão da maturação, não, da aquisição de autonomia. Do 

crescimento mesmo, de conseguir autonomia e fazer uso dela em grupo, dentro de uma 

dinâmica de grupo. Do seu próprio grupo, como também do grupo maior da turma toda” 

(Érica Yoshioka, professora da disciplina AUT 131). 

 

Segundo Romerito, a orientação de contribuir para o processo de construção da 

autonomia do educando é praticada de forma clara e objetiva: 
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Francisco Barros: “Como é sua tarefa no canteiro experimental?” 

Romerito Ferraz: “Ali no canteiro é super fácil porque eu praticamente só opino 

na hora que não dá mais pra ficar só olhando. Quando algo de muito errado vai sair ou 

então quando o professor vai lá e fala: pode parar. A minha função ali é só olhar e deixar 

o aluno resolver o problema até quando não tiver mais jeito. 

O aluno aparece com os problemas, ai ele vai mexendo e vai aparecendo mais 

problemas e vai tentando resolver. E aparece com uma duvidazinha, mas eu nunca falo o 

que fazer, eu sempre indico está certo ou errado. É assim que funciona lá no canteiro, o 

aluno sempre vai resolver o problema dele, é isso que o professor Reginaldo quer de mim. 

A gente não pode facilitar pro aluno porque quando ele tiver com um “pepino” na 

construção civil ele tem que dar os pulos dele”. 

 

 

Limite 2.4.: a falta de autonomia no processo de produção: os limi-

tes do Capital. E na universidade, a relação professor – educando.  

 

No mundo do trabalho a condição de heteronomia nos processos produtivos é a 

regra, ainda mais na construção civil, como vimos em Sergio Ferro.  

Tratar da autonomia, portanto, assim como nos itens anteriores, é novamente ta-

refa complexa.  

Essa batalha é aqui apresentada principalmente pelos educandos, mas a apontar 

o limite à própria autonomia pela ação heterônoma dos professores, aos seus olhos, ape-

sar da clara intenção de se contribuir para a construção da autonomia dos educandos. 

Melhorar  

 
“A princípio, os professores falaram que seria uma matéria livre em que os alunos di-

riam como seria a dinâmica das aulas. Não senti isso nas primeiras semanas, quando es-

távamos em sala, éramos obrigados a discutir o tema de uma maneira, e depois outra vez 

obrigados a pesquisar sozinhos, e fomos inclusive desestimulados a fazer uma visita de 

campo porque tínhamos que fazer a pesquisa individual. Para mim, pareceu um pouco bes-

teira, visto que visitar uma praça da cidade com piso elevado e também uma cooperativa de 

catadores de lixo próximo a USP poderia ter contribuído para o trabalho naquele ponto. (...) 

Passada esta etapa em sala, passamos realmente a ser mais autônomos, e ai eu senti que o 
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trabalho andou mais pra frente, foi quando começamos a pensar como seria nosso módulo, 

nossa primeira peça, a forma, além de poder ver o tempo todo o local onde o piso seria im-

plantado, e entramos em contato com o problema de verdade.”. (Julia Paccola Ferreira No-

gueira, Grupo piso de argamassa......) 

......................................................... 

“Outra coisa que me entristeceu muito foi a impressão de autonomia que a disciplina 

queria dar, mas que no fim nunca era adquirida, parecia mais um distanciamento propicio 

da relação aluno e professor e uma prisão ao ABP. Uma frase que me marcou muito foi que 

não importava se a parede de taipa seria construída ou não, mas sim o processo e a metodo-

logia do ABP, se essa frase fosse dita na primeira aula da disciplina eu nunca teria continu-

ado, porque pra mim, no meu aprendizado da arquitetura, eu não me importo com o ABP, 

porque não pretendo ser professor, então pra mim, enquanto aluno de arquitetura, não me 

importa a forma com que eu aprenda, mas que eu, de fato, aprenda alguma coisa. E confes-

so que o ABP não me pareceu mais eficaz que as formas tradicionais de ensino e aprendi-

zado, porque ele depende muito do grupo, da sua comunicação e da sua organização, e que 

no nosso caso, não foi positivo, sinto que deixei de aprender muitas coisas quanto à taipa de 

pilão”. (Samuel Carvalho Gomes Fukumoto, Taipa 1 ....). 

 

Certamente temos aqui material e tema para uma nova dissertação. Como nossa 

presente tarefa já foi previamente determinada, aqui de forma autônoma pelo pesquisa-

dor, com a contribuição da orientação de Ronconi e tantos outros e outras, não podemos 

assim fazê-lo. 

Érica Yoshioka, professora da disciplina, em entrevista, avalia a questão desde 

que começou a ministrá-la, em 200zy, a fazer uma espécie de balanço: 

 
Érica Yoshioka: “E aí, nesse caminho, para a construção da autonomia, pela expe-

riência, a gente percebe que há a dificuldade para se chegar a essa autonomia. Pois eles 

têm muito uma expectativa de que haja uma direção, uma coordenação, de que a figura do 

professor aponte, indique direções. (...) Então inicialmente eles têm mesmo essa conduta, 

mas pouco a pouco, acho que não a totalidade, mas alguns conseguem captar essa propos-

ta, independentemente se é no formato ABP ou não. Que é essa explicitação das várias e-

tapas de construção da autonomia, em termos de passos a serem seguidos, mas natural-

mente esses passos acabam sendo seguidos não organizadamente”. 
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Em recente avaliação sobre a disciplina, Érica Yoshioka, junto dos demais pro-

fessores ficaram com a impressão de ser necessária uma intervenção sutil por parte des-

tes junto aos educandos, devido aos poucos resultados construtivos do último semestre.  

Desse modo, ela aqui sugere que neste primeiro semestre de 2012, busquem tra-

balhar ainda mais próximo dos educandos, para contribuir um pouco mais com os resul-

tados, de modo a não gerar frustrações, por não pouco se conseguir materializar de con-

creto no período de um semestre.  

A questão latente é a busca de um grau ótimo de harmonia entre contribuição e 

acompanhamento (orientação e não ajuda) dos educandos, pois segundo Érica, em sua 

maioria ainda encontra-se muito acostumados a ‘dirigismos’ da própria formação para 

assunção autônoma de responsabilidades desse tipo:  

 
Érica Yoshioka: “É a questão da dinâmica, do como, do processo, sobretudo, de 

questionar ali, tentar resolver os problemas e tal, se vai assim, se vai assado, para a maio-

rias do alunos hoje é irrelevante. E quando esse resultado não acontece, mesmo que ele es-

teja consciente de que a disciplina está proporcionando, ele está trocando e proporcionan-

do uma oportunidade para ele avançar na formação da pessoa... Nem todos têm essa per-

cepção, só uma minoria. 

 Então, o que acontece? Quando você vê que aquele espaço todo, e não há um 

professor que te aponta: “não, isso é assim, por causa disso, daquilo, assim ou assado”... 

Pois no quarto ano eles ainda têm esse resquício de uma formação mais direcionada, 

mais dirigida, inclusive. E aí são cabeças que vêm esperando um resultado mesmo de uma 

produção de alguma coisa, de um objeto.  

Por exemplo, se é para fazer a parede de taipa, por que já não começa? Pois a-

contece o seguinte, há, eu não sei se eu posso usar a palavra “evasão”, mas... Você parti-

cipou, começam, vamos supor com 20 e lá no meio para o fim, se continuar com 10 é mui-

to. 

Então, nesse sentido a gente fez uma autocrítica e uma das conclusões, por ora, é 

que nós vamos tentar interferir um pouco mais, enfim, participar um pouco mais direta-

mente do processo”. 

 

Segundo Érica, cada educando encontra-se em uma espécie de ‘estágio’, de bus-

ca da autonomia, sendo que apenas uma minoria está pronta para ‘acontecer’:  
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Érica Yoshioka: “E esse crescimento que a gente está propondo que aconteça na 

turma, no espaço de um semestre... 4 meses, não é muita coisa, pode sim dar um “clique” 

na cabeça do aluno, como que cair a ficha: “Opa!” Aquela que o aluno já estava ali, pron-

to para acontecer, pode acontecer. (...) Mas quem não está... pensa bem, em uma pessoa 

que veio, crescendo pouco a pouco, mas de um certo jeito que ainda não está buscando au-

tonomia, não está no ímpeto da pessoa ir lá: “eu quero dar conta do recado, de não preci-

sar ninguém ficar me mandando, eu consigo ir atrás, eu quero!”, sabe: “eu quero, só não 

sei como fazer”, por exemplo. Então um aluno que já está para acontecer, pode acontecer 

nesses 4 meses, pode mesmo. Agora, a maioria não...” 

 

Diante disso, a frase proferida por não me recordo quem, que diz: “autonomia 

não se concede, se conquista!” parece fazer algum sentido. Assim mesmo, ações que 

busquem contribuir com seu ‘acontecimento’ parecem ser necessárias, apesar dos limi-

tes identificados. 

 

 

2.11.3. Forma terceira – alienação da espécie humana 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas 

 

Exemplo 3.1: ações que contribuem para a vivência da função social do profis-

sional.  

 

A forma de alienação terceira nos parece a mais complexa de considerar como 

algo que seja objetivamente trabalhado para que vislumbremos a possibilidade do exer-

cício da ressignificação do sentido da existência humana enquanto espécie, civilização, 

coletividade planetária. 

Mas, com certo cuidado, se observarmos os termos sugeridos por Marx e perce-

bidos por nossa própria vivência, essa necessidade de ‘reconexão’ pode estar em ações 

aparentemente triviais, ou consideradas ‘pequenas’. 
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Nesse item buscaremos trabalhar a busca pela contribuição a essa alienação  pela 

aproximação do exercício do aprendizado do simplesmente chamado ‘mundo real’, bru-

talmente apartado da vida do ambiente universitário. 

O debate não é simples. Vamos por partes, a partir das colocações dos educan-

dos, a começar com Fernanda Oliveira, que considera que fez algo ‘de verdade’, quer 

dizer que as atividades outras de projeto eram o que?: 

 
“Acredito que o desenvolvimento do trabalho de cada grupo mostra muito o grau de 

contato e conhecimento com a parte prática do projeto, o projetar de verdade, na realidade. 

As dificuldades enfrentadas então são puro aprendizado, essa foi minha sensação”. (Fer-

nanda Mangini de Oliveira, Grupo piso de argamassa....) 

............................................... 

“Creio que faltam na FAU USP mais disciplinas como esta (...) com a possibilidade de 

entrarmos em contato com os desafios e problemas da ‘vida real’, fugindo um pouco da 

proteção que a prancheta e o notebook com o AutoCad e 3DStudio instalados nos dão. (...) 

Aquilo que aprendemos em sala de aula deve servir de teste, preparo, protótipo, enfim, ins-

piração para a ‘vida real’, e eu aproveitei bem a oportunidade. (...) o fato é que acreditei 

neste material [os tijolos de BTC que produziu] e, portanto, no sistema construtivo a ele as-

sociado. Meu próximo passo é conhecer habitações unifamiliares feitas com o material, e 

fazer uma espécie de avaliação pós ocupação, se os moradores permitirem. (...) tenho um 

amigo que quer entrar no ramo de construção civil (...) estamos montando um plano para 

construir casas na Região Norte (...) acompanhei-o numa viagem a Campo Grande para co-

nhecermos a Eco Maquinas (...) Isso significa uma oportunidade que estou tendo de levar 

das salas de aula para a “vida real” uma técnica alternativa de construção, e estou procu-

rando engajar outros alunos, que se interessarem pelo projeto (...) Devo confessar que não 

conhecia nem nunca tinha ouvido de AUT 131 (...) tornou-se em algo que talvez mude os 

rumos de minha formação, agora que já estou me preparando para finalizar o curso 

da FAU”. (Eberson Ramos de Carvalho, Grupo BTC........) 

 

Agora, se questionados os 31 egressos da disciplina sobre as contribuições mais 

específicas da disciplina para a sua formação profissional, verificamos que 16 dos e-

gressos, ou seja, 51,61% destes consideram que com as atividades “Adquiriram mais 

maturidade e segurança para a posterior realização de atividades correlatas no campo 

profissional”.  
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Como ilustração à busca da desalienação da espécie, compartilhamos de fotogra-

fia enviada por egresso da disciplina, José Baravelli. Trata-se do filho do arquiteto, Jo-

ão, posando ao lado da floreira de argamassa armada, doze anos após sua confecção, por 

ocasião da disciplina. Hoje ela fica dentro do edifício da faculdade, no espaço de confra-

ternização dos alunos. 

 

 

 

Aqui, nessa foto, o significado do produto se insere em função social real. Muito 

da alienação da espécie, descrita por Marx, mora na ausência de relação entre o profis-

sional que faz alguma coisa e a apropriação da sociedade pelo que é feito, mas de modo 

humanamente direto. 

Na produção industrial de massas essa relação é totalmente impedida de ocorrer.  

De modo a exemplificar essa alienação, tempos atrás, em visita a amigos guara-

nis, na aldeia do Pico do Jaraguá, em conversa livre, Joel me contou que para um guara-
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ni, morar em uma casa em que você não conhece quem fez, é considerado algo impen-

sável.  

Ou seja, a abstração desse sentido de reconhecimento e de inserção social que dá 

razão ao trabalho humano, ao ser quebrado pela indústria ou outra forma de trabalho 

alienado, permite que o trabalhador viva apenas por um salário. A fazer coisa qualquer 

que seja não importa o que ou para quem.  

Parece que ao formar arquitetos com o mesmo método abstrato, de exercício de 

projeto ‘protegido’ causa a impressão de que isso é normal. Ou seja, não importa para 

quem eu faça meu trabalho, ou junto de quem. É um desenho bonito. Sim, muito bonito. 

Mas apenas isso. E ainda se nos aprofundarmos nos estudos do sentido da beleza rela-

cionados ao processo de produção artística, nem podemos considerá-lo digno de beleza. 

Em diálogo com a professora da disciplina, Érica Yoshioka, verificamos que, de 

fato, a realização de trabalhos acadêmicos que sejam realizados em diálogo com a a 

sociedade, surtem efeitos pedagógicos interessantes, ou ações pedagógicas dialógicas 

inclusive similares às identificadas no caderno no. 1, página xyz, quando os educandos 

do curso de alvenaria construíram paredes que seriam apropriadas pelo uso da escola.  

 
Francisco Barros: “Tenho ainda uma pergunta pontual sobre a experimentação 

no processo pedagógico, entre exercitar sobre bases não factuais, com a construção de 

uma parede sem uso, em comparação a construção de uma parede com função social, se 

crês que há diferença”... 

Érica Yoshioka: “o que eu acho que pode haver diferença é se a parede de taipa, 

por exemplo, for abrigar algo que tenha um uso. Então você olha para essa parede de tai-

pa, nesse contexto, vai ter uma função... E aí o aluno pensa também no uso do espaço, e se 

faz um projeto, inserido em um desenho mais complexo. Então, existe um contexto real, em 

que o grupo vai debater e verificar se a parede é aquela, ou aquela de trás, tem o sol e etc. 

Então, por estar em um contexto, é mais completo e mais vivo, nesse sentido.  

Então há a possibilidade de ele partir para uma solução já questionando esses as-

pectos todos, que vão interferir e participar nas decisões sobre a parede de taipa. Enquan-

to que se se vai construir apenas um arco, como foi construído o primeiro arco que hoje vi-

rou a abóbada. Então nesse sentido, enquanto professora, acho mais rico nesse sentido, de 
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fazer parte de um todo. Pois a depender do uso, das pessoas, tem de se atender condições 

para isso,  etc.  

Mas não se isso influencia no processo de abordagem do problema, acredito que 

não muda. Aí a discussão é política, se vai depois demolir ou não”. 

 

Ou seja, trata-se de uma ação importante termos edificado com os estudantes 

produtos que serão de uso por alguém, no caso os próprios professores e educandos, 

quando pronto o espaço de apoio sob a abóbada.   

Por diversas vezes, notei a relação entre os educandos e os professores como que 

alguém que está fazendo alguma coisa para o outro, pois os professores são os que vão 

de fato ser os usuários do espaço, dado que quando pronto os educandos já estarão for-

mados. Nesse sentido, quando um ‘usuário’ elogia e aprova um trabalho realizado ‘co-

necta-se’ o sentido de ser do profissional. 

E ainda, vive-se uma sensação boa, de trabalho cumprido. Essa alegria de se fa-

zer a coisa é extremamente presente nas etapas vencidas na disciplina. São ‘gritinhos’, 

risos, palmas...  

Por exemplo, custei a me reconhecer socialmente como marceneiro, perante a 

sociedade, mas após ter feito um móvel e as pessoas que o usam terem gostado, o fato 

do móvel cumprir sua função de mobiliário daquela família específica me fez algum 

sentido ser chamado de ‘marceneiro’.  

O ato de se nomear e se reconhecer para si e para os outros que é capaz e sim faz 

determinada atividade para a sociedade é parte extremamente importante na formação 

de qualquer pessoa. 

O mesmo para os médicos, ao terem de ser ‘residentes’, e trabalhar acompanha-

dos pelos professores... Se cada profissão fosse ‘bem tratada’ como a medicina é em seu 

processo de formação, o mundo seria outro! 
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Limite 3.1: as barreiras para o aprendizado ‘em sociedade’ e a i-

déia da torre de marfim. 

 

O sentimento de que falta de alguma coisa, demonstra que essa coisa de fato faz 

falta... O que é obvio, mas para nosso processo de busca das coisas que importam para o 

aprendizado dos educandos, essa constatação é relevante. 

Ao mesmo tempo em que apontam dificuldades atuais para sua efetivação, as co-

locações críticas dos estudantes apontam para possíveis superações, necessárias. 

Por exemplo, para Fernanda Oliveira, a falta de tempo que a impossibilitou de 

verificar a produção de todas as peças do piso que projetou para o espaço em constru-

ção, pois executou apenas uma peça, foi algo que ‘sentiu falta’: 

 
“Considero bom o processo de desenvolvimento da forma e ótimo o processo de a-

prendizado dessa experiência. Senti falta de ter chegado numa produção maior das pe-

ças para testar sua modulação e associação no local do projeto”. (Fernanda Mangini de Oli-

veira, Grupo piso de argamassa...........) 

 

Outros educandos fazem o mesmo, críticas indicando mudanças necessárias e 

todas elas demandando maior envolvimento com ‘a realidade’, discordando da condição 

da atual universidade, alheia e alienada das reais necessidades sociais (sendo aqui ape-

nas alguns pequenos e simples exemplos dessa condição estrutural): 

 
 “Outra questão a ser discutida é a disponibilização de materiais para a execução da 

cúpula. Talvez por questões organizativas, burocráticas ou de falta de verba na universidade 

pública e seu conseqüente sucateamento, não tivemos a oportunidade de utilizar muitos ma-

teriais que pensamos ser necessários para a execução do revestimento vivo. Assim, ele está 

sendo construído sem elementos importantes para a sua durabilidade: camada de pro-

teção contra raízes (polietileno de alta densidade ou isopor); e uma boa impermeabilização 

(foi utilizada uma lona de baixa resistência e durabilidade). Dessa maneira, sabemos que 

nosso trabalho não vai contribuir efetivamente para a proteção da cúpula”. (Brunna Labois-

siere Ferreira, Grupo cobertura verde....) 

......................................... 
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“Particularmente tenho uma crítica a fazer em relação à metodologia da construção do 

material taipa. A meu ver, os testes que são realizados em canteiro hoje são em certa medi-

da ineficientes ainda na composição da mistura do material e a construção do modelo é, de-

vido a isso, pouco realista. (...) Talvez devessem ser estudados outros possíveis métodos 

de teste para estabelecer a mistura ideal de maneira mais precisa”. (Mariana Martins de O-

liveira, Grupo taipa .....) 

.................................... 

“(...)  Fizemos uma pesquisa detalhada de materiais mais adequados à construção da 

Cobertura e uma listagem de materiais a serem solicitados a FAU, mas percebemos no Can-

teiro que não poderíamos contar com a chegada dos materiais em tempo hábil para a reali-

zação do projeto e nos foi sugerido “substituir” os materiais pesquisados por outros que es-

tavam disponíveis no canteiro, como por exemplo, no caso da impermeabilização que aca-

bamos utilizando uma lona. Isso gerou um pouco de frustração, pois percebemos que a 

cobertura que estávamos construindo teria um caráter temporário, sendo que inicial-

mente ela foi pensada como um experimento que poderia ter continuidade nos próxi-

mos semestres”. (Selma Shimura, Grupo Cobertura Verde.....). 

........................................................... 

“Junto com essa sensação, a idéia do jogo me ocorre quando, por exemplo, desenvol-

vemos um projeto (muito pouco detalhado) e fizemos uma listagem do material. A princí-

pio, o projeto foi embasado numa pesquisa que realizamos. E a escolha dos elementos, ma-

teriais e soluções projetuais, era justificada pelo estudo que realizamos.  

Quando fomos executar, todo o projeto foi se adaptando ao que o LAME já possuía. E 

os elementos que utilizamos não foram aqueles que desejaríamos utilizar. Dei o exemplo da 

lona no relatório. E, realmente... É um exemplo que retomo aqui. Pois fiquei com a im-

pressão de que eu estava fazendo um protótipo ineficiente. É quase como que fazer 

uma prova estrutural que sabemos que vai desmoronar facilmente e não vai corres-

ponder à resistência que deveria. Quando substituímos o elemento para impermeabiliza-

ção que tínhamos escolhido por um plástico amarelo já todo furado que existia no LAME, 

ficou bem claro que aquela cobertura que projetamos nunca iria funcionar. Ou, até funcio-

naria, mas nós nunca saberíamos. 

No fim das contas, fiquei com uma sensação de que tudo podia ali, porque no fim 

das contas, nada ia ser.  

Podíamos fazer um projeto, mas que não seria um projeto detalhado o suficiente. 

Podíamos fazer a execução, mas uma execução que não seria a adequada.  

Até hoje, me resta a dúvida se a equipe de professores tem a intenção de finalizar a 

obra da cúpula, ou se a idéia é realmente mantê-la sempre em construção. Entendo que um 

laboratório deve sempre abrigar o experimento. Mas, os experimentos devem ter objetivos 

claros para fazerem sentido. 

Parece-me que, se tivermos objetivos reais, tal qual terminar a construção da cúpula 

(obviamente não me refiro a terminar a construção num único semestre e com uma única 
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turma, mas como objetivo terminá-la ao longo dos semestres), talvez a disciplina ganhasse 

credibilidade.  

Daí, faríamos um projeto para ser realmente executado. Executaríamos o projeto 

(ou um trecho dele) para testar e, dependendo do resultado, ser realmente ele todo e-

xecutado. Para isso, precisaríamos somar o conhecimento existente. Precisaríamos de-

senhar um projeto detalhado. Precisaríamos de materiais adequados... 

Faço esses adendos ao relatório, pois fiquei no fim do semestre passado com a vonta-

de de dividir alguns pensamentos com vocês. Porque acredito muito no quão importante 

pode ser o processo de aprendizado numa disciplina como essa. E com uma equipe de pro-

fessores e técnicos como essa. Acredito mesmo que é muito importante”. (Joana Brasiliano, 

grupo cobertura verde leve...)  

 

Sobre a possibilidade da realização de projetos e obras que tenham impacto so-

cial externos à USP, Guido Otero se coloca: 

 
“Tinha colocado durante a aula a questão de se trabalhar com problemas externos à 

FAU, e a resposta dos professores me fez pensar que de fato, trabalhar com problemas ex-

ternos à FAU traz um compromisso com a solução de problemas, tanto qualitativo como de 

prazo, que pode ser prejudicial tanto para ensino quanto para a demanda”. (Guido Otero, 

Grupo cobertura de ETFE...). 

 

De fato, a realização de atividades que, de forma mediada, produzam algo de ob-

jetivo e concreto com alguma função social junto à ‘realidade’, no tempo da presente 

disciplina, parece não ser viável. 

Bem, como já mencionamos que a disciplina atualmente projeta e edifica espa-

ços de uso da própria universidade, ou seja, ‘a realidade’ da universidade. 

Como a reivindicação de Guido parece ser ainda justa e necessária, podemos ci-

tar como exemplo alternativo o modo que trabalhou o grupo de estudantes de graduação 

que fiz parte, o LabHabGfau200, de 1997 a 2004:  

Naquela ocasião a relação dos trabalhos de uma disciplina que resultou em cons-

trução real, se deu por meio de um projeto de extensão universitária em diálogo com os 

guaranis da aldeia Tekoá Ytu, do pico do Jaraguá. Chamava-se projeto “Oimiporama 

                                                           
200 Explicar labhabgfau 
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Orerekó”, tendo durado mais de três anos, e nesse meio tempo, os estudantes de gradua-

ção ali ampliaram os conhecimentos em aprendizado em trabalhos de elétrica, hidráulica 

e tecnologia da construção na realização do projeto de uma escola, construída pelo FDE 

– Fundação...., e da rede de saneamento básico da aldeia, construída com a FUNASA – 

Fundação... todos realizados como atividades de ensino, a por em prática o funciona-

mento do alienado ‘tripé’, pesquisa, ensino e extensão. 

Ou seja, a presente disciplina AUT 131 poderia contribuir com uma relação já 

preexistente da universidade com algum grupo social, e não a encaminhar a ‘prestar 

serviços’ por ‘terceiros’ educandos, mas pelos próprios educandos integrantes dos pro-

jetos matriculados na disciplina.  

Bem, desse modo fica a colocação de que sim essa realização é possível, e dese-

jável, mas não é fácil de ajustarem os tempos, e conseguir a forma ‘mediada’ da relação. 

Pois, se mal ajustados os tempos corre-se o risco da realização de um ‘treinamento’ ali-

enado, como a prestação de serviços pelas fundações privadas, de modo a responder de 

modo direto a demandas do mercado. A relação, para ser efetiva e ‘desalienante’ tem de 

respeitar os dois tempos, o tempo do aprendizado crítico e da necessidade social. 

Lucimeire Pessoa de Lima, egressa da disciplina, comenta também a função do 

LabHabGfau, e mais adiante aponta que os debates e ‘a realidade’ vivida na disciplina 

são importantes, pois trazem importantes desvelamentos, mas ainda são insuficientes ao 

que se refere à necessidade da vivência da realidade da luta de classes interna ao cantei-

ro de obras:   

 
Lucimeire Lima: “A FAU USP é gente de classe alta que nunca nem pisou na pe-

riferia. Na faculdade particular onde dou aulas são as pessoas que vem de longe, do fim do 

mundo para ter aula lá. São pessoas que muitas vezes não entendem o que o professor fala 

no primeiro semestre, por que a linguagem é diferente, é o povo, entende? Então na FAU 

USP é muito importante essa relação com o canteiro, aonde eles vão lá e põe a mão... Mas 

como ainda está dentro da disciplina, “a coisa” fica entre nós, alunos, o bacana mesmo é 
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quando a gente faz extensão. Lembra-se, do LabHabGfau e essas coisas???? De ir lá e con-

versar com o pessoal que faz as coisas mesmo???? Tem outra linguagem. Pois, se você for 

trabalhar com obra mesmo, não dá para você ir à obra com seu jeito de se expressar, che-

gar lá e começar a falar e achar que a pessoa vai te entender. Não, é necessário achar 

meios de se comunicar para ser entendido e para que a comunicação aconteça. Pois ás ve-

zes você pensa que está se comunicando, mas não está, muitas vezes as pessoas ficam quie-

tas, e não se sabe se ela está entendo ou não. 

O canteiro da FAU acaba por ficar mais pelo lado dos materiais, apesar de o Re-

ginaldo dar uma boa base e falar dos movimentos populares e outras questões sociais, 

mas eu não sei se todos que fazem a disciplina lá se tocam disso, realmente. Isso acontece 

[o debate sobre as questões de classe] mais no canteiro de obras real mesmo. Pois lá na 

FAU USP é um canteiro real apenas nas relações com os materiais, não é real nas rela-

ções humanas. Lá tem o Zé, mas... Não é verdade, não é???? Como que acontecem as coisas? 

Você sabe que os trabalhadores da obra, para poderem respeitar um arquiteto, tem de ha-

ver uma comunicação. Você não acha? Pois há vários problemas aí. Um é que o trabalha-

dor às vezes acha que o arquiteto não sabe mesmo fazer, pois o arquiteto, mesmo, normal-

mente não faz. Outra é a questão social mesmo. Pois o trabalhador é uma pessoa que está 

em uma situação social muito ruim, mora longe, pega trânsito, se espreme no ônibus... E 

com o arquiteto é diferente, ele chega lá, no carrão. De certa maneira eles não vão ser 

“amiguinhos”, de cara. Tem esse atrito social que não podemos desprezar. Ele existe, a vi-

da hoje é assim. Essa vida é justa? Claro que não. Vivemos hoje em um paradigma capita-

lista, e há um bom tempo já, não? Onde tudo são relações de mercado”. 

 

José Gouveia, egresso, também coloca a característica da disciplina de distanci-

amento da realidade, e considera isso natural, pois nas atuais condições não haveria 

forma de ser diferente, com o presente desenho institucional. Desse modo, José também 

endereça essa responsabilidade às atividades críticas de extensão universitária. Ou seja, 

suas críticas não são à disciplina, mas à necessidade da faculdade criar condições para 

esse exercício pedagógico, desalienante: 

 
José Gouveia: “Nessa terceira pergunta eu respondi como uma disciplina teórica 

pois achei essa que ela é fragmentaria no curso da FAU, apesar da importância dela, ela é 

uma disciplina isolada, a única que você entra dentro do canteiro mesmo, e achei que ela 

era quase que uma simulação, e de fato ela é. Uma simulação das condições de trabalho. 

Na verdade a gente não tem contato com a construção civil plenamente. Ali é nas condi-

ções ótimas, na sombra, com desenho, com luvas, sem ter que viver daquilo para construir, 
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então, acho que na verdade é uma simulação artificial das condições. E não teria como ser 

diferente.  

Não é que você conhece mesmo o canteiro de obras. Mas por outro lado a gente pas-

sa a conhecer as pessoas que trabalham no Canteiro Experimental, os técnicos, então há 

certa proximidade. Foi por isso que ela está como teórica, mas também pode ser teórico-

prática. 

Agora, dentro daquilo que me contou de sua pesquisa, tudo bem, a FAU está dentro 

da lógica da reprodução do Capital e essa disciplina sai um pouco disso. 

Esse contato mesmo com a produção da arquitetura aconteceria mesmo em um la-

boratório de extensão universitária.  

Ainda assim, fiquei em dúvida, pois ali são também coisas que você faz mesmo, na 

prática, e com as mãos. 

Sabendo da história da FAU e tudo, a gente sabe que é um passo importantíssimo 

dentro da formação. Inclusive pela briga que teve pela manutenção do Canteiro Experi-

mental e de como os alunos e professores defenderam aquele espaço, que já é uma con-

quista”. 

(...) 

Francisco Barros: “de certa forma, você é professor também. Veja bem, não se trata 

de por a responsabilidade em suas costas, não é isso, pois somos um coletivo. Mas se a 

FAU tivesse um espaço que pudesse acontecer isso que falou, do que seria arquitetura. Isso 

que disse é grave, pois a FAU se chama: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-

versidade de São Paulo, então a função social dela é formar arquitetos e urbanistas. E te-

mos consciência dessa crítica, que o próprio Artigas coloca e você acabou de colocar uma 

análise com bastante radicalidade, de que o que está se fazendo é um absurdo.  

Assim, por que o nosso espaço de formação que é a FAU, reconhecendo isso, não cria 

caminhos para não mais fazer isso. Por exemplo, isso tudo poderia acontecer em um labo-

ratório, em atividades paralelas às disciplinas, onde se faça isso tudo. Reúno as pessoas, 

projeto e executo: vou à obra, assento tijolos, as pessoas depois moram, usam...” 

José Gouveia: “não sei por que a FAU não faz isso, pois ela está no mundo, ela está 

inserida nesse mundo e isso é política, lá dentro tem as representações políticas, onde são 

disputados os ideais. De alguma forma, isso que estamos falando não é novidade nenhuma. 

Esse debate já está lá desde a década de setenta, sempre se discutindo isso. Por que se 

passaram quarenta anos e pouco foi feito... Não sei, aí vamos ter de entender a FAU, antes 

disso tudo.  

Mas eu acho que talvez, dentro desse conceito que agora falamos, do que seria a ar-

quitetura, talvez a escola não dê para ensinar, simular. Talvez se conseguisse fazer com 

que o aluno entenda essa complexidade, e depois, com se colocar profissionalmente nela. 

Me parece já um principio, um início. 

Talvez a tarefa dessa geração, que vem desde a década de setenta, seja de começar 

esse processo. O mundo está girando desse mesmo jeito desde o século XXVI. A arquitetura 
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também. É um processo que começou ali. Quanto tempo vai ser necessário para transfor-

mar essa tendência?  

Talvez nossa geração acompanhe parte dessa mudança, talvez não a mudança com-

pleta, mas participar disso. E tem um valor. É por isso que essa transformação tem de ser 

bem formada. Pois tenho medo de tentarem fazer a transformação completa e ela não o-

corre, não acontece, a gente sabe que não acontece. Como fazer uma transformação radi-

cal? Está tarefa também cabe à escola, certamente. 

Francisco Barros: “De certa forma, Marx, no texto que estou abordando, ele organi-

za essas questões, traduzindo isso tudo em três diferentes formas da alienação do trabalho. 

Estamos aqui, nessa pesquisa, fazendo o exercício de trazer as questões da alienação do 

trabalho para o ensino da construção civil.  

Daí, e se, de certa forma, essas ações aqui em pesquisa, no ensino, passarem a norte-

ar nossas ações, como um objetivo coletivo e acordado, como uma ação em frente... Bem, 

sei que estou viajando... E ainda, de colocar isso para uma escola de arquitetura...” 

José Gouveia: “daí sim, o curso como um todo teria de estar estruturado para isso. 

O curso da FAU é engessado. Os três departamentos são quase três cursos distintos, mas 

em um só, e é assim há décadas.  

O curso como um todo tem de ser reestruturado, e é uma universidade estatal, então, 

como introduzir isso em um curso inteiro, voltado para essas tentativas?  

Seria criar uma estética que esteja voltada para esse raciocínio transformador. Tem 

de se criar disciplinas de paisagismo que sejam voltadas para isso. Não sei como, mas os 

departamentos todos deveriam estar voltados para isso... Para essa questão. E isso vai 

nascendo, é uma transformação, leva tempo isso. E vai nascer uma estética disso também.  

Tem exemplos de estéticas históricas que estão relacionadas a momentos revolucio-

nários. Não sei como, e não dá para se fazer uma estética da revolução sem ter revolução. 

Mas certamente, ao menos no caso de São Paulo, a universidade tem uma função, por ter 

essa história, a maneira que o curso se estruturou, se estrutura, onde estão ali os grupos 

políticos, mas ao mesmo tempo, a estrutura está tão cristalizada que para se fazer qualquer 

movimento que se oponha ao caminho que já se está indo, é necessária muita energia.  

Mas tem de acontecer, eu acho”. 

 

Érica Yoshioka, professora da disciplina, identifica os limites presentes nas ca-

racterísticas dos próprios educandos, bem como na FAU, com a ausência de um Plano 

Político Pedagógico que considere e trabalhe essas questões:  

 
Érica Yoshioka: “Então é isso, aprendendo a fazer arquitetura, mas aprender a 

ser arquiteto, sendo gente, assumindo, se comprometendo com o grupo, pois pode ver, é 

um conjunto, uma totalidade mesmo. Muitos dos alunos não assumem compromissos, há 

exceções, lógico, mas tem aqueles que não vêm, e não avisam o grupo. Dessa vez teve gre-



380 
 

ve, e assumiram a greve...  e outros não. Eles acham que a disciplina não pede isso, mas a 

proposta é exatamente essa. Não importa onde e o que, mas é uma postura de alguém que 

assumiu o compromisso, e vai. Por que daí acontece, sabemos disso. Se aparecer algo que 

nunca fiz, e  não sei. Não tem importância, eu vou atrás, pois eu sei que eu posso. 

Ah, se isso acontecesse por um ‘click’. Num passo, no começo, já teríamos cons-

truído mil abóbadas já! Aquilo já estaria pronto. Veja, são vinte pessoas trabalhando por 

quatro meses!! O que não dá para fazer!! São muitas horas de trabalho...” 

Francisco Barros: “...e a FAU tem influência nisso...” 

Érica Yoshioka: “sim, eu acho que é exatamente falta de um projeto político pe-

dagógico. E que nele esteja presente essa formação do arquiteto que está se formando. 

Tem que ter sim o conhecimento de desenhar, representar, saber dos códigos, e se não 

concordam, ir atrás para mudar o código, mas enquanto não souber o código não adianta 

bater o pé, pois revolução a gente faz, mas... não é?” 

 

Desse modo, tanto Érica Yoshioka como José Gouveia indicam a necessidade de 

mudanças na FAU. Temos aqui algumas boas reivindicações, que partem de alguma 

análise acerca dos limites. 

Essas colocações alimentam a última parte  do caderno no.2, que organiza pro-

postas, sugestões, idéias e reivindicações à própria faculdade. 

 

 

Exemplo 3.2.: ações de contatos com a natureza, com a humanida-

de, com o corpo, com as pessoas das classes sociais outras, com um todo 

sistêmico, articulado... 

 

Por fim, estamos diante do último debate do presente caderno no.2, abordando 

ainda ações que busquem lidar com a alienação da espécie humana. Ou buscam  

Dessa vez sob um olhar mais difuso, não apenas na relação entre profissional e 

usuário, se olharmos para o mundo do trabalho, ou entre educando e ‘realidade’ se o-

lharmos para os espaços de formação. 

Ou seja, essa forma e esse tipo de alienação estão em todas as coisas.  
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Antes, vejamos um pequeno trecho em que Marx cita a terceira alienação: “De 

maneira geral, a declaração de que o homem fica alienado de sua vida como membro da 

espécie implica em cada homem ser alienado dos outros, e cada um dos outros ser i-

gualmente alienado da vida humana”. (Marx,1844) 

Aparentemente, nesse campo, da ‘vida humana’, tudo vale. Mas não é bem as-

sim, tentemos nos aprofundar mais um pouco, a partir da fala de um dos educandos: 

 
“Meu grupo era o da elaboração do fechamento de Taipa. Muito embora nós te-

nhamos conseguido construir a parede, não creio que estabelecemos um bom trabalho. Mui-

to devido ao meu problema no joelho, eu faltei algumas vezes. (...) Como aluno do pro-

grama FAU-Poli, eu nunca participei de nenhuma disciplina no canteiro além dessa, então 

foi algo realmente marcante. Gostei muito de poder trabalhar com as mãos, de executar as 

diretrizes, de conhecer o Romerito, aliás, ele sim é um cara fantástico. Eu agradeço 

muito a ele e a todos vocês que muitas vezes colocaram a 'mão na massa' juntamente 

conosco”. (Rafael do Nascimento Domingues Esteves, Grupo taipa de pilão....) 

 

Rafael Esteves nos relata que teve problemas no joelho, se fosse uma disciplina 

apenas em sala de aula teria podido participar? Seu corpo deu sinal de vida! Teria ele 

ficado com problemas devido o trabalho na disciplina? Nunca saberemos, mas isso seria 

algo o trouxesse à vida material, de que precisa de seu corpo. 

Logo depois, Rafael Esteves agradece ter conhecido Romerito, por ser ‘fantásti-

co’, não por ser um bom técnico, bem como nos agradece enquanto professores de ter-

mos trabalhado juntos a ‘colocar a mão na massa’. São falas incomuns. Hoje, se encon-

trar Rafael Esteves pelos corredores da faculdade, vou lhe perguntar do joelho e se se-

gue bem no curso, se voltou a fazer paredes de terra apiloada... Talvez essa postura de-

flagrada no relatório signifique algo de novo na relação entre técnico e educando e edu-

cando e professores. Ficamos mais humanos com isso?  

Essa possível ‘desalienação’ pode também incidir sobre consciências sociais 

mais amplas, ao observarmos a resposta dos egressos à pergunta sobre se as atividades 
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da disciplina contribuíram para: “Ampliar a consciência, apropriação e compreensão 

sobre a característica sistêmica do processo de produção do espaço”.  

Quase 50% dos egressos assim concordaram com a alternativa. Foram 48,39%, 

ou seja, 15 egressos dos 31 que se manifestaram.  

Ao responder a mesma pergunta, o arquiteto e urbanista Ciro Gallery afirmou 

que a disciplina contribuiu para: 

 
“Perceber a precariedade das condições de trabalho nos canteiros de obras, perce-

ber que no Brasil ferramentas adequadas para executar tarefas simples são itens de ‘luxo’ e 

também entender como o corpo humano pode ser danificado de forma irreversível caso seja 

submetido a tarefas extenuantes e pesadas por tempos prolongados.  

(...)  

Meu caro amigo Francisco, sei que comungamos de muitas idéias, de muitos so-

nhos e sei também que os caminhos para realizarmos tais sonhos são vários. Uns também 

comuns, outros um tanto quanto diferentes... Acredito, entretanto que pessoas devam unir-

se para sempre melhorar a forma social de vida que existe entre os seres humanos... O ser 

humano é assim por natureza? Vive em sociedade naturalmente? Ou criamos novas formas, 

distantes da vida primitiva? Podemos pensar que é da natureza do homem criar suas formas 

artificiais de viver...?” (Ciro gallll ) 

 

De modo sensível e sincero, a arquiteta Tatiana Nobre nos apresenta as justifica-

tivas e caminhos para que a disciplina tenha gerado impactos no que se refere ao conta-

to, certamente desalienante de conexão de sua ação junto ao objeto, ao produto de seu 

trabalho arquitetônico. Esta se trata de colocação que transcende a forma primeira de 

alienação, do objeto, e aponta relações que alcançam as formas segunda e terceira: 

 
“Talvez o Prof. Reginaldo tenha montado esta disciplina buscando aproximar a te-

oria da edificação à prática da construção da edificação. Mas a sensibilidade e o conheci-

mento do Reginaldo, para mim, ultrapassa esta aparente dualidade. E isto foi transmitido 

nesta disciplina com o amor que ele tem sobre este conhecimento. O Prof. Reginaldo nos 

ensinou como olhar uma edificação e tentar compreender porque ela está “em pé”, firme e 

aparentemente estável. Porque todos nós sabemos que a força que corre na estrutura é 

dinâmica, assim como a própria estrutura, varia com a temperatura, etc. O que acon-

tece internamente a uma edificação que faz com que ela se mantenha? O Reginaldo nos en-
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sinou que ao observar a natureza encontramos as respostas. Muitas vezes com nosso 

próprio corpo, como mencionou Artigas, mas não apenas. Aí sim, entendemos o caminho 

natural da força em uma estrutura e podemos construí-la. Como já mencionei, para ter 

acesso a este conhecimento, deve estar aberto a ele e ter capacidade, humildade e sen-

sibilidade para compreendê-lo, e não apenas ter a vivência de obra. Este início de inda-

gação e de conhecimento que o Prof. Reginaldo colocou em cada um de nós não tem preço 

e devemos agradecer sempre!” (Tatiana Morita Nobre.....) 

 

É também interessante de se notar a leitura que tem a professora Érica Yoshioka, 

sobre seus objetivos com a disciplina, aqui os mais humanos, ligados à pessoa do edu-

cando, ao amadurecimento de sua postura diante da vida. Leitura essa que possivelmen-

te se pode fazer frente à alienação de cada indivíduo de nossa espécie, a passar primeiro 

pelo enfrentamento da ausência da constituição da pessoa.  

Bem, se trata de uma possível leitura, vejamos suas próprias palavras: 

 
Érica Yoshioka:“A nossa função aqui é isso, e dentro dessa disciplina que está se 

propondo, mesmo que existam os limites formais. Pois dentro do grupo sempre tem um ou 

outro que pode não concordar: “ah, eu queria fazer era tal coisa, não taipa...”. Isso não 

tem importância, pois aí entra realmente o lado formal: a disciplina é para 20 pessoas, e 

vamos ter que dividir em 4 grupos de 5 e temos 4 temas. E... Não deu para o aluno entrar 

nesse, ele tem de entrar no outro. Pois amadurecer é também isso: é o que eu posso, o que 

eu devo fazer, ou não tem outra alternativa? Ele até tem total liberdade, por exemplo, de 

tentar negociar com algum outro membro de outro grupo. Até ele dizer “eu quero, e vou 

tentar”, faz parte. Tudo isso, esse gesto, esse comportamento, a meu ver, faz parte. (...) En-

tão o fato de ser dentro da disciplina é porque a gente está nesse universo aqui. A nossa 

proposta, da maneira que eu enxergo, é que enquanto não há o crescimento enquanto 

pessoa... Pois isso tudo caminha junto: O crescimento da pessoa! Pode-se estar na arqui-

tetura, na medicina, onde for. Pois no fim... A solução você vai atrás, você acha. 

(...) Por isso que tem uma série de questões que são da natureza de cada pessoa. 

Por isso que enquanto não trabalharmos esse lado da pessoa, do aluno, o saber técnico, o 

saber fazer, isso e aquilo, a gente aprende, é só fazer um curso de treinamento que apren-

de... e tudo bem. Por outro lado, os cursos que gostaríamos sempre de ter são aqueles que 

trabalham a formação da pessoa. 

Então, a disciplina não foge dessas questões técnicas, mas a ênfase é realmente a 

formação da pessoa, em praticando o saber técnico, o saber ali, específico. Pois para tudo 

precisa-se de um contexto, não dá para se crescer assim do nada. Cresce vivenciando, fa-

zendo uma abóbada, construindo não sei quê... Assando um bolo”.  
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Pois bem, e agora sobre a questão do corpo, da alienação da pessoa de seus pró-

prios músculos, de sua constituição óssea ao se inserir em um sistema que faz com que 

para um desenhista trabalhar ele prescinda de sua existência corporal... A ponto de de-

pois, por compensação existencial, fazer com que arquitetos e urbanistas tenham de fi-

car durante horas correndo em esteiras absurdas, em bicicletas estacionárias nas acade-

mias de ginástica... Não me contive em conversa com Romerito Ferraz, e lhe perguntei:   

 
Francisco Barros: “Mudando um pouco a conversa... Você já viu um trabalhador 

da construção civil fazer Academia?” 

Romerito Ferraz: “Eu acho academia uma perda de tempo. 

Os trabalhadores já se deslocam de longe de condução entram cedo às vezes de 

madrugada na obra, ficam o dia inteiro em serviços braçais, daí não sobra tempo, talvez 

academia pra eles seja o dia a dia mesmo”. 

 

Fiz-lhe essa pergunta, pois o exercício de se construir no canteiro experimental 

em tese dispensaria os educandos de comparecer em um dia de academia, se assim o 

fizessem. 

De certa forma a revolução cultural de Mao Tsé Tung, na China, tratava dessa 

questão, e em nome disso, de modo vertical e autoritário cometeu equívocos, a distorcer 

as raízes de suas intenções, pois ao que se refere à ‘desalienação’ do trabalho, são aqui 

parecidas. A diferença é que lhes faltaram Paulo Freire, e amor. 

Lucimeire Pessoa de Lima, professora egressa da disciplina nos relata a impor-

tância da disciplina na construção da pessoa e sua inserção em um mundo certamente 

mais amplo e complexo que antes imaginado: 

 
Francisco Barros: “na última pergunta você coloca sobre a vivência no canteiro, 

que passa a fazer parte do reconhecimento dele como pessoa...” 

Lucimeire Lima: “sim, a vivência no canteiro é muito forte. A primeira delas é 

tornar a pessoa mais humilde, que ali é que a pessoa vai perceber o quanto é que ela pre-

cisa ainda aprender para entender de construção. E como tem gente que sabe muita coisa. 
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Vivenciei isso quando trabalhei no canteiro da FAU. Lá aprendi muito como o Zé, com 

sua experiência própria. E também se aprende a desenhar muito melhor, pois te permite 

imaginar coisas mais concretas. 

É uma vivência. Na faculdade onde dou aulas, o tempo inteiro buscamos contri-

buir para que a pessoa possa ter essa experiência corporal, não apenas essa escrita. Mui-

tas vezes fazemos exercícios assim, com medir suas casas com o próprio corpo... Inventa-

mos coisas, não apenas eu, mas os professores também.  

É uma disciplina que as pessoas gostam muito, essa de produzir um móvel. Mas 

por quê? Por que eles vêem pronto, o que é bem bacana”. 

 

Atentamos aqui que o fato de o educando ‘ver o móvel pronto’ remete ao item 

anterior, da inserção no mundo das coisas de uso, com função social, mas ainda inserida 

nessa desalienação, da espécie. 

Bem, me parece que desse modo, fica algo sobre as intenções das ações pedagó-

gicas dialógicas na tentativa de construir relações não mercantis entre as pessoas consi-

go mesmas (seus corpos, sua alimentação), com os outros, sejam eles quais forem, e 

com a natureza onde nos inserimos. Pois para Marx, e para tantos outros, o ser humano 

faz parte de natureza, está integrado a ela.  

Agora, se ele se alienou dela e passou a maltratá-la isso é um problema para ele 

mesmo.  

 

 

Limite 3.2.: barreiras da própria totalidade do Capital, com sua 

força de reprodução essencial. 

 

Os limites à essa fruição da vida deflagrada no exemplo anterior encontra-se na 

abstração gerada pelo trabalho, que impede as pessoas de relacionarem livremente.  

Hoje as pessoas são vistas e compreendidas por aquilo que fazem. Somos uma 

espécie de gente que não importa sua existência, mas aquilo que fazemos. Assim nos 

identificamos, e cada qual possui um valor fixado pelo mercado e predeterminado.  
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Nossa função é fazer as coisas que aprendemos e receber por isso. O limite é 

sermos todos, mercadorias. 

Vejamos, agora de forma mais ampla os limites, barreiras e dificuldades aos e-

gressos da disciplina, por se encontrarem enquadrados em um sistema muito bem en-

gendrado que principalmente, e antes de tudo, tem o cuidado de ampliar, sempre, as 

felicidades pessoais. 

Nas entrevistas realizadas, ao final de cada conversa, busquei verificar indícios 

de barreiras da conjuntura política mais amplas, pois é nesse âmbito que trabalha o Ca-

pital em sua forma ampliada. No campo das superestruturas.  

Vejamos as colocações a respeito, ao investigarmos, agora com questões mais 

amplas sobre a formação profissional na Construção Civil, primeiramente junto de Ro-

merito Ferraz, técnico do Canteiro Experimental: 

 
Francisco Barros: Agora, ‘deixando rolar’ a imaginação: se a gente imaginasse 

uma revolução na construção civil e todos tivessem a oportunidade de estudar e aprender a 

fazer projeto e somasse esse conhecimento que você adquiriu na sua vida de execução de 

obra, vamos imaginar que a massa de pessoas que trabalham com execução todos tivessem 

esses dois conhecimentos. De manhã, todo mundo trabalharia com o corpo e após o almo-

ço reunissem para essa conversa e para discutir projeto, você acha muita loucura essa i-

déia?” 

Romerito Ferraz: “Eu acho, talvez em outro país funcionaria, mais aqui no Bra-

sil, não funcionaria não. Aqui a lei é do capitalismo, do quanto mais melhor, o patrão quer 

que o empregado dá de tudo... Mas o empregado quer alguma coisa a mais que o pouco 

dinheiro, um curso, por exemplo. Eu acho que a revolução está aí em qualificar as pesso-

as que estão começando agora”. 

Francisco Barros: “Esse seria um caminho pra chegar lá então?” 

Romerito Ferraz: “Isso seria em longo prazo, daqui a uns 10 anos a construção 

civil poderia estar muito mais capacitada”. 

 

Segundo Romerito Ferraz, aqui se vive a ‘lei do capitalismo’, e segundo ele nos-

sa ‘revolução’ seria exatamente no campo da educação, a trabalhar com as pessoas mais 

novas.  
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Infelizmente o déficit atual de vagas nas universidades para receber a todos os 

jovens que se interessarem é de zyxa vagas. Temos aí um limite, pois a ampliação de 

vagas nas universidades nos próximos anos é de xuzx vagas. Ou seja, o direito a uma 

boa qualificação não é direito universal. 

Em conversa com José Baravelli tratamos de temas que abordam os limites mais 

amplos à desalienação em debate de caráter amplo sobre a formação profissional e a 

alienação na construção civil. Optamos por aqui manter assim, longa e ampla, pois se 

trata de conversa que contribuiu com questões relevantes para essa avaliação geral dos 

limites aos avanços mais amplos. 

 
Francisco Barros: agora uma pergunta assumidamente maluca. Imaginando que 

no Brasil a formação profissional avance no sentido de ter cada vez mais pessoas com qua-

lificação. Seguindo nessa idéia, se assim for, em vinte anos vamos ter uma obra de uma ca-

sa, e vai ser totalmente diferente. 

José Baravelli: “olha não é imaginação maluca, dizem que é inevitável, e esse é 

um fenômeno esperado, estou vendo isso no doutorado” 

Francisco Barros: “a questão é como isso vai se dar. Imaginando haver duas 

possibilidades, daqui a vinte anos. Uma das possibilidades seria: há uma obra, aonde você 

vai como arquiteto e lá vai encontrar pessoas que estão executando, mas agora também 

com estudo, e assim, com conhecimentos mais próximos do seu o que vai exigir mais diálo-

go e negociações da parte do arquiteto...” 

José Baravelli: “Você acha que isso vai acontecer se esse capitalismo evoluir?” 

Francisco Barros: “não seria o oposto, se fosse assim  já estaríamos mais próxi-

mos do socialismo, esse seria o caminho outro... Pois o que acho que o que vai, infelizmen-

te, acontecer e já está acontecendo, é chegarem imigrantes de outros países, com pouca 

qualificação o que permite ainda a exploração, com baixos salários. Ainda gente para car-

regar os tijolos. Mas se o país fechar as portas...” 

José Baravelli: “Veja bem, eu imagino que o que vai acontecer no Brasil, é um 

pouco do que estou pesquisando, e a Beatriz Tone também. O novo padrão tecnológico das 

construtoras brasileiras, principalmente em centros avançados como São Paulo, Rio de 

Janeiro, são canteiros cada vez mais especializados, com menos pessoas no trabalho. As-

sim a composição orgânica do Capital vai mudar, pois vai se lidar cada vez mais com 

componentes, ou matérias primas que exigem menos trabalho no canteiro, portanto você, 

da mesma forma que nas indústrias, está diminuído a base de mais valia. Trata-se de uma 

previsão, uma idéia maluca? Não, é só ver o que ocorreu em outros países, onde há um pa-
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drão de educação e de reprodução social que produz cada vez menos gente para trabalhos 

em canteiro de obras. Tendo até de se importar gente. E acho isso inevitável, como você 

disse. Assim, em vinte anos, se tudo acontecer como a Dilma está pensando, os canteiros 

de obras brasileiros vão ter um padrão semelhante ao europeu. Agora, isso é civilizatório? 

Olha isso não é o trabalhador integral. Essa coisa difícil de definir. Encontrei es-

sa autora, a Simone xyz, que é uma super intelectual que foi lá trabalhar na Renault de o-

perária, e etc. que é do trabalho como o centro da vida social, de onde emanam valores, e 

há uma definição de felicidade ligada as trabalho, por que é uma manifestação de liberda-

de. Que o trabalho é a expressão de uma decisão livre, e na qual você consegue agir cons-

cientemente em todas as etapas. Um pouco assim, eu quero fazer um bolo, que é assim, as-

sim, assado, e faço o bolo e como. Então tudo estaria nessa imagem, seria dessa forma. 

Então, o operário faria um prédio, e saberia tudo sobre o prédio, e isso seria uma imensa 

de uma felicidade. E isso, com certeza não vai acontecer daqui a vinte anos. Vão ser ser-

viços cada vez mais parciais, eficientes, as pessoas vão virar umas consumistas malucas. 

Por exemplo, eu fui hoje à obra da comuna, é uma obra do MST, cheia de coisas. 

É impressionante. Os trabalhadores encaram como a felicidade imaginada para si, como o 

trabalho em algo fragmentado, como “paus mandados”, sem ampliação de consciência, e 

para suportar essa vida, mergulhar no consumo mais desenfreado, com suas fantasias mais 

loucas. E isso o capitalismo adora fazer, ele oferece como oportunidade de trabalho uma 

coisa alienada e como oportunidade de pacificação uma fantasia alucinada de consumo. 

Essas duas coisas que vão explodir o planeta. E eles fazem mesmo. O processo de autoges-

tão para construção da comuna ‘produziu’ seis ou sete famílias201 com algum grau mais 

elevado de consciência do que quando começaram, mas o resultado final, na medida em 

que ele foi acontecendo, ele afundou as pessoas nessas fantasias individualistas, bem, não 

é que ele afundou, ele foi como um suporte para essa estratégia dessa produção social ba-

seada no trabalho alienado e no consumo doido. Então, daqui a vinte anos, se tudo der 

‘certo’, vai ser isso”. 

Francisco Barros: “aí entra o lado da pesquisa que estou também fazendo, em 

São Bernardo do Campo, onde ao observar o governo Dilma, ao menos em sua cúpula, o 

Secretario Nacional de Formação Profissional e Tecnológica tem como política de fundo a 

formação unitária, que bebe da mesma fonte da moça que citou. A teoria, ao menos é essa. 

Agora, como colocar tudo isso, que está a priori, correto, a meu ver, na prática? Onde es-

tão os recursos, as pessoas, os espaços para avançar nesse sentido, e como fazer frente ao 

SENAI?” 

José Baravelli: “Bem, não é por um padrão de reprodução...” 

Francisco Barros: “pois quem manda é o Capital, a Dilma não manda nada”. 

José Baravelli: “a não ser que se faça uma experiência de muitas cooperativas, 

como um refúgio, e fugir para uma ‘passárgada do trabalho’...” 

                                                           
201 José Baravelli quer dizer que uma obra em autogestão ‘produziu’ poucas pessoas que tenham se ‘desalienado’ no 
processo de construção, sendo um processo também pedagógico esse, como relata Jade Percassi em mestrado defen-
dido na faculdade de educação da USP, sobre obras similares em auto-gestão. 
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Francisco Barros: “como os assentamentos, a Escola Nacional...” 

José Baravelli: “um pouco isso, a Escola Nacional, mas se você tem todos os pon-

tos de contato seu com a sociedade envolvente, são pontos de contato da mercadoria, e aí 

estamos lascados, pois ‘ninguém’ faz uma mercadoria melhor que uma empresa alienada... 

e como a mercadoria dá o preço de tudo, você nunca vai conseguir fazer” 

 

Em conversa com José Gouveia, debatemos a conjuntura e os limites que o capi-

tal impõe à sociedade, de modo que os avanços das ações pedagógicas dialógicas tem a 

possibilidade de sucumbir em um mar de produção de mercadorias.  

Diante disso ponderamos que a contribuição das ações pedagógicas dialógicas 

seria de se continuar avançando por meio de ‘possibilidades transformadoras’ que man-

tenham acesa a luta por uma revolução popular e democrática, que nos permita realizar 

os avanços estruturais necessários.   

Segundo José Gouveia algumas das ‘possibilidades transformadoras’ que deve-

riam receber cada vez mais força e apoio seriam: 

 
José Gouveia: “Mas eu acho que tem possibilidades, e de nos concentrarmos nas 

possibilidades transformadoras, nos exemplos das construções em auto-gestão do movi-

mento de moradia. Daquela lógica que ali foi construída, o potencial transformador dessas 

obras é incrível. São as obras mais transformadoras. Assim como as experiências que o Le-

lé202 fez, são coisas que temos de nos ater.  

Temos de ter a certeza de que as coisas não vão ser assim, sempre.  

São princípios, que estão começando, que estamos começando a ter consciência 

dessa transformação. Então eu acho que ela deve acontecer, e vai acontecer: não dá para 

imaginar que do jeito que as coisas estão caminhando possa haver continuidade... Não tem 

mais de onde explorar o trabalhador. Uma hora a coisa vai acabar. A gente vai ter que 

começar a gritar, mesmo os que estão calados. E muita gente já está gritando há muito 

tempo. Em algum momento a coisa vai estourar.  

A máquina funciona desse jeito, cada vez mais concentração de renda, consumo, e 

uma hora... E teremos de saber lidar com essa transformação, e ela vai acontecer”. 

 

                                                           
202 Arquiteto que montou dezenas de fábricas públicas de construção de escolas e equipamentos urbanos. Mas que na 
atual conjuntura de um governo do PT no centro do país, suas ações se tornaram mais difíceis, dado que quem finan-
cia as campanhas eleitorais são as empreiteiras. 
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Com o objetivo de ampliar a leitura sobre os limites à superação da terceira alie-

nação, Lucimeire Pessoa de Lima, egressa da disciplina, professora, nos apresenta a 

ainda mais difícil realidade de trabalho junto de seus alunos, em universidade particular. 

Nos termos que nos apresenta, ela nos transmite a complexidade dos  avanços junto a 

esse público, com perspectivas ainda mais ‘alienantes’ que os educandos das FAU USP, 

que ainda tiveram a possibilidade de acesso a um ambiente de produção de crítica ao 

sistema:  

 
Lucimeire Lima: “Outro dia conversava com meus alunos. E foi difícil, pois co-

mecei a falar de utopia... E olhava para a cara deles. E tem de haver um olho no olho, para 

ver se alguma coisa “está conectando”. E eu olhava e não via nada. Eu falava, olhava, e 

nada. Tudo ia para as paredes. Mas onde buscar? Daí falo um pouco de história, e... Não 

dá tempo!  

Foi quando que me dei conta de que eles nasceram na década de noventa. Lógico, 

não sabem o que é outro tipo de modelo econômico, nem como discussão. Não sabem nem 

que possa existir, é uma alienação total!  

Eles vão lá para fazer uma faculdade e achar um emprego, e arranjar um dinhei-

ro. É muito difícil, tentamos abrir a cabeça o tempo inteiro, e mostrar que pode ser dife-

rente... E tem alunos que ficam bravos.  

Eles querem muito que cheguemos para passar uma formula: é assim que faz, uma 

cama mede tanto, uma coisa mede tento... Assim se faz o desenho técnico, assim se cota as 

dimensões...  

E aquilo que é falado para além disso, como uma complementação teórica de 

qualquer tipo, para se criar algum pensamento critico sobre aquilo... Eles perguntam: mas 

professora, por que estamos aprendendo isso? Onde que eu vou usar? e digo, pessoal: 

Quem faz a cidade, é o urbanista, e isso tem uma função social...  

Temos de usar de muita persuasão, pois senão sai um monte pessoas que vão sem-

pre reproduzir as mesmas relações. A ponto de uma pessoa que entra lá, vindo de um can-

teiro de obras, e quer se tornar arquiteto para ele dominar.  

É bem complicado, mas tentamos, na medida do possível, pois pode ser que uma 

ou outra pessoa talvez escute alguma coisa. Ao mesmo tempo, não se pode chegar e levan-

tar de cara uma bandeira de revolução, tem de se falar aos poucos. Falar de que não há 

apenas esse tipo de modelo. De que eles vão se formar e... As coisas mudam, e mostrar co-

mo que a sociedade muda ao longo do tempo. Vamos colocando algumas idéias, aos pou-

cos, em algumas aulas. 
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Algumas pessoas ‘pescam’, é legal, apesar de ser uma minoria. Não dá para se di-

zer de que é um trabalho, assim, consistente, que se diga, oh! Eles compreendem. Não, 

muitas vezes não dá nem tempo, não tem muito como, mas seguimos tentando” 

 

Diante dessa realidade, o debate sobre a busca da ‘desalienação’ da espécie hu-

mana fica ainda mais complexa e de difícil avanço. 

Para haver ‘desalienação’ efetiva a inclusão de todos é necessária. E para incluir 

a todos somente com a mobilização de boa parte da sociedade. 

Diante da apatia descrita por Lucimeire, com a falta de perspectivas de toda uma 

geração, podemos afirmar que a luta, que continua, será árdua. 

 

 

2.12. Conclusões práticas – Sugestões e propostas para o Curso de Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo da USP: encaminhamentos junto à Comissão de Gradua-

ção e Conselho de Oxuz do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU USP  

 

(documento base para debate e encaminhamento) 

 

Como contribuição ao curso de graduação da FAU USP, após a realização de es-

tudos de mestrado – “Formação Profissional na Construção Civil: experiências em 

busca da desalienação do trabalho”, que inclui atividades pedagógicas da faculdade, 

mais especificamente a AUT 131 – Tecnologias Alternativas de Construção, é que en-

tregamos a estas comissões essa espécie de ‘carta de reivindicações’e recomendações  

com sugestões recolhidas por entrevistas, aplicação de questionários e relatórios de atu-

ais educandos da FAU, egressos do curso, professores e técnicos do Lame e Canteiro 

Experimental. 
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1. Oferta de disciplinas de AUT que se utilizem do Canteiro Experimental ao 

longo de todo o curso de graduação. 

2. Sugestão de apropriação do espaço do Canteiro Experimental por disciplinas 

de projeto e história da arquitetura e urbanismo.  

3. Edificação de conexões cobertas e secas entre os três edifícios da FAU, co-

mo uma necessidade mínima do Plano de Massas em realização pelo Conse-

lho Curador da FAU.  

4. Término das obras do espaço de apoio do Canteiro Experimental para quali-

ficação do uso do Canteiro, também como apoio a atividades de extensão u-

niversitária junto de órgãos públicos, residentes e estudantes de graduação à 

luz do Epa! e LabHabGfau. 

5. Permissão do uso do espaço do edifício Vila Nova Artigas para o cursinho 

popular de linguagem arquitetônica.  

6. Paridade em todos os órgãos colegiados da unidade como ação de formação 

da cultura democrática. 

7. Ampliação de vagas até a normalização da entrada (1 vaga para 1 interessa-

do), pela criação de cursos de arquitetura e urbanismo em outros campus e 

cursos noturnos. 

8. Curso de leitura, interpretação de plantas e desenho de arquitetura para traba-

lhadores da construção em parceria com entidades sindicais, com vagas para 

os funcionários da FAU, em especial para os do Lame, canteiro e manuten-

ção. 

9. Trabalho integrado de uma escola de arquitetura com uma escola de forma-

ção de trabalhadores, como estratégia pedagógica de desvelamento. 

10. ..... 
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Capitulo 3. Caderno de experiência nº 3 

Reforma da Casa da Brigada Permanente – “Casa do teto verde” – Escola Nacional Flo-

restan Fernandes 

 

 

“Eu gostei muito da casa. Meu pai está pensando de 
construir lá no assentamento um galpão, como um criador de gali-

nhas, aí eu dei a idéia. Estávamos ontem conversando pela 
internet. Dei a idéia de fazer de teto verde, e ele me pediu para ti-

rar fotos, para mostrar tudo direitinho... Lá tem muito desse bambuí, e aí 
vamos ver (...) é para não precisar comprar telhas, 

fazemos a estrutura de bambu. Lá na roça temos bastante galinha, 
mas não temos ainda um galinheiro (...) daí também tem uma pocilga que 
estamos construindo, e falamos de fazer tudo de ‘teto verde’. Lá tem sapê 

também, mas fica mais bonito de teto 
verde. E todo mundo gosta, as pessoas que nunca viram acham 

bem interessante. (...) e sobre os tijolos aparentes, fica bonito, fica diferente, 
fica que nem obra de arte, né?”203  

 

“A casa que foi reformada não é só “uma casa”. Ela abriga mili-
tantes do MST que constroem na sua prática cotidiana a ENFF, que é hoje 
um dos principais centros de formação político-ideológica da classe traba-

lhadora do Brasil e da América Latina. 
Então pensar “a casa”, ou a “sua reforma” exige obrigatoriamente 

pensarmos a sociedade em que vivemos, pensarmos a luta de classes, pensar 
o futuro. “A casa” não está isolada, flutuando no ar, seus alicerces estão fin-
cados no solo, na terra que semeia o fruto que colheremos amanhã. A totali-

dade “da casa” é isso, os sonhos que estão dentro e fora dela.”204  

 

 

3.1. Inserção do caderno nº 3 na pesquisa  

 
O presente ‘caderno de experiência no. 3’ é o registro de uma das três partes a-

plicadas da pesquisa de mestrado “Formação Profissional na Construção Civil: experi-

ências em busca da ‘desalienação’ do trabalho”, compondo com outras duas experiên-

cias também contra-hegemônicas no campo da formação profissional da construção 

civil. 

                                                           
203 Rafael Soares, em entrevista, integrante da brigada de construção, aprendiz de construtor, mora no assentamento 
Florestan Fernandes, Espírito Santo. 
204 Talles Reis, em resposta a questionário via mensagem eletrônica, integrante da brigada de construção, integrante 
coordenação da ENFF de 20xz a 2011. 
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Aqui se encontram registrados os trabalhos e debates da experiência do processo 

de formação da brigada de construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, em 

Guararema, com a reforma da casa da brigada permanente, ou ‘casa do teto verde’. O 

foco se dá nas ações pedagógicas dialógicas vivenciadas nas atividades integradas e 

unitárias de projeto, realizado pela “assembléia de obra” e construção, por meio das 

equipes rotativas de obra.  

Já o “caderno de experiência no. 1” registra os trabalhos e debates da contribui-

ção à formação de trabalhadores da construção civil nos cursos de alvenaria, pintura, 

instalações elétricas, decoração e instalações hidráulicas da Escola Municipal de Educa-

ção Profissional Madre Celina Polci de São Bernardo do Campo. O foco dos estudos 

aborda as ações pedagógicas dialógicas de ‘formação integral do ser’, no sentido da 

ampliação da autonomia e liberdade social dos educandos, bem como de ‘conhecimen-

tos de organização da produção da construção civil’, dentre estes o desenho e o projeto 

de arquitetura.  

E, como já vimos, o caderno 2 apresenta os trabalhos e debates acerca da contri-

buição à formação de arquitetos e urbanistas no curso de graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, por meio da participação, como estagiário-docente da 

disciplina optativa AUT 131 – Técnicas Alternativas de Construção, onde se inserem as 

ações pedagógicas dialógicas, de ‘aproximação do processo de produção da arquitetu-

ra’.  

Como assim como é chamada a pesquisa, as três experiências buscam contribuir, 

na práxis, com a compreensão da ‘desalienação’ do trabalho na construção civil, cada 

uma delas atuando em um lugar diferente do Campo da Formação Profissional da Cons-

trução Civil, permitindo um melhor olhar sobre o todo. Deste modo, para uma melhor 
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abordagem deste caderno no. 3, faz-se necessária a leitura dos outros dois, bem como da 

introdução teórica da pesquisa e das conclusões, ao final.  

Como o campo da formação profissional da construção civil se dá basicamente 

pela instrução educacional de duas tarefas produtivas205, a dos organizadores da cons-

trução (caderno 2), mais próximos do Capital, e dos operadores da construção (caderno 

1), inseridos no Trabalho, para sua melhor compreensão, é necessária a abordagem da 

formação dessas duas funções, interdependentes e opostas.  

Agora, para uma compreensão ainda mais ampla do campo da formação profis-

sional da construção civil, é necessária a abordagem da formação de outra forma de 

produção que não opere pela interação das ações dos organizadores, e dos operadores 

da construção, mas por outra via, que as nega, produzindo o espaço de modo unitário, 

onde essas tarefas se integram e dialogam, como veremos no caderno no. 3. 

 

3.2. Introdução 

A presente experiência tem início com o convite da ENFF – Escola Nacional 

Florestan Fernandes para que, enquanto arquiteto e urbanista, contribuísse “com o pro-

jeto de uma casa”206. O convite consistia na orientação técnica acerca da qualidade es-

trutural e de estanqueidade das paredes de uma antiga casa rural que não possuía mais 

as condições de habitabilidade necessárias ao abrigo da “brigada permanente” da escola.  

A demanda de trabalho colocada era de verificar caminhos para a criação de um 

espaço que os abrigasse com qualidade segundo sua forma de vida. As alternativas apre-
                                                           
205Aqui, coloca-se de modo geral, pois há também a esfera de controle, subjugada ao capital, que faz a ligação com o 
trabalho. Trata-se de mestres de obras e outros cargos médios da construção, com conhecimento técnico e ao mesmo 
tempo pratico de execução das atividades.  
206 Correio eletrônico recebido em 02/03/10, onde constava: “Compas, Recebi os contatos da companheira Olivia. 
Estamos solicitando a contribuição do companheiro chico, precisamos elaborar um projeto de uma casa. Você tem 
disposição em contribuir conosco? Tem um tempinho para vir na enff? Aguardamos, Atenciosamente, Nei Orzekovs-
ki, Coordenação Política Pedagógica, Escola Nacional Florestan Fernandes.” Ainda, segundo mensagem anterior, a 
indicação de minha pessoa se deu por ser conhecido de uma militante do MST, Olívia, da CPP da ENFF, que tinha 
notícias de minha atuação, pela assessoria técnica Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, nas obras 
de construção  de casas no assentamento rural de reforma agrária, em Itapeva, em regime de autogestão pelos assen-
tados.  
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sentadas eram a derrubada completa da antiga casa onde os dez jovens brigadistas mo-

ravam e construção de uma nova edificação, ou sua reforma, a partir da manutenção 

daquilo que ainda fazia algum sentido de uso e qualidade estrutural.  

Na primeira ida à ENFF com essa tarefa específica já me deparei com as raras 

características das relações de produção internas à escola, diferentes daquelas encontra-

das no mercado empresarial de construção: ausência de um proprietário aliado a proje-

tistas a contratar “mão de obra” mal remunerada para sua execução, mas relações simi-

lares as de uma comunidade organizada pela distribuição equânime de trabalho e pro-

ventos. 

Foi com o desenrolar das atividades de projeto e obra, é que o ambiente da esco-

la começou a se mostrar interessante para a realização de atividades experimentais como 

parte da presente pesquisa de mestrado. Com o avançar dos trabalhos, e com sua quase 

conclusão é que nos certificamos das características da experiência, de espaço de diálo-

go no encontro dos conhecimentos de projeto e obra integrados no trabalho mútuo [fi-

quei na dúvida se mútuo tem acento] e socialmente compartilhado. Portanto, como a 

idéia de que a experiência teria fins acadêmicos e científicos veio no decorrer da obra, 

quando já bem adiantada, temos como primeira tarefa a recomposição dos fatos, por 

meio de sua narrativa.  

Já em estágio avançado das obras da casa é que a Escola estendeu o convite ao 

trabalho conjunto de mais estudantes, pesquisadores e orientação dos professores Érica 

Yoshioka e Reginaldo Ronconi, do LCC – Laboratório de Culturas Construtivas da 

FAU USP, para o término da casa e a realização do Plano de Desenvolvimento da Esco-

la, bem como de outros projetos e obras dele decorrentes. Para tanto foi elaborado um 

plano de trabalho e enviado ao Fundo de Cultura e Extensão Universitária da USP, co-

mo pedido de apoio financeiro. Este foi parcialmente aprovado, sendo complementado 
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com bolsas e apoio da FAU USP e recursos do fundo de pesquisa da FUPAM – Funda-

ção para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, ligada à faculdade.  

 

 

3.3. A construção em autogestão no campo e nas cidades 

 

Esta experiência insere-se em um amplo contexto, de onde diversas experiências 

vivenciadas já nos permitem compor um tecido de cultura.  

Na verdade, o ato de compor as forças para construir é algo antropologicamente 

natural para nossa espécie, mas diante das recentes mudanças autoritárias de regime 

econômico é que de composição, o ato de construir espaços se transformou em oposi-

ção. Assim afirmamos, pois é do campo a cultura da ajuda mútua, dos mutirões. Assim, 

para os camponeses essa forma de trabalho não se trata de novidade.  

Novidade sim é a presença de técnicos de formação profissional estruturada em 

bases alienadas da construção se encontrarem com essas práticas. O que é novo e já há 

algum tempo, é esse reencontro.  

Pesquisadores, técnicos engajados e os movimentos populares de luta por terra e 

moradia, nos últimos 50 anos tem realizado projetos e obras em autogestão a experien-

ciar formas humanas de produção do espaço (considerando assim a forma de produção 

do espaço pelo Capital como desumana). Essas experiências já encontram-se [?] regis-

tradas em teses e dissertações acadêmicas que documentam e debatem sua pertinência e 

os frutos louváveis desses feitos. Na pág. Xyz do Capítulo xyz, citamos brevemente 

algumas dessas experiências, das quais tive participação direta ou indireta. Ou seja, esta 

experiência bebe destas outras e se insere nesse ‘movimento’ de luta pela produção do 

espaço com humanidade. 



398 
 

Recentemente, apenas para citar um exemplo importante do avanço dessas práti-

cas foi a realização do II Colóquio Habitat .... em maio de 2011, na USP de São Carlos. 

Ali foram apresentadas e debatidas diversas conquistas dos movimentos populares junto 

de pesquisadores e técnicos....... não apenas de moradias, mas de toda a produção do 

espaço, seja ele voltado a produção agropecuária como de convivência social nos espa-

ços coletivos dos assentamentos. 

Desde a redemocratização, alguns avanços na esfera governamental sobre políti-

cas públicas tem avançado [avanços tem avançado?!!] como resultado das reivindica-

ções dos movimentos populares, dentre elas a criação de uma xyz da CEF voltada para a 

operacionalização da habitação rural, e recentemente o Pronacampo que promete edifi-

car nas comunidades rurais escolas de xzy a xzy. 

Logicamente, nesse caminho houve também experiências desastrosas como a 

construção de casas rurais por empreiteiras pela CDHU, edificando unidades habitacio-

nais com projetos padronizados, pequenos e com modo de produção baseado na má re-

muneração dos trabalhadores e ganhos excessivos dos recursos públicos para os proprie-

tários das empreiteiras. 

Ou seja, aqui temos apenas a busca de uma contribuição a esse ‘caldo de cultura’ 

já bastante ‘apurado’, mas que precisa ainda de muito mais trabalho e reconhecimento 

por parte do Estado e dos profissionais da construção civil, enquanto direito de acesso à 

ótima qualidade de vida no campo, lugar de onde as milhões de pessoas talvez nunca 

devessem ter saído, expulsas pelo agronegócio, acabando por encontrar a má qualidade 

de vida e a exploração de seu trabalho pelo Capital nas cidades.  
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3.4. Apresentação da ENFF - Escola Nacional Florestan Fernandes  

 

 

Vista da escola a partir de uma das hortas. À esquerda vêem-se os alojamentos, ao centro o antigo barra-

cão de obras, hoje ‘casa da mística’, logo à direita o edifício da biblioteca e mais ao fundo o refeitório e 

cozinha industrial.  

 

Localizada nas proximidades da cidade de Guararema, às margens da Via Dutra, 

eixo de comunicação terrestre entre Rio e São Paulo, a ENFF:  

 
“Surge com o propósito de fazer pensar, planejar, organizar e desenvolver a for-

mação política, técnica e ideológica dos militantes e dirigentes do Movimento. Por nascer 

com o objetivo de capacitar jovens, mulheres e homens do meio rural para a produção, co-

mércio e gestão dos acampamentos e assentamentos, a ENFF terá uma pedagogia e metodo-

logia adaptada à realidade dos trabalhadores do campo.” 207 

 

 

 

Vista superior da escola em atividade festiva. À esquerda, ao longe se vê a lavanderia, ao centro, os alo-

jamentos e à direita, a biblioteca. 

                                                           
207

 Site do MST (www.mst.org.br) em matéria de divulgação da inauguração da escola, em janeiro de 2005. 
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Quanto ao processo de construção dos espaços físicos da escola:  

 
“Foi construída graças ao trabalho voluntário de 1.115 militantes dos movimentos 

sociais brasileiros. As obras foram iniciadas em 2000. O projeto conceitual e arquitetônico 

das cinco edificações que compõem o campus da escola é de autoria da arquiteta Lilian A-

vivia Lubochinski. Todos os trabalhadores do MST que ajudaram a construí-la passaram 

por cursos de alfabetização e supletivos ao longo da obra. Organizados em brigadas, esses 

trabalhadores ficavam cerca de 60 dias trabalhando na construção da Escola. Em seguida, 

voltavam para seus Estados, sendo substituídos por nova brigada. Ao retornar a seus locais 

de origem, puderam utilizar os ensinamentos obtidos na Escola para melhorar a qualidade 

dos seus assentamentos e acampamentos. 

A ENFF foi inteiramente construída com tijolos de solo cimento, fabricados na 

própria escola. Além de esses tijolos serem mais resistentes, seu uso possibilita uma redu-

ção de 30% a 50% nas quantidades de ferro, aço e cimento necessárias à execução da obra, 

comparativamente a uma edificação convencional. Os tijolos são levados para secar ao ar 

livre, dispensando-se, portanto o uso de fornalhas e a queima de madeira. Esse tipo de ma-

nejo atende a um princípio fundamental para o MST: preservar e utilizar racionalmente os 

recursos naturais.”208 

 

Como é de se notar, a Escola se constitui como espécie de “Território Livre”, 

onde o modo capitalista de produção e suas formas de reprodução pelo trabalho aliena-

do podem ser questionadas, retrabalhadas e, principalmente, negadas pela prática. 

Por exemplo, as atividades de manutenção da escola são integradas ao método 

pedagógico, sendo, portanto, o trabalho compreendido como elemento do processo de 

formação. Desse modo, atividades como manutenção, limpeza, produção da alimenta-

ção, bem como as diversas tarefas produtivas são realizadas em rodízio pelos próprios 

estudantes e corpo coordenador, não havendo funcionários para tanto, com a exceção 

das atividades de manutenção técnica especializada e cozinha industrial, como nos rela-

ta Geraldo Gasparin, da coordenação da escola: 

 
Geraldo Gasparin: Esse é um aspecto interessante da escola, e até é uma das o 

que chamamos das dimensões pedagógicas do processo formativo é o trabalho. O trabalho 

                                                           
208

 Idem. 
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como um principio não alienante, mas da nossa própria emancipação do trabalho que 

produz o nosso auto-sustento, a organização do espaço, do trabalho necessário, do traba-

lho voluntário.  

Então se você ocupa um espaço, o movimento conquista um espaço, em que muitos 

não participaram, outros movimentos que vieram pra cá não fizeram parte desta conquista, 

então quando o militante vem pra cá fazer um curso, ele tem que se sentir fazendo parte 

dessa construção, o mesmo que outros que fabricaram o tijolo colocaram a mão no barro. 

Então é o trabalho como uma dimensão pedagógica permanentemente. Incorpora 

desde a limpeza dos espaços, da manutenção, da organização, o auto-sustento. Então é o 

principio do trabalho, digamos, emancipador, criador de novas relações, não mais calcado 

na relação capital-trabalho, mas da nossa própria humanização. No tempo que gastamos 

energia, pra produzir o nosso auto-sustento nós estaremos produzindo, estaremos recrian-

do, estaremos nos reconhecemos [reconhecendo?] na obra que fizemos. Eu acho que ai é 

um processo, ainda que a gente não veja diretamente a intencionalidade, mas de desalie-

nação.”209 

 

Como se pode ver, com tais características, justifica-se a realização de nossas a-

tividades de pesquisa aplicada junto à ENFF, rico campo de experimentação, troca e 

aprendizado, que pode permitir a construção de caminhos alternativos, a partir da pró-

pria caminhada conjunta aos educandos e educadores da ENFF.  

 

 

3.5. Objeto de pesquisa na ‘experiência nº 3  

 
O objeto dessa terceira experiência é o processo de formação dos integrantes da 

brigada de construção criada por ocasião da obra de reforma de uma casa com aproxi-

madamente 90 metros quadrados, a casa da brigada permanente, ou ‘casa do teto verde’. 

A brigada de construção operava pelo encontro e integração entre conhecimen-

tos e funções variadas para projeto e obra. O que unia as atividades era a reunião geral 

da brigada, ou ‘assembléia de obra’, onde todos os aspectos gerais eram debatidos, dan-

do importância ao caráter democrático de seu funcionamento, significando que as deci-

                                                           
209 Entrevista concedida por ocasião da pesquisa em dezembro de 2011. 
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sões se davam por convencimento por meio da simples argumentação e condução a par-

tir de consensos ou de votações. Essa base democrática de trabalho e a troca de funções 

e rodízio de atividades de modo compartilhado e comum permitiu a experimentação de 

situações bastante diversas das encontradas na cadeia produtiva, demonstrando daí sua 

importância como pesquisa e espaço de formação profissional.  

 

 

3.6. Objetivos de pesquisa na experiência nº 3  

 
Aqui se tem como objetivo a verificação de ações pedagógicas dialógicas em 

formato diverso das outras duas experiências da pesquisa. Trata-se de um terceiro termo 

de comparação, alternativo às ações na EMEP Madre Celina Polci e FAU USP. Man-

tém-se o mesmo objetivo verificar como se dão as ações pedagógicas com posterior 

debate sobre seus impactos junto aos egressos.  

   

 

3.7. Método de pesquisa na experiência nº 3 

 

Especificamente para esta experiência, o método é de contribuir nas ações como 

integrante da Brigada Permanente da escola, junto aos estudantes e pesquisadores da 

FAU USP, bem como de educandos da escola e trabalhadores integrados às atividades 

de obra e projeto da reforma da ‘casa do teto verde’. Como se trata de uma pesquisa que 

compreende a intervenção do pesquisador, por meios variante da pesquisa-ação, a inte-

ração e a contribuição à realização das atividades da Brigada fazem parte do próprio 

método. 
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Primeiro: identificação do trabalho junto à Brigada como uma experiência parte 

da presente pesquisa de mestrado, a partir de suas características de contribuição com 

ações dialógicas entre obra e projeto na formação dos integrantes da Brigada;    

Segundo: participação junto à Brigada com os conhecimentos que disponho de 

arquitetura e urbanismo e capacidades físicas de trabalho para sua execução; 

Terceiro: elaboração de trabalho programado descritivo da experiência com fins 

a organizar as informações e dados das atividades para posterior debate; 

Quarto: realização de entrevista com educandos egressos da experiência de re-

forma da casa para verificar a hipótese da contribuição das ações pedagógicas dialógicas 

à ampliação da percepção da necessidade da autonomia, liberdade e conseqüente desali-

enação dos educandos; 

Quinto: transcrição das entrevistas e tabulação segundo as três formas de alie-

nação, seus limites e encaminhamentos ‘práxicos’.  

Sexto: redação da dissertação e inserção das questões apropriadas com as ativi-

dades de formação na Brigada nos debates de avaliação da hipótese lançada. 

 

 

3.8. Reforma da ‘casa da brigada permanente’, ‘casa do teto verde’, ‘casa 

da família’ ou casa coberta com ‘terra viva’ 
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Casa da brigada permanente, ou ‘casa do teto verde’ após a reforma. 

 

A casa da brigada permanente é uma moradia coletiva, onde residem em média 

dez pessoas, de origens variadas, em sua maioria militantes do MST que ficam por perí-

odos [ou por um período?] na escola contribuindo com diversas atividades vitais, tais 

como a administração, .... como sua manutenção. 

 A casa antiga possuía diversos problemas, tais como210:  

 
� infiltração de água pelas bases das paredes. 

� infiltração de água pelos telhados 

� distribuição dos quartos “espalhada” que não contribui para uma vivência cole-

tiva 

� falta de um quarto 

� falta de um banheiro 

� falta de um espaço para os estudos coletivos 

� falta de qualidade, em geral, para a moradia 

 

Conforme consta na proposta de projeto, para a entidade financiadora, no pedido 

de recursos para a realização das obras:  

 
“Os materiais e técnicas são aquelas mais próximas do saber fazer conhecido pelos 

trabalhadores que vão construir, com alvenarias sem revestimento, instalações aparentes, 

                                                           
210 Justificativas organizadas para embasamento do pedido de recursos a entidade apoiadora da obra. 
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esgoto com tratamento local em tanques abertos e filtros anaeróbios, telhas de embalagem 

reciclada e uso da madeira local. 

Quem vai construir vai ser bem remunerado e vai participar das decisões da obra, 

junto dos brigadistas e coordenação da escola”.211  

 

Com o decorrer dos trabalhos e a característica do ‘projeto aberto’ e coletivo, 

modificações nos planos ocorreram, sempre deixando a edificação mais próxima dos 

desejos dos moradores e construtores. Destacamos a cobertura em ‘terra viva’, ou ‘teto 

verde’ como cobertura, que consiste, segundo texto de proposta de alteração do projeto, 

elaborado com participação do arquiteto Fernando Minto, pesquisador Laboratório de 

Culturas Construtivas da FAU USP para avaliação da coordenação político pedagógica 

da escola, que concedeu total apoio à iniciativa:  

 
• Beleza: muito mais as plantas e o verde sobre a casa que telhas das mais 

variadas. 

• Conforto térmico: dentro da casa fica mais fresco no verão e mais quen-

te no inverno. 

• Economia: proteção para a lona preta com a terra sobre, protegendo a lo-

na, que com o sol seca e racha. 

• Diferença de custos do material de mercado: R$12.00 o m2, enquanto 

que com telhas comuns: R$10.00 a R$20.00 o m2 

• Sentido místico do termo: terra viva a cobrir a nova casa! 

 

A partir das fotos [exemplos de outras obras com cobertura verde] é possível de se 

ter uma boa idéia. Sobre uma estrutura um tanto mais forte que uma estrutura feita para te-

lhas de barro colocamos uma cama de bambus inteiros, lado a lado.  

A inclinação do telhado é de 15%, e neste caso, pode ser de quatro águas. 

Sobre os bambus deitamos duas lonas pretas grossas (200micra) e sobre elas uma 

camada de 3cm de areia para drenar a água com maior rapidez. Sobre a areia colocamos a 

terra, que no caso da casa da brigada poderia ser uma camada de 15cm.  

Nas beiradas, podemos seguir como nas fotos, erguendo as lonas nas laterais e se-

gurando a terra com aparadores.  

                                                           
211 Trecho da proposta de projeto da casa enviada à entidade apoiadora da obra, o total do documento encontra-se nos 
anexos. 
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As plantas que podemos plantar são variadas, preferencialmente aquelas que já es-

tão pelo entorno da casa, com raízes não profundas. Mas ainda, podemos trazer as seguintes 

espécies, junto do plantio alternado, ou ilhado, de grama, que inicialmente segura a terra: 

• alimentares: capuchinha, hortelã, cebolinha, carqueja, abobrinha, erva ci-

dreira (capim), abacaxi... 

• outras: amendoim forrageiro, mal me quer, clorofito, rabo de gato, cam-

bara, capim chorão...”212  

 

 

3.9.Relato da experiência  
 

Etapa 1: Primeiro encontro e reuniões para definição da proposta inicial 

 

A primeira pergunta colocada pelos militantes da escola era de caráter técnico e 

objetivo: “derrubamos a casa ou dá para aproveitar algo?” Naquele momento mesmo foi 

realizada uma pequena assembléia dos moradores, definindo-se de modo coletivo o ‘a-

proveitamento’ da antiga casa, dado que assim mesmo como estava já era resultado de 

muito trabalho.  

Assim nascem as bases para a experiência pedagógica dialógica de reforma, 

sendo que alguns dos moradores iriam também trabalhar na obra. Forma-se aí o gérmen 

da brigada de construção. 

 

                                                           
212 Memorial descritivo da casa, na proposta de projeto enviada à entidade apoiadora, na Espanha. 
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Talles Reis, Cristiano Czyczia e Adriano xyz moradores da casa e Francisco Barros (foto) [não é quem 

escreve, o autor da dissertacao?], na primeira reunião sobre os princípios da proposta de trabalho: ger-

mens da idéia de formação de um coletivo que integrasse as atividades de projeto e obra, a brigada de 

construção. O passo seguinte foi a convocação de mais moradores da casa para contribuírem com o novo 

projeto. 

 

    

Esquerda: antiga entrada da casa voltada para o sul, que foi transformada em fundos, com espaço para 

lavanderia coletiva. Direita: antiga lateral superior de face oeste, com infiltrações vindas de respingos da 

chuva, ausência de impermeabilização nas fundações e proximidade do morro. 
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Esquerda: fundos da antiga casa, para o norte, hoje a entrada, onde fica a grande varanda. Direita: antiga 

lateral de baixo, com os ‘puxadinhos’, que foram consolidados com a ampliação da casa, voltados para o 

Oeste.  

 
Antiga planta da casa (sem escala), coletivamente levantada na primeira reunião dos moradores.  

 

Proposta inicial de planta, produto das reuniões dos moradores com contribuições do arquiteto Francisco 

Barros [não é quem escreve, o autor da dissertacao?], desenho enviado à entidade de fomento da obra, 

localizada na Espanha, contribuição central para o pagamento de materiais de construção e ajudas de 

custo para a brigada do Espírito Santo. [estranho, meio lista/itens] 
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Croquis da proposta inicial, com cobertura de telhas recicladas, desníveis e uma pequena varanda. Ainda 

sem a ‘cobertura de terra viva’, a área de iluminação zenital [q zenital?] e a ‘grande varanda’. 

 

Etapa 2: início das obras 

Com a chegada dos recursos financeiros começa a formação da brigada de cons-

trução. É convocado um grupo de construtores profissionais, assentados no Espírito 

Santo em assentamento de mesmo nome – Florestan Fernandes – e no Paraná na CO-

PAVI – Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória.  

Assim é realizada reunião de avaliação do projeto inicial, agora com a participa-

ção dos trabalhadores responsáveis pela construção, militantes do movimento assenta-

dos. Desse modo é dado o inicio do processo de apropriação coletiva do trabalho. Ou 

seja, a ‘assembléia de obra’ da brigada de construção, formada por moradores da casa, 

coordenação da escola e profissionais da operação e organização da construção, em 

regime democrático de deliberação. 
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Esquerda: reunião da brigada de construção para definição da planta, em debate sobre a localização de 

uma das paredes. Sergi Martinez risca o chão com os pés para mostrar sua proposta. Direita: interior da 

casa já sem o telhado, secando ao sol a umidade impregnada pela falta de ventilação, má impermeabiliza-

ção das fundações e infiltrações pelo telhado. 

 

  

Esquerda: após a deliberação do projeto único coletivo, as paredes que ficavam no caminho eram derru-

badas, sendo poupadas as que ainda faziam algum sentido. Aqui se vê Tom xyz e Lucas Rafael na demo-

lição, profissionais do plano da operação da construção, e Pedro Nakamura, estudante de arquitetura em 

período de descanso, devido à atividade incomum em sua atuação profissional, de funções de organiza-

ção da construção. Direita: Pedro Nakamura transportando tijolos da demolição para reaproveitamento. 

 

   

Esquerda: escavação da fundação da nova ‘grande varanda’, por estudantes da ENFF e amigos do movi-

mento em um dos ‘sábados comunistas’ mensais. Direita: um dos convites para os ‘sábados comunistas’, 

momento de trabalho coletivo voluntário, aqui muitas vezes referenciado como momentos de ‘festa’, que 

de fato eram. 
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Esquerda: aqui vemos Sergi Martinez, Catalão, cooperado da COPAVI localizada em Paranacity, Paraná, 

chumbando nova janela em antiga parede. Veio para o Brasil fugindo da vida européia: “A Europa é um 

só congestionamento”. Direita: Talles Reis, da coordenação da escola, Rafael Soares e Lucas Rafael, da 

brigada do Espírito Santo alimentando a betoneira com brita para a concretagem das fundações sob as 

novas paredes. 

 

   

Esquerda: Sebastião da Silva, ‘mestre da obra’, mais conhecido como Cocó, da brigada do Espírito Santo, 

experiente pedreiro, conversa com Eron xyz, da coordenação da escola, encarregado das compras de 

materiais de construção para a obra. Direita: Tom xyz e Sebastião da Silva nivelando o contrapiso interno 

da sala. 

 

A entrega dos materiais foi fator de atraso nas atividades de obra, não por equí-

vocos da brigada, mas pela demora para entrega por parte dos fornecedores. pois Um 

deles estava em processo de falência e os outros ainda devido ao mercado de construção 

estar ‘aquecido’ e ser uma ‘pequena obra’ aos seus olhos dos fornecedores. Sebastião da 

Silva assim nos relatou em entrevista: 
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Sebastião da Silva: “Teve uma dificuldade na loja para comprar os materiais, 

que levava de oito a seis dias para entregar o material. E isso foi perca de tempo, que fal-

tando material a gente ficou pintando portas e janelas para não ficar parado. 

Teve um atraso, você coloca ai cinco homens ai dentro de uma obra, e faz coisa. 

Olha quantas horas de serviço que não dá. Por falta disso aí, da loja, tanto o Talles como 

o Eron chegaram também a reclamar lá e vieram dizer que a loja estava falindo... por isso 

que vendia abaixo de custo as coisas, mas não entregava o material no dia... no meu ponto 

de vista é isso ai” 

 

 

Etapa 3: Idéia e construção da cobertura com terra viva, o “teto verde”. 

Após debates na obra, nos momentos variados de integração, Talles Reis, da co-

ordenação da ENFF comenta acerca de ter visto casas com tetos verdes... A idéia se 

espalha e estudos são realizados até que se vêem todos coincidindo em ideia [todos con-

cordam ou coincidem]. Realiza-se então uma proposta técnica, que é apresentada à Co-

ordenação Político Pedagógica da escola... que a aprova! Cabeças e mãos à obra! 

 

   

Esquerda: Rafael Pereira, arquiteto, amarra tela de galinheiro como reforço estrutural em trechos de pare-

de da antiga casa, que agora vai receber mais peso, devido à cobertura verde. Direita: Manoel Alcântara, 

estudante de arquitetura, também fixando o reforço estrutural na alvenaria.  

 



413 
 

  

Esquerda: Miranda xyz e xyz, experiente técnico em agroecologia, dirigente do setor de produção, contri-

bui com o experimento de tratamento do bambuí213, com a finalidade de fazê-lo durar mais tempo sob a 

cobertura verde, sem a visita inoportuna de ‘carunchos’. Direita: Gabriel e Pedro, estudantes de arquitetu-

ra assam os bambuís ao fogo, parte do mesmo ‘tratamento’.  

 

   

Esquerda: Eridan Pereira, experiente eletricista da ENNF, Rafael Soares, jovem pedreiro da brigada do 

Espírito Santo e Francisco Barros, após debate de estratégias de trabalho, perfuram cinta de amarração 

para fixação de parafuso de sustentação da estrutura de madeira do ‘teto verde’. Direita: peças de eucalip-

to roliço para uso nas estruturas do telhado. 

 

As peças de eucalipto compradas foram motivo de debates intensos para defini-

ção de seu uso na casa. A decisão inicial do seu emprego foi mais estética que prática 

(daí, uma forma alienada), e devidamente calculada pelo pesquisador, mas o processo 

de sua ancorajem e içamento não foi devidamente planejado (indícios de uma formação 

acadêmica afastada do canteiro de obras), apesar de estaticamente ser correta, estrutu-

                                                           
213 Tipo de bambu existente na escola, mais resistente às intempéries, muito usado para peças de artesanato e constru-
ção de varas de pescar. Ao que tudo indica, trata-se da espécie Phyllostachys áurea, cujo crescimento se dá de forma 
alastrada, não em touceiras, principalmente na beira de rios, nas matas ciliares. 
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ralmente forte para o peso ao teto verde. No momento da entrega dos materiais é que o 

coletivo, com participação do pesquisador, avaliou ser necessária sua seção em duas 

partes, de modo longitudinal (metade da seção) e aplicação no sentido tradicional dos 

caibros, de modo diferente do inicialmente planejado, mas que ao final chegou a bom 

termo, fruto do intelectual coletivo. 

 

   

Esquerda: Viga ‘I’ composta, com função de terça, montada com tábuas, caibros e parafusos, ainda sem a 

‘cama’ de bambus. Direita: mesmas vigas cobertas pelo bambu. As vigas Foram criadas a partir dos deba-

tes internos à Brigada, em substituição às vigas de eucalipto apontadas na imagem anterior. A experiência 

demonstrou que a criação de estruturas com a participação de conhecimentos de obra e projeto, em diá-

logo, geram resultados mais corretos, econômicos, e, quiçá, belos.  
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Esquerda: Tchesco (à esquerda), experiente construtor de coberturas verdes, assentado no sul do país, 

contribui com a brigada, indicando caminhos para a perfeita estanqueidade do sistema de impermeabili-

zação sob a cobertura com terra viva. 

 

    

Esquerda: Tom xyz, Rafael Soares e Francisco Barros (foto) criando técnica de fixação de blocos como 

platibanda tensionada para contenção lateral da terra: “Tecnologia da cabeça do ser humano” (Rafael 

Soares). Centro: os mesmos três em debate sobre os acabamentos no beiral da casa. Direita: Diego Kapaz, 

jovem arquiteto, cortando canos de PVC com função de espaçamento dos tijolos de contenção. 

 

   

Pés de Rafael Soares dão escala para a visualização das camadas da cobertura: cama de bambuís tratados, 

manta de proteção mecânica (bidim e tapetes variados) para a ‘geomanta’ de PDA 800 micra. Ainda, 

sobre a manta, colocamos uma camada de bidim 9mm para drenagem e de 12 a 15 cm de terra, e grama 

local. Direita: Talles e Eron, cortam com estiletes detalhes de acabamento da ‘geomanta’, camada de 

impermeabilização da cobertura verde. 

 

    

Rafael sobre o telhado verde, tipo de cobertura que nunca havia feito, que diz ter intenção de repetir nas 

próximas construções no assentamento onde vive. 
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Esquerda: Tom xyz reveste parede, atividade que defendeu em debates com a brigada, pois não eram 

todas as paredes que seriam rebocadas, por ‘beleza’ e por economia mesmo. Direita: Brigada internacio-

nal do Haiti, formada por militantes camponeses, e Geraldo, da coordenação da escola, trabalhando na 

execução do paisagismo do entorno. 

 

   

Esquerda: detalhes das instalações hidráulicas do tanque e máquina de lavar. Direita: detalhe do local 

onde será instalada a caixa de entrada de elétrica. Ambos projetos foram debatidos pela brigada e execu-

tados por Zé Arnor e Eridan Pereira, tendo trabalhado com autonomia e sintonia com as decisões coleti-

vas: “Eu gosto de trabalhar assim, fica mais bonito” (Eridan Pereira, experiente eletricista da Brigada, 

mora na Escola há cinco anos e trabalhou na obra inicial dos edifícios de moradia e refeitório, onde a-

prendeu a ler plantas e desenhos técnicos com os engenheiros). 
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Esquerda e direita: Rafael Soares, do Espírito Santo, Rafael Pereira e Gabriel Fernandes, arquitetos, reali-

zam estudos para a ‘grande varanda’, espaço idealizado como área livre exterior de confraternização e 

descanso. Sua amplitude foi incomum: 4 metros de largura, desejo dos moradores da casa, sendo que 

parte deles compõe a brigada de construção.   

 

    

Estrutura da varanda de eucalipto roliço em montagem; Rafael sob a estrutura de eucalipto roliço da 

‘grande varanda’. Esta parte específica da obra tem especial interesse para nossos estudos: Prevaleceu a 

proposta encaminhada de Zé Arnor sobre o todo do grupo. Os arquitetos defendiam sua realização em 

outro sentido, possibilitando maior inclinação para que não houvesse vazamentos, dado que o sapé exige 

inclinações superiores a 20%. O executado foi apenas com 15%, o que obrigou a colocação de lonas entre 

as fiadas de sapé. Se esta fosse uma obra operada pelo modo tradicional a casa teria outro aspecto, pois 

prevaleceria o comando de arquitetos. Temos assim uma varanda ‘rebelde’, fruto do diálogo no processo 

de trabalho. E processo este novo para todos os integrantes da brigada, todos aprendizes, educandos do 

método. 

 

   

Esquerda: Rafael, jovem arquiteto estudante de arquitetura, pintam parede sob os olhares atentos e instru-

tores de Rafael, jovem assentado do Espírito Santo. Direita: Gabriel e Rafael trabalham na pintura da 

varanda.  
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Esquerda, centro e direita: festa de inauguração da casa na ‘grande varanda’, foi também comemoração da 

brigada ‘Apolônio de Carvalho’, composta por todos integrantes do corpo permanente da escola (Dezem-

bro de 2010). 

 

Etapa 4: Pós Ocupação e Projeto de Extensão Universitária “Formação, auto-

gestão e construção no Campo: Diálogos ENFF e FAU” 

Na virada do ano, logo após a festa, o coletivo realizou um projeto para o fundo 

de cultura e extensão universitária da USP, que foi aprovado. Com os objetivos adiante 

apresentados, tendo como prioridade o desenvolvimento do plano de desenvolvimento 

da escola, realizado em 2011 a etapa do plano de ocupação, em paralelo, atividades para 

o termino da casa do teto verde e projeto de ampliação da quadra, o que resultou em 

uma obra convencional. 

 

2.1 Objetivo Geral: Apoiar as atividades de cultura e extensão universitária de es-

tudantes e professores da FAU USP junto à Escola Nacional Florestan Fernandes.  

2.2 Objetivo Principal: Atuar em todas as etapas do processo de trabalho de for-

ma democrática, integradora, socializante, participativa e autogestionária por meio de uma 

relação dialógica com os parceiros da Escola Nacional Florestan Fernandes. 

2.3 Objetivos específicos: 

2.3.1 Obras edificadas: Criar, projetar e erguer por meio do diálogo fraterno edi-

fícios e espaços arquitetônicos de uso e abrigo de atividades pedagógicas da Escola Nacio-

nal Florestan Fernandes, tais como alojamentos, salas de aula, estábulos, galpões, estufas e 

outras formas de organização espacial. 

2.3.1.1 Objetivo interno: Realizar, por meio da interação dos coletivos de cons-

trução e estudantes da Escola, a partir de um planejamento conjunto à Comissão Político 

Pedagógica da Escola Nacional, atividades pedagógicas multilaterais de projeto e criação 

coletiva das idéias dos espaços, meios, técnicas, partidos e soluções construtivas sobre as 

obras necessárias à Escola. 
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2.3.2 Coletivos da escola nacional: Contribuir e cooperar com a formação, no u-

niverso da construção civil, do coletivo permanente de trabalhadores de construção da esco-

la (pedreiros, eletricistas, encanadores e administrativo); coletivo de estudantes da escola, 

originários de comunidades rurais do país, qual cursam as atividades regulares e temporá-

rias; brigadas temporárias de construção originárias de comunidades rurais do país. 

2.3.3 Coletivos da FAU: Contribuir para a formação de estudantes de arquitetura 

urbanismo de graduação e pós graduação, bem como dos professores orientadores no que se 

refere ao universo da arquitetura e construção civil no meio rural e outros objetivos do pre-

sente projeto, com fins à interdisciplinaridade. 

2.3.3.1 Objetivo interno: Participar na execução das obras, não apenas no acom-

panhamento técnico, mas na apropriação dos esforços físicos e técnicas de manejo de ins-

trumentos e materiais de construção, com fins à verificação última e participação direta na 

reapropriação da divisão social do trabalho por meio do confronto objetivo entre teoria de 

projeto e manuseio real da plástica material. 

 2.3.4 Meio Ambiente: Gerar o menor impacto possível nos recursos naturais do 

espaço da escola, bem como nos locais externos de extração de materiais de construção, 

com emprego de materiais renováveis (ex: terra, bambu, madeiras e pedras locais), bem 

como de técnicas de otimização de recursos energéticos locais (ex: reutilização de efluentes 

para adubagem e compostagem, aproveitamento de águas pluviais, melhor aproveitamento 

térmico com tetos verdes ou da iluminação e ventilação naturais).” 

 

   
Esquerda: Reunião da brigada de construção ampliada com novos integrantes do projeto de extensão 

universitária: “Formação, construção e autogestão no campo: diálogos entre ENFF e a FAU USP”, com a 

finalidade de debater soluções para erros de projeto e obra. Direita: Mais especificamente o excesso de 

luz e calor no interior da casa, espaço coletivo de convivência, além de outros detalhes de execução; as-

pecto da área de convivência; telhas de polipropileno em vista sobre a cobertura. O relatório e as delibe-

rações encontram-se no anexo. 
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Desenhos de detalhamento da alternativa eleita pela Brigada ampliada como solução para os excessos de 

iluminação e calor devida grande transparência das telhas de polipropileno. Esquerda: perspectiva interna 

da proposta de ventilação controlada. Direita: corte esquemático; realizados pela estudante de arquitetura 

Julia Tranchesi. 

 

Oficina com Fio-Cruz – março de 2010 

Ao final das atividades de obra a ENFF recebe a visita de professores e estudantes da 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de janeiro, mais especificamente da área de saúde ambiental. Em 

parceria com estes, a ENFF e os pesquisadores da FAU realizam uma oficina teórico pratica 

integrada para projeto e obra coletivos do sistema de tratamento da casa.  

O sistema consiste em três estágios: fossa anaeróbia, filtro anaeróbio e área de “zona de 

raízes” como tratamento terciário final dos efluentes, depois endereçados ao pomar lateral.  

   

Esquerda: estudantes e professor (engenheiro sanitarista) da Fio-Cruz, estudantes da FAU USP e Geraldo 

Gasparin, da coordenação da ENFF,  trabalhando na escavação dos reatores biológicos após aula teórica e 

atividade de projeto coletivo do sistema.  

 

Plano de Desenvolvimento da Escola Nacional Florestan Fernandes 
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Como atividade de desdobramento das obras, com interesse em se expandir as 

ações para toda a escola.  

 

   

Esquerda: produção da maquete da escola Direita: oficina de debate com a brigada para a elaboração do 

plano de ocupação dos espaços.  

 

   

Esquerda: reunião entre coletivo da fau e represntantes da ENFF na sala do CTA da FAU USP, Intercam-

bio entre as escolas, visita da CPP da ENFF à FAU USP, Direita: no Canteiro Experimental, ao lado de 

estrutura de madeira laminada pregada e colada, projeto e execução de estudantes de graduação da disci-

plina AUT 131 – Técnicas Alternativas de Construção, objeto da experiência n.2 da pesquisa. Nesse caso, 

a técnica surgiu por demanda de construção de galpão para um assentamento de reforma agrária. Vê-se 

Ronconi e integrantes da CPP e do estudantes do projeto. 

 

 

 

3.10. Debate: exemplos de ações pedagógicas dialógicas e limites à ‘desalie-

nação’ do trabalho 
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Quais são e como se dão as ações pedagógicas dialógicas? 

Elas contribuem para o processo de ‘desalienação’ dos brigadistas???? 

 

Os debates acerca das ações pedagógicas dialógicas encontram-se aqui estrutu-

rados de forma organizada segundo as três formas de alienação apresentadas no capitulo 

de introdução, referenciadas em texto de Marx, ‘manuscritos filosóficos’: ‘trabalho alie-

nado’. 

Daremos inicio pelos debates sobre a primeira forma de alienação, do produto do 

trabalho; em seguida a segunda, do processo produtivo e por último a terceira, da espé-

cie humana. Vejamos um exemplo segundo o método apresentado na página xyz,:  

Na forma primeira de alienação, do produto do trabalho, veremos, já agrupados 

por temas, a identificação da presença de ações pedagógicas dialógicas na obra de re-

forma, a partir das falas narrativas dos integrantes da brigada de construção, apontando 

sua contribuição ao processo de busca à “desalienação daquela forma de alienação”. Ao 

mesmo tempo, são apresentadas como elas se dão. Quais são os métodos, caminhos... E, 

ainda, a avaliação de sua contribuição efetiva, ou seja, qual o impacto real, ainda que 

residual, sensitivo, dessas ações pedagógicas nos processos de ‘desalienação’ dos briga-

distas.214 

Como já antes mencionado, a idéia é verificar, através do presente debate, alie-

nação por alienação, onde e como se pode chegar com as ações pedagógicas dialógicas 

elencadas como possíveis exemplos de um método de contribuição à ‘desalienação’ do 

trabalho, e assim, por natureza, dos trabalhadores, incluindo aqui os brigadistas. 

                                                           
214 Novamente reiteramos a necessidade de complexificar a pergunta, aqui apresentada de modo resumido, mas con-
cebida e compreendida segundo o debate realizado na pág. Xyz, capitulo xyz. 
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Ainda sim, por justeza do processo, demonstrou-se também necessária a organi-

zação dos limites, barreiras, dificuldades ou problemas encontrados à ‘eficiência’215 das 

práticas pedagógicas dialógicas a cada um dos tipos internos às formas de alienação. 

Desse modo, busca-se manter a coerência do processo, não nos permitindo a conclusões 

parciais, idealistas, fora da presente realidade social, ou até mesmo, alienadas!  

Com o apontamento desses limites, reiteramos que a ‘desalienação’ só ocorre, 

de fato, com a ‘desalienação’ do todo, ou seja, todas ao mesmo tempo, de modo articu-

lado. 

O importante do presente debate é a organização das idéias e a sistematização 

das práticas, compreendendo-as como possível instrumento de luta por sua universaliza-

ção. Pois se não universalizadas, correm o risco de se tornarem mais uma ‘boa prática’, 

mas pontual e focal, como as ‘best practices’216 premiadas pela CEF – Caixa Econômica 

Federal, mas que não causam impactos ou mudanças na estrutura de funcionamento do 

sistema produtivo que se quer alterar. 

Outra justificativa, agora de hipótese ainda menos provável, é da contribuição, 

com a presente sistematização de processos pedagógicos “desalienantes”, com socieda-

des em transição da economia capitalista para a socialista, dado que, por exemplo, as 

experiências do ‘socialismo real’, tiveram exatamente ai, dificuldades de enfrentamento 

da alienação do trabalho de modo articulado, integrado, unitário e concomitante. Ao que 

tudo indica, ou nos permitiram saber, essas experiências internas aos países socialistas 

‘atacaram’ e reformaram apenas algumas das formas da alienação. Como por exemplo, 

na Rússia, a estatização das fábricas ocorreu, mas manteve-se o método do processo 

produtivo ainda sob formas alienantes. 

                                                           
215 Novamente aqui eficiência nos termos de Brecht.  
216 Como são chamadas as práticas premiadas por instituições fortes do Capital, como bancos e empresas de comuni-
cação sobre ações que melhoram a vida de comunidades ou até mesmo de empresas, que apresentam ‘soluções soci-
ais’ inovadoras, e que se multiplicadas certamente gerariam melhorias na qualidade de vida de muitas pessoas. A 
questão é que raramente são de fato multiplicadas, e seu conteúdo também raramente leva a questionamentos sobre a 
‘economia política’, sendo assim, inofensivas ao Capital.  
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3.10.1. Forma primeira – a alienação no objeto de trabalho 

Exemplos e limites às ações pedagógicas dialógicas  

 

Exemplo 1.1.: ações pedagógicas dialógicas que contribuem para uma aproxi-

mação dos trabalhadores ao produto do trabalho: aquela específica casa. 

 

Registros da conversa com Sebastião da Silva, Tom xyz, Rafael Soares e Lucas 

Rafael, em visita ao assentamento Florestan Fernandes, no Espírito Santo, um ano de-

pois de findada a obra, trazem questões das mais diversas.  

Uma delas foi o modo do exercício de ‘puxar da memória’ lembranças da obra, 

tão distante no espaço e agora já também no tempo... Com o desenrolar dos debates, 

veio à tona a importância dada àquela ‘casa do teto verde’, enquanto objeto específico. 

Nota-se isso na precisão dos relatos, com a lembrança de suas características físicas, nos 

mínimos detalhes. Uma possível leitura disso é que a casa ‘marcou-os’. 

Essa relação, de certa humanidade identificada no processo vivido é uma cons-

tante em todos os depoimentos da brigada, como veremos.  

Como damos aqui inicio ao enfrentamento da forma primeira da alienação do 

trabalho, do produto, do objeto em trabalho, nos interessa investigar a relação, a vivên-

cia, a experiência de alguns integrantes da brigada com o edifício, a matéria física, em 

si. Ouçamos primeiro a brigada do Espírito Santo (ES): 

 
Sebastião da Silva [Cocó]: “Por que essa casa, cada parede que nós demolimos 

dela, é que nós fomos conhecer a casa. Quer dizer: foi uma experiência? Sim, foi. Por que 

a experiência que nós tivemos foi com a casa. Demolia uma parede e fazia outra, demolia 

uma parede e fazia outra. Arrancava um piso e fazia outro.  

Então, talvez esses tipos de críticas que estamos fazendo vão ai, com essa possibi-

lidade de fazer essas criticas. E foi, atrasou a obra, faltou material...  
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Em comparação então, a gente fazia uma reunião e olhava se ia derrubar uma pa-

rede ou não. Por que tinha parede lá, uma parede com 2m60 de altura, que  dava diferença 

em cima de quase 15 centímetros fora de prumo, fora de alinhamento. Então, a gente foi 

conhecendo a casa na demolição e através das reuniões”. 

(...) 

Tom xyz: “E hoje, se depender de eu pegar uma casa daquela, ou o Cocó, todos 

esses meninos aí, nós fazemos. A dificuldade nossa ali foi só aqueles tijolos, que estavam 

todos soltos. Não tinha massa naqueles tijolos. Aquilo era terra, né? Ai, foi aquilo ali que 

matou nós. Por que não dava para saber daquilo ali, não é? Aquilo ali matou com a gente.  

Sebastião da Silva [Cocó]: ... e foi por causa da estrutura da casa, que estava re-

bocada, e não dava para saber o conteúdo do entijolamento da casa para saber. Aquela 

casa tinha seis telhados, se não me falha a memória. Então faltou tirar um pouco do rebo-

co, para ver o entijolamento, por que entijolar uma casa com barro, é que nem olhar para 

uma folha de côco ali, bate o vento e... Ela balanga para lá e para cá. Então, que estrutura 

que a casa tinha? Nenhuma, então se fosse para derrubar tudo e fazer de novo podia ter si-

do mais rápido... O atraso nosso era o conhecimento do teto verde. Eu calculo que em 60 

dias ela estava concluída, com varanda e tudo. 

Rafael Soares: ...foi e só para desmanchar e puxar o entulho todo foi quase um 

mês... 

Lucas Rafael: olhando agora, o melhor era ter tirado tudo, limpado o terreno e... 

fazer outra vez. Para mim, parece que gastou mais material se fosse erguer uma outra... e 

tinha aqueles tijolinhos que tavam desmanchando e teve de fazer as colunas, e não tinha 

um pé. Teve de começar do meio para frente.  

Rafael Soares: ...agora a gente vê assim. Mas na época, ninguém sabia... No que 

foi desmanchando algumas paredes é que a casa ficou bambinha... Por que elas não esta-

vam amarradas, não tinha viga. Só tinha amarramento do tijolo mesmo.  

Sebastião da Silva [Cocó]: o japonês que fez aquela casa ali, para mim ele é um 

herói. 

Rafael Soares: aquelas casas ali têm mais de cem anos eu acho... 

Sebastião da Silva [Cocó]: ... fazer daquele jeito ali, só com tijolinhos e ainda, 

por cima o piso, com aquela finurinha, em cima do tijolinho, e ainda sim, em cima a pessoa 

erguer uma casa, só com tijolinho e barro... Para mim aquele camarada é um herói. Tá de 

parabéns, por que eu nunca ouvi falar. Já vi sim casa de taipa, com bambu e barro, agora 

entijolada só no barro, sem cimento... nada!” 

 

Parece que foi estabelecida uma relação direta com o objeto casa, de responsabi-

lidade e compreensão de sua estrutura e constituição física total. Talvez se fosse uma 

obra de reforma, onde a responsabilidade pelas decisões estivesse externa a eles, se a 
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propriedade também não lhes dissesse respeito, se nada soubessem de seus usuários... 

Talvez essa relação com o objeto, material, não tivesse assim se constituído. 

Bem, a partir de nossa atual posição, após a abordagem de dois cadernos de ex-

periências, na EMEP [?], com aprendizes de trabalhadores, e na FAU com os aprendizes 

de arquitetos, podemos nos atentar dizer, que a relação de totalidade que vamos aqui 

identificar possui rebatimentos sim na relação ‘desalienada’ com o objeto produto do 

trabalho da brigada.  

Diego Kapaz, jovem arquiteto, integrante da brigada, ao ser questionado sobre 

sua relação com a casa, afirma: 

 
Francisco Barros: “Dá para dizer assim, que hoje, tem alguma coisa naquela ca-

sa que é tua também? Simplificando a pergunta... 

Diego Kapaz: Acho que sim, sim. Tem pouca coisa, como eu disse, eu cheguei e 

participei bem pouco daquele projeto, mas sim. Eu acho que no fundo, talvez daquele tra-

balho ficou um saldo meio negativo, assim. Eu tenho muito mais daquele trabalho do que 

ele tem de mim. Eu posso chegar lá e responder por que aquela viga é assim, porque que 

aquela cobertura é assim, porque que aquelas paredes tão pintadas dessa forma... Eu 

compreendi muito mais do processo do que eu deixei a minha marca ali. Marca no bom 

sentido. Mas acho que tem algumas coisas lá minhas sim. Deve ter. Se for pensar acho que 

aquele tubozinho de separação foi algo que eu contribuí. Aqueles espaçadores de tijolos de 

contenção. Aquilo ainda existe, por sinal? 

Francisco Barros: claro, está tudo lá. 

Diego Kapaz: Nossa, aquilo, quando eu vi em pé eu falei “puxa... aquilo não vai 

ficar em pé” Aquelas barrigas lá não aumentaram não? 

Francisco Barros: Não! Depois de um tempo ela para de folgar, faz só até o cabo 

esticar.. 

Diego Kapaz: É, o cabo de aço não vai.... não é? 

Francisco Barros: Não vai” 

 

[conversa de loco] 

 

Inicialmente, em sua fala, lhe parece que mais importam [mais importam ou que 

ele apreendeu muito + da casa do q a casa dele?] as impressões deixadas da casa na pes-

soa dele, do que dele na casa. Ou seja, o objetivo de nossa procura. Verificar o nível de 
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percepção, de leitura, de compreensão e apropriação sobre o objeto, e este modificou a 

pessoa, ao que parece. 

Tudo indica que estamos falando aqui sobre algo tratado no caderno 2, por Julio 

Katinsky, sobre dizeres de Flavio Motta217. É a mudança que o ato de se fazer um obje-

to, de trabalhá-lo, imprime à pessoa. Trata-se do objeto modificar a pessoa, e é isso que 

nos diz Diego. Era um Diego antes, agora, a relação direta com o objeto casa o alterou. 

Já não é mais o mesmo. Ele tem da casa nele. Exatamente o inverso daquilo que pergun-

tamos a ele. Ao que parece seria a resposta do senso comum: “eu mudando o mundo”, 

sem se tratar de uma relação dialética. 

Desse modo, Diego parece consciente disso, ele faz a crítica a isso, ao sentir que 

o que ocorreu não foi uma relação comum, do senso comum, com a casa. Seria, portan-

to, a vivência com esse trabalho menos alienada na forma específica do objeto de traba-

lho? 

Outro dado que sua fala ainda nos trás e que demonstra ter havido uma relação 

direta com a casa, é sua preocupação com ‘os tijolos de contenção’ da terra no beiral do 

telhado verde, se estão ainda lá e funcionando bem. Não é por menos, pois Diego con-

tribuiu ativamente com idéias e sugestões para sua elaboração, como vemos nas fotos 

no. Xyz, pág. Xyz. 

Já Pedro Nakamura, à época estudante de arquitetura em fim de curso, identifica 

algo ainda mais forte na relação das pessoas que estavam trabalhando diariamente na 

obra (pois os estudantes de graduação e os pesquisadores da FAU iam apenas aos finais 

de semana): 

                                                           
217 Parece-me que Marx também tece essa relação do objeto alterar a pessoa e ainda em escala ampliada, socialmente. 
Ao afirmar que o que conforma o homem é sua inserção econômica na sociedade, seu trabalho, seu fazer o faz. Ou 
seja, somos moldados por nosso tempo e pelo desenvolvimento de nossas forças produtivas. Esse pensamento é base 
para a compreensão das possibilidades e potencialidades das forças revolucionárias de uma sociedade, ao construir a 
compreensão de que não adianta buscarmos avançar o tempo da história das características das formas de produção, 
pois é com esse avanço, sobre a realidade material das coisas que as mudanças ocorrem. Base para o materialismo 
histórico dialético. A consciência da relação com o objeto de trabalho. 
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Francisco Barros: “o que você destacaria como relevante desse processo?  

Pedro Nakamura: Foi a relação com eles, com o movimento, que já tinha, mas 

foi diferente. Essa conversa com eles, de eles sempre trazerem propostas, e de não desqua-

lificarem as idéias que levávamos. Eles perguntavam coisas para “os arquitetos”, mas ao 

mesmo tempo tinham uma visão crítica das coisas. Ao mesmo tempo, eles não nos tomavam 

como “folgados” que apenas tinham idéias na cabeça... Pois eles também queriam fazer as 

coisas. E ainda, algo fundamental é que eles tinham amor pela casa e faziam com muito 

capricho”. 

 

Bem, parece essa ser a relação limite entre um coletivo de trabalhadores e seu 

objeto de trabalho: amor.  

Vejamos os limites a isso. 

 

 

Limite 1.1.: a relação estabelecida pelas pessoas que ali trabalharam de modo 

passageiro... 

 

Já foi anteriormente relatado que esta obra contou com a contribuição do traba-

lho voluntário de dezenas de pessoas, dentre estudantes da ENFF, militantes do MST e 

amigos do movimento, solidários à escola. 

Certamente, a relação construída com o objeto em construção, a casa, pelo perí-

odo de trabalho de apenas um sábado de manhã, ou algumas tardes, escavando valetas e 

barrancos ou transportando entulho por um grande coletivo de pessoas é diversa da 

construída pela brigada do ES. 

Mas essa ausência de uma relação mais direta com o objeto seria alienada? Seria 

a mesma relação que de um trabalhador operando sob o Capital em uma linha de produ-

ção de casas para o Programa Minha Casa Minha Vida, exemplo de uma relação aliena-

da sob a forma capitalista de produção, como vimos? 
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Mas como seria então essa relação, por exemplo, de um dos haitianos que à épo-

ca estudavam na escola, que contribuiu em um dos sábados comunistas com a obra da 

casa? 

Alguns integrantes da brigada, mais adiante, vão caracterizar essa relação como 

solidariedade de classe, entre os trabalhadores. Como analisar essa relação econômica 

se ela não passa pela economia política. Ou passa?  

Essas pessoas voluntárias assim fizeram por necessidade, ou por livre interesse, 

livre arbítrio militante? 

Deixemos a questão em aberto por hora, e sigamos para a próxima ação peda-

gógica dialógica em debate. 

 

 

Exemplo 1.2.: ações pedagógicas dialógicas que buscam aproximar os traba-

lhadores do produto objeto do seu próprio trabalho, de sua propriedade, daquilo que 

coletivamente lhes pertence. 

 

Mais que nas outras duas experiências anteriores registradas nos cadernos 1 e 2, 

os desdobramentos dessa ação pedagógica dialógica é aqui evidente, pois a construção 

da casa se dá sobre uma terra já conquistada, que já pertence aos trabalhadores. Desse 

modo, a casa também, em sua totalidade é propriedade da classe. 

Como demonstração dessa relação de ‘pertencimento solidário’ com a casa, que 

hoje abriga os brigadistas da ENFF, Rafael Soares do ES se identifica com o processo 

histórico de luta deles, da ENFF, dando a entender ser um reconhecimento de que todos 

pertencem à mesma classe, dos trabalhadores:  

 
Rafael Soares: “(...) bem tratado foi, mas tem essa parte aí, por que lá é movi-

mento, não é Cocó? Assim como todos aqui, já passamos também muitas fases ruins, que 
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nem quem tá hoje lá, de ficar acampado. O Eron também, foi o pai dele que teve dificulda-

des, muitos, muitos lá”. 

 

Eron, citado por Rafael é militante do MST e na época integrava a administração 

da ENFF, responsável pelas compras de materiais de construção. 

Donizete Alves, do setor de produção da escola, integrou-se às atividades da bri-

gada de construção em diversas etapas, e também contribui com essa leitura: 

 
Donizete Alves: “Se tu vai ajudar a construir, e é para a classe trabalhadora, tu 

valoriza mais seu trabalho, dá mais de si para colaborar. É assim, no movimento em geral 

é assim. Quando nós temos uma força-tarefa que é necessária, que é nossa, que é um di-

reito nosso, todo mundo se doa, muitos dão o sangue, dão a vida, dão um monte de coisas 

pelo movimento, pela organização, pela família, pela... A pessoa se doar já é um grande 

valor. Valores como que outros revolucionários dizem... Às vezes a gente não mede o valor 

que a gente tem.  

Eu mesmo, estando num espaço que é do movimento, fazendo as coisas pelo mo-

vimento, no dia a dia a gente não se toca disso quase. Quem vem, quem vê de fora, vê o 

que você está fazendo, vai ver com outro olhar. Quem está no dia a dia, está acostumado a 

fazer aquilo, mas não sabe que tem um projeto da classe, mas mais para frente, quem vem 

de fora já visualiza mais as coisas. É um grande valor.  

As pessoas se sentem parte do processo, quando está fazendo um trabalho social 

da classe trabalhadora. É diferente das empresas, como tu falou lá que tem suas divisão de 

tarefa lá pros empregados e os empregados não tem o conhecimento do desenvolvimento.  

 (...) 

E tem uma diferença também, que aqui não existe a pessoa ser mandada embora, 

a partir de que... ela faz parte da coisa. Aqui a relação para trabalhar é outra... Daí dá pa-

ra construir mesmo a coisa, de verdade, sem medo de ser mandado embora...”. 

 

A última frase de Donizete é central para o presente debate, sobre a relação de 

propriedade com o objeto com que se trabalha. Ele coloca que a pessoa não tem a possi-

bilidade de ser ‘mandada embora’. Isso significa que não há uma relação de proprieda-

de, como a privada, base para o desenvolvimento do Capital. Ou seja, naquela obra os 

brigadistas se relacionavam com a casa de modo direto, não através do capitalista, que 

possuiria (se fosse uma relação de mercado) a casa e as ferramentas e a própria força de 

trabalho dos que ali estão. Desse modo, ao não serem propriedade do capitalista, en-
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quanto força de trabalho, enquanto mercadoria humana, eles são eles mesmos constru-

indo a casa. Há uma relação direta, Donizete_Casa. E como ele não pertence a ninguém, 

apenas a si mesmo, ninguém pode não mais querer que ele construa a casa, correndo o 

risco de ser ‘mandado embora’, como colocou. 

Geraldo Gasparin, coordenador da ENFF, integrante da Comissão Político Peda-

gógica (CPP) da ENFF, acrescenta que esse tipo de apropriação do objeto de trabalho, 

‘pela classe’, possui, no caso da ENFF, caráter ‘emancipador’:  

 

Geraldo Gasparin: “É um espaço que é de todos, é um espaço da classe, um es-

paço construído pela classe e não envolveu e nem envolve hoje relações capitalistas de 

trabalhos. A gente se reconhece naquilo que faz e faz porque é importante para o coletivo: 

desde lavar uma louça; a limpar um banheiro; varrer um quarto, fazer uma poda de arvo-

re, produzir... Ele se insere nessa dinâmica de ser um trabalho emancipador, de ser um 

trabalho em que o sujeito esta sendo diferente do capital.” 

 

Segundo Geraldo, essa forma de trabalho, ‘emancipador’, possui caráter peda-

gógico, à luz das ações pedagógicas dialógicas em estudo, com objetivo de contribuir 

com a ‘desalienação’ do trabalho, e assim, do trabalhador, como elemento da ‘auto-

emancipação’, tendo como base a relação direta com o ‘objeto a ser construído’, que em 

nosso caso, não é uma mercadoria218: 

 
Geraldo Gasparin: É uma prática pedagógica que se contrapõe aos ensinamen-

tos do capital. No capitalismo não existe nenhuma relação que não seja mercantil e alie-

nadora. Então você desiste de ser você próprio pra ser outro. Para se objetivar em uma 

máquina um objeto a ser construído, que é uma mercadoria. E aqui não. Eu acho que na 

escola, quando a gente incorpora a dimensão do trabalho, tem esse elemento da auto-

emancipação.” 

 

Como essa relação com o trabalho é direta, ela lida com questões, com valores 

que se dão pelas necessidades da escola:  

                                                           
218 Lembramos que quando a forma mercadoria é citada ela encerra em si mesmo todo o modo de produção capitalis-
ta, base para a extração da mais valia... de todo um sistema produtivo, único, completo e complexo. 
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Geraldo Gasparin: “Ele também precisa de certa disciplina, claro. Porque você 

tem que produzir. Você tem quer lutar. Precisa ser planejado, pensado. Porque aqui na es-

cola às vezes passa 200, 250 pessoas. Então todo mundo trabalha, conforme sua habilida-

de, conforme as necessidades da escola.  

Então nós que utilizamos o espaço, nós que temos que fazer um esforço físico e 

mental de manter este espaço. Acho que é um pouco isso tudo que eu percebo aqui como 

uma riqueza desta experiência e desta forma de trabalho como trabalho voluntário, quanto 

o trabalho necessário, exige dedicação para superar essa relação mercantil, mercadológi-

ca. Aqui a gente produz o que é necessário para o espaço e para as pessoas se reconhece-

rem aqui neste espaço e isso é bastante”. 

 

Desse modo, o trabalho na ENFF, como tem como finalidade suprir as necessi-

dades da escola, sendo para seu uso, seu sustento, ele não gera um valor para ser troca-

do, vendido no mercado. Possui, portanto, valor de uso. Não se insere do ciclo de pro-

dução de mercadorias e conseqüente geração de mais-valia. 

Se fossem contratados empregados para a realização dessas atividades, como se 

faz em escolas particulares, certamente esse não seria o sentido do trabalho desses fun-

cionários: 

 
Geraldo Gasparin: “Então o trabalho aqui na escola ele é parte do nosso diga-

mos do programa de formação. Ele é necessário. É uma estrutura muito grande, se você 

não incorpora o trabalho voluntário, o trabalho de estudante, você vai ter que necessaria-

mente estabelecer uma relação capitalista de contratar algum funcionário, pagar o que o 

mercado demanda para classe trabalhadora que em geral é baixo, aquém das necessida-

des, apenas pra manter a classe. E não é o que queremos”. 

 

Ou seja, não há uma relação de exploração sobre esse trabalho, mas de integra-

ção com o processo de formação, possuindo caráter pedagógico, ao que tudo indica, de 

‘desalienação’. 

Na obra da casa do teto verde, os casos de remuneração pelo trabalho especiali-

zado, como se deu com a brigada do Espírito Santo e com Sergi, Catalão do Paraná, as 

ajudas de custo pagas foram acima da média do mercado assalariado para as funções de 
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pedreiro e servente (custo do trabalho médio, socialmente necessário), não sendo, por-

tanto, caso de exploração ou trabalho não remunerado, base para a extração de mais-

valia. 

Aqui considerada central na alienação do trabalho, por atravessar as três formas 

de alienação: o impedimento do acesso à propriedade dos frutos do trabalho, que não 

remunerado, não pago, toma a forma socialmente ampliada de mais-valia. 

E também, ao que tudo indica, a experiência da escola não se trata de um proces-

so de formação que questione a forma alienada do trabalho que terá dificuldades em se 

reproduzir, como vimos nos cadernos 1 e 2, com a formação de trabalhadores da cons-

trução civil e arquitetos, pois quando formados, lá, os educandos tem a pressão do mer-

cado para se inserir segundo suas regras. Aqui, os estudantes da escola e os integrantes 

da brigada de construção, que são assentados, ao voltarem para suas casas enfrentarão a 

pressão do mercado, que também os obriga a incursões temporárias em obras fora do 

assentamento. Mas no trabalho de construção internos aos assentamentos, espaço onde 

são eles mesmos proprietários dos meios de produção, a alienação do trabalho tem nova 

possibilidade de questionamento, pois lá poderão construir suas casas, galpões, cister-

nas, espaços de uso coletivo...  segundo o modo produtivo não alienante que potenciali-

zaram na Escola Nacional ENFF. 

Podemos assim afirmar, pois foi como identificamos na visita realizada no as-

sentamento Florestan Fernandes, em fevereiro desse ano, para a realização das entrevis-

tas. Quando lá cheguei, lá estavam os quatro brigadistas a contribuir com a reforma da 

antiga sede da fazenda para o abrigo de um telecentro com 22 computadores, com co-

bertura de ‘teto verde’ para preservar a temperatura ambiente necessária às máquinas e 

ao uso. 

[amarra] 
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Os desdobramentos das contribuições desse processo de formação junto aos in-

tegrantes da brigada que são arquitetos ou estudantes de arquitetura também ocorre. Em 

maior e menor grau continuam o diálogo nos processos de construção junto a ENFF, 

bem como em trabalhos no poder público, ou junto a ele em assessorias técnicas, no 

fomento à construção civil ao lado de movimentos e associações de organização popular 

por métodos análogos aos trabalhados na ENFF, de contribuição a desalienação do tra-

balho.  

Por fim, essa característica das relações de trabalho identificadas nos diálogos 

acima foi debatida e registrada pelo grupo de estudantes do projeto de extensão univer-

sitária, na elaboração do artigo219 apresentado no ELECS – Encontro Latino Americano, 

em Vitória - ES, com a participação do estudante Gabriel Fernandes. Nesse texto defen-

deu-se que o termo ‘sustentabilidade’ incorporasse, em sua faceta ‘social’ o trabalho 

não explorado, assim como muito se roga a não exploração do meio ambiente natural: 

 
“Em tais experiências busca-se introduzir nos processos de projeto e construção 

conceitos próprios do universo da sustentabilidade. Trata-se, porém, de uma apropriação 

crítica de tais conceitos, adaptados à situação concreta do local e com a consciência de que 

não será possível produzir um ambiente de vida humana sustentável a partir da exploração 

predatória tanto dos recursos naturais quanto do trabalho humano. Este será o argumento 

central a ser trabalhado neste artigo: não há sustentabilidade de fato quando o trabalho 

humano é explorado. Para haver sustentabilidade plena, são necessários o respeito tanto à 

matéria física quanto ao ser humano que a trabalha.”220  

 

 

Limite 1.2.: a hegemonia do trabalho explorado como forma geral de geração 

de valor e mais valia. 

 

                                                           
219 O artigo, intitulado xyz, encontra-se no anexo. 
220 Trecho do Artigo apresentado ao ELECS – Encontro .... 
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Novamente, de modo a não nos alienarmos nas próprias ações pedagógicas dia-

lógicas, é necessário retornar à realidade que gerou os interesses de construção da pró-

pria Escola Nacional ENFF. 

Ao se caminhar algumas centenas de metros de seu portão depara-se com a Via 

Presidente Dutra, maior eixo de transporte de conexão entre o sul e o norte do país [es-

pinha dorsal da conurbação do vale do Paraíba], com enorme volume de mercadorias 

produzidas na forma hegemônica da propriedade privada dos meios de produção con-

centrados nas mãos de poucos. 

E logo ao lado, as propriedades de produção agropecuária do vale reproduzem os 

índices de concentração de terras do país, o GINI, ...... que é xuz, um dos piores do pla-

neta terra. Além de sofrer com a contaminação dos rios e lençóis freáticos pelo uso in-

discriminado de agrotóxicos pelas propriedades lindeiras fornecedoras de commodities 

para o capital especulativo internacional, o agrobusiness. 

Ou seja, os limites externos é a própria realidade da produção capitalista que o-

pera pela concentração da riqueza gerada pelos objetos produtos do trabalho, em formas 

de mercadorias, por processos de trabalho alienantes. 

Como a constituição brasileira permite a livre apropriação e o acúmulo indiscri-

minado das riquezas coletivas produzidas por toda a sociedade, chegamos a ter no Bra-

sil, xyz dos zyx bilionários do mundo. Exatamente por acumularem, nas mais variadas 

formas o múltiplo desdobramento do trabalho não pago aos trabalhadores. 

A ideologia hegemônica que naturaliza esse descompasso humano penetra na 

escola, que busca dialeticamente lidar com essa realidade, o que de modo algum é sim-

ples, como nos aponta brevemente Geraldo Gasparin:  

 
Geraldo Gasparin: “Claro que tem limites, têm deficiências que a gente percebe 

do ponto de vista do próprio planejamento. Não conseguimos potencializar o máximo para 

fazer menos trabalho. Também tendo a sociedade que a gente quer construir, que é a soci-
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edade que a gente quer é a sociedade da abundância, da fatura, não da miséria, da cares-

tia. Mas ainda não é possível ter fartura na escola, a gente precisa de mais esforço físico, 

mais capacidade de planejamento. Tem muita área pra isso aqui, basta a gente organizar 

melhor, estruturar melhor a parte produtiva e potencializar mais a capacidade humana 

que é a capacidade evolutiva, criativa, imaginativa, que pode produzir mais riqueza, pela 

fartura pra suprir necessidades da escola. 

Do ponto de vista da produção temos limites da área física. Ela não pode ser in-

tensiva ela tem que ser integrada a floresta, tem que ser sistema agro florestal. Então te-

mos varias contradições. Às vezes os próprios alunos não incorporam essa dimensão que 

é a mais importante da parte mais formativa. Mas é todo um processo. Que nós vamos 

trabalhando junto. Todas as dimensões formativas são importantes. Seja a dimensão do es-

tudo, do trabalho, das relações pessoais. Dos valores, da vivencia. Às vezes tem pouco 

tempo, para conseguir tudo e o tempo do trabalho. O tempo da cultura, da vivencia, das 

relações pessoais (...) o que exige planejamento”. 

 

Como se pode ver, trata-se de uma tarefa ampla e, de certa forma, conscientes 

disso é que aqui nos inserimos, a experienciar a busca pela ‘desalienação’ do trabalho 

através da formação, que para ocorrer em sua totalidade, só é possível em outra forma 

de sociedade.   

 

 

Exemplo 1.3.: ações pedagógicas que contribuem para a ampliação do conhe-

cimento e da autonomia para o uso de materiais e técnicas construtivas alternativas, 

pela forma direta de relacionamento com o objeto produzido. 

 

 Como vimos, se a produção do objeto, tiver apropriação coletiva, ou pela classe 

trabalhadora, sem a exploração da força de trabalho, e conseqüente não extração de 

mais-valia com justa remuneração, vive-se um ambiente de trabalho que potencializa 

essa relação direta, ou seja, ‘desalienada’ com o próprio objeto produto desse trabalho. 

Nesse caso, a casa, enquanto produto total, acabado, com determinada função social. 

Agora, se tivermos essa mesma forma de produção, e observarmos a relação es-

tabelecida dos brigadistas com o material de construção e as técnicas construtivas que o 
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envolvem, veremos que há também o favorecimento a sua apropriação direta, mas desta 

vez enquanto conhecimento sobre a técnica. O que permite a autonomia para seu uso, 

para que possa ser reaplicado em outras obras, em outros problemas construtivos, não 

de modo reprodutivo, enquanto cópia, mas como método de uso de uma determinada 

técnica, como pesquisa e experimentação. 

Eridan Pereira221, do setor de produção da ENFF, é que nos relata os desdobra-

mentos dessa ação pedagógica dialógica: 

 
Eridan Pereira: “Eu, para mim mesmo, se eu saísse daqui, em uma área minha, 

eu ia construir uma casa daquele jeito. De solo-cimento e a cobertura de teto verde. Para 

nós aqui, quase a toda hora tem esse tipo de bambu. Aqui tem muito desse outro tipo (a-

ponta), bem como em minha casa, que fiz toda a frente dela de bambu. Fiz agora uma ex-

periência: com uma parte do bambu que usamos no teto verde e outra pessoa com aquele 

dali (aponta), no mesmo tempo. E estou na expectativa para ver qual a diferença, qual que 

vai estragar mais e mais rápido. Já sabendo que aquele que usamos, quando fica seco, ele 

é mais durável. Às vezes, desse aí, pego um seco e faço um furo para ver. Dá para ver que 

ele parte mais rápido. O outro, ele é mais para vedação mais. Estou vendo, com a pesquisa 

lá em casa. Levando chuva, e junto da terra. Por que para a pessoa, para fazer mesmo, 

precisa de muito bambu, mas uma casa como aquela, não precisa desse bambu todo. Eu 

sempre passo olhando assim, da rua, e deu destaque muito grande (teto verde). A ponto de 

que alguns aqui na escola quererem derrubar a casa da mística, e a minha maior vontade é 

de fazer o telhado verde ali. Fica um destaque bonito, fica uma coisa bem... [sorriso]. E ela 

agüenta, é de bloco de concreto, dava uma melhorada nela...” 

 

Donizete Alves nos relata o aprendizado desse modo de produzir, em diálogo en-

tre as pessoas o meio ambiente, e os materiais que este dispõe. Desse modo, pela con-

frontação, por comparação, de modo autônomo, pode-se, no processo avaliar diferentes 

tipos de técnicas, custos, esforços, alternativas mais ou menos favoráveis em cada deci-

são tomada:    

 
Francisco Barros: “Você já tinha feito assim uma obra, assim, desse jeito, ou 

não? 

                                                           
221 Eridan Pereira é filho de componeses, trabalhou como agricultor... trabalhou na obra de construção da ENFF desde 
xyz, tendo idealizado e executado as instalações elétricas... 
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Donizete Alves: Não, aqui na escola é a primeira experiência foi essa. De olhar o 

trabalho de militante, de outros militantes, de outros lugares, com outras culturas, com ou-

tro modo de ver. Foi uma obra assim que envolveu muita gente, envolveu muito trabalho 

militante, assim a questão da solidariedade e pra mim vou estar levando para casa uma 

experiência muito importante. Enquanto escola e enquanto militante também. É uma obra 

que aproveita os recursos naturais do espaço, é trabalhoso, mas como tem muita mão-de-

obra, muita força de trabalho de militante, isso ajuda, digamos assim, a diminuir custo de 

construção, de pedreiro, essas coisas”. 

 

Nesse caso especifico Donizete Alves se refere à decisão tomada pelo coletivo 

do uso de bambus, existentes na própria escola, em vez da compra de vigas aparelhadas 

de madeira e placas de compensado para sustentação e suporte da cobertura verde. Ma-

teriais estes produzidos por um processo de trabalho que nossa própria forma de traba-

lho questionava.  

Desse modo, por coerência do processo, preferiu-se trabalhar mais, economizar 

dinheiro, e utilizar-se dos bambuís, espécie resistente de bambus presente nas margens 

de um dos rios que banha a escola. Pois, se retirados cumprindo-se um manejo, das pe-

ças, não acarretariam danos ao meio.  

Já Talles Reis, em matéria publicada no sitio eletrônico e jornal do MST, relata 

que a aplicação da lona preta como impermeabilização do teto verde, carrega em si 

mesmo, significados mais amplos: 

 
“Entre os bambus colhidos na escola usados na sustentação da cobertura e a terra 

propriamente dita que a configura, há uma lona preta que impede a infiltração de água. Esta 

lona é o coração deste sistema construtivo e sem ela tal sistema se tornaria inviável. A lona 

remete às muitas lonas que caracterizam as ocupações realizadas pelo MST e que indicam 

o caminho do futuro. A lona preta é um símbolo importante para o movimento: nesta casa, 

em certo sentido, antes de se cobrir com terra estamos nos cobrindo com a lona. A terra, 

objetivo e meio da luta, surge para reduzir o calor e tornar a existência mais bonita”.222 

 

                                                           
222 (sitio do MST, Talles Reis...) 
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Certamente a leitura que Talles Reis faz do material de construção é importante, 

por seu sentido político-cultural, além de, ser, de fato, quem protege a casa da chuva. A 

terra possui função térmica e de integração da casa ao meio, ao ser suporte para novas 

vidas. Tão é verdade, de seu sentido, que foi criada em São Paulo uma escola de samba 

do movimento, com o nome de “Unidos da Lona Preta”. 

 

 
A ‘lona preta’ que protege a casa é uma geomanta de PAD – Polipropileno de Alta Densidade, com 800 

micra de espessura também utilizada para a impermeabilização de açudes e tuneis de obras civis, tais 

como metrô ou outras vias.  

 

Para Tom xyz, da brigada do ES, o fato de o teto verde ter ‘dado certo’, é de se 

considerar: 

 
Tom xyz: “...é importante, importante para o MST, por que eles chegaram a fazer 

um pedaço ali da portaria, que seria de teto verde e parece que não funcionou, né? E aí, a 

maioria ali, já tava desconfiado de não dar certo também. Só que se deu certo, é tranqüilo. 

Se deu certo está bom demais. O importante é aquilo ali”. 

 

 

Limite 1.3.: os limites do Capital pela busca do controle sobre a aplicação das 

técnicas.  

 

O modo que o senso comum opera, é oposto ao sentido buscado com a ação pe-

dagógica dialógica abordada, de livre e direta apropriação de materiais e técnicas de 
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construção. Enumeramos abaixo algumas barreiras identificadas que podem ser um li-

mite a essas práticas autônomas de construção:  

• controle de patentes de tecnologias, restringindo o acesso e impedindo 

sua reprodução e difusão democrática.  

• técnicas ‘fechadas’, por meio de sistemas ‘fechados’, onde os construto-

res não tem autonomia para trabalho sendo totalmente predeterminados 

pelos projetistas. 

• exclusividade do uso pela própria dificuldade de operação que exige trei-

namentos específicos. 

• dominação cultural ideológica de alguns materiais, por meio da mídia e 

propaganda, tal como o cimento e o ferro. 

Dentre esses itens citados o ultimo possui interesse direto de abordagem em nos-

sa pesquisa. Em 2002 tive a oportunidade de participar como pesquisador da assessoria 

técnica Usina223, junto de projeto de pesquisa aplicada, chamado Inova Rural, com co-

ordenação pelo grupo de pesquisa de São Carlos, chamado Habis224. Nessa ocasião tra-

balhávamos na construção de 60 casas em um assentamento de reforma agrária em Ita-

peva, a Fazenda Pirituba. Dentre as propostas de trabalho uma importante, a nosso ver, 

era a construção das casas com o uso de materiais de construção que pudessem ser reti-

rados do próprio assentamento, como tijolos de adobe, paredes de taipa, madeira... Éra-

mos mais de 12 pesquisadores, e assim mesmo, como se tratava de uma obra em regime 

de autogestão, as famílias todas, apenas com a exceção de uma optaram por construir 

suas casas de tijolos e cimento, como tradicionalmente se vê nas cidades, com uso in-

tensivo de cimento. 

                                                           
223 Usina centro de trabalhos para o .... 
224 Habis – grupo de xyz... USP São Carlos... 
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Para os construtores e pesquisadores arquitetos ficou claro de que esta se tratava 

de um dos feitos da propaganda televisiva que possui o cimento como único meio pa-

drão de construção em todo o Brasil. Ou seja, romper a barreira cultural ideológica do 

uso do cimento a todo custo é uma tarefa difícil.  

Outra tarefa é o cuidado com o oposto. Quando se tem como objetivo o uso, à 

priori de técnicas consideradas ‘sustentáveis’ pelo senso comum, aplicadas ‘fora de lu-

gar’, ou ainda através de modos de produção baseados nos baixos salários, acabam por 

se tornar ainda mais opressivas e extenuantes aos trabalhadores, devido a um ‘fetiche’ 

ambiental, conforme Talles Reis alerta na mesma matéria publicada sobre a casa: 

  
“O coletivo ressalta também que “tornava-se necessário evitar a fetichização da 

técnica, da mesma forma que o grande capital tem feito com o tema da sustentabilidade e 

da agroecologia nos últimos anos: o ambientalismo é a grande panacéia contemporânea uti-

lizada pelo capitalismo para sobreviver. Qualquer teto verde, portanto, deve ser tratado de 

forma crítica: seria incoerente se, em vez de terem sido utilizados os bambus provenientes 

da própria escola, fossem comprados, por exemplo, painéis de madeira compensada para 

receber a terra”.225  

 

 

3.10.2. Forma segunda – a alienação no processo de trabalho 

 

Exemplo 2.1.: ações que criticam a partir da prática a divisão social capitalista 

do trabalho, entre aqueles que pensam e aqueles que executam. Reorganizando assim a 

distribuição das tarefas produtivas segundo aptidão, capacidade, rotatividade, gosto, 

livre interesse... 

 

Consta no sitio eletrônico do MST, o seguinte trecho de notícia: 
 
 

“Cristiano e os demais moradores já estão planejando o cultivo do jardim no teto, 

porque ao redor da casa tudo já está plantado, todos participaram do processo de cons-

                                                           
225 (sitio internet MST, Talles Reis)  
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trução, desde o planejamento até a execução. Ele enfatiza que essa técnica de construção 

é mais acessível para a população que vive no campo, pois utiliza materiais do próprio lo-

cal”.226  

 

O artigo acadêmico elaborado por ocasião do ELECS, já antes abordado traz a 

seguinte informação: 

 
“Ao longo dos meses de obra, Compuseram a Brigada de Construção para constru-

ção da “Casa do Teto Verde”: do Espírito Santo – Sebastião da Silva (Cocó), Tom xyz, Ra-

fael Soares e Lucas Rafael; do Paraná – Sergi Martinez; da brigada Apolônio de Carvalho – 

ENFF: Donizete Alves, Talles Reis, Geraldo Gasparin, Eron xyz, Cristiano Czyczia, Eridan 

Pereira, José Arnô, dentre outros; bem como estudantes da faculdade de arquitetura e urba-

nismo da USP: Pedro Nakamura, Manoel Alcântara, Gabriel Fernandes, Natália Gaspar, 

Rafael Borges, Paula Nóia, Diego Kapaz, Ion Fernandez, Júlia Tranchesi, Mariana Pinhei-

ro, Andreas Guimarães, William Itokazu, André Falleiros, Bárbara Améstica, Francisco 

Barros entre outros. Contribuíram ainda o arquiteto Fernando Minto e os militantes Tches-

co, do Rio Grande do Sul, Miranda, Jesus, Marco Aurélio, dentre outros experientes na 

construção de tetos verdes, bem como estudantes da ENFF de diversos lugares do Brasil e 

do mundo”.227  

 

E, segundo Tom xyz, experiente pedreiro da brigada do Espírito Santo, a forma 

de trabalho foi a seguinte:   

 
Tom: “Mas o importante é que nós teve junto, nós estávamos juntos. Lá estava 

eu, você, o Chico, a força nossa foi essa, né? E nós construímos, conseguimos construir 

aquilo lá. Por que lá ‘tava bravo’, no começo, a fundação, as paredes não foram apropria-

das para agüentar aquele peso em cima, ali, do telhado verde. Ai teve que reforçar umas 

partes...” 

 

Reunindo as características dessas três fontes diferentes: 

a. pessoas que idealizaram a obra também a executaram com as próprias 

mãos – participação no processo de criação e produção, teoria e prática. 

b. composição da brigada de construção por pessoas com experiências pré-

vias de trabalho em atividades de operação e organização da construção 

                                                           
226 (sitio internet MST, Talles Reis...) 
227 (artigo Elecs...) 
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e diferentes tempos de experiência. Integração de conhecimentos antes 

separados, encontrados no fazer prático. 

c. modo de trabalho conjunto, com dialogo próximo entre as equipes de tra-

balho - unidade na ação. 

Em uma única prática, chegamos a uma forma extremamente interessante de 

produção, certamente diversa daquela comumente encontrada na construção civil bem 

como no campo da formação profissional na construção civil.  

Vejamos mais depoimentos e narrativas dessa experiência: 

 

Sebastião da Silva: “Isso aí, Chico, nós aqui, estávamos conscientizados a res-

peito disso aí. Por que só do modo que vocês chegavam na obra lá, e argumentassem com 

a gente como que a gente tinha que criar uma idéia de como que ia ser construído aquilo 

ali, cai nisso ai que você falou. 

Por exemplo, aquelas vigotas de madeira... 

Só um exemplo... Nós aqui não temos como saber de uma tecnologia mais à frente. 

E vocês que já tem um conhecimento mais... Como esses tipos de coisa lá 443ora, para nós 

já chega como novidade, entende? E lá foi assim, o tempo que vocês tiveram de conversar, 

de como criar a idéia de como fazer aquilo lá, foi praticamente em cima disso que disse ai. 

A gente sentar e fazer aquela reunião e fazer relativamente, quase igual de um 

acampamento para um assentamento. E foi assim. E isso a gente tava consciente disso. 

Portanto foi por isso que nós chegamos aonde chegamos, e quando saí tava em uns 60%, 

70% da conclusão da obra. Por que eu saí antes e os meninos ficaram”.  

 

Sebastião é pedreiro há muitos anos, e estava comentando a forma de relaciona-

mento que os arquitetos tinham, de diálogo. 

Cristiano Czyczia, da ENFF, contribui com importantes reflexões sobre o tema, 

de modo a integrar as três características acima identificadas: 

 
Cristiano Czyczia: “Apos então a gente foi se somando também porque a cons-

trução dessa casa foi ganhando esse sentido de trabalho coletivo. Então isso foi o grande 

marco da construção da casa, porque você podia ver nos momento de construção não só o 

pedreiro, o profissional pedreiro. Vieram alguns de outros estados para contribuir que ti-

nham mais a técnica de construção, são profissionais nisso. Mas você podia ver no mesmo 
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espaço de construção de elaboração, tanto o coletivo de arquitetos, como os profissionais 

– pedreiros, como os moradores da casa, como os estudantes da escola que contribuíram 

também nos mutirões que foram feitos, nesse caso foi uma construção feita em mutirão 

principalmente, e não só na construção. Você conseguia ver essa construção coletiva não 

só na massa, mas também nas discussões em como fazer, o desenho da casa, o que vai ser 

usado, qual o material, isso teve também todo esse grupo que participou. Essa construção 

passou por todas essas etapas, de discutir, de ajudar a por a mão na massa, de construir, 

de tirar terra, de tirar barranco, de jogar terra em cima da casa, mas também de discutir a 

planta, o desenho da casa, o material.  

Teve esse sentido muito grande, para mim mesmo, que participei desses mutirões, 

para mim ficou muito marcado isso, que essa construção, que essa reforma, essa obra nos 

mostrou que é possível também. Não necessariamente precisa ser formado numa determi-

nada profissão para você contribuir com outros deveres para alem daquilo que você faz. 

E, também, principalmente me marca a importância do sujeito coletivo, essa é ou-

tra marca nessa construção, é o sujeito coletivo na construção.  

Enquanto, eu não tenho muito conhecimento, mas a construção civil é na socieda-

de como qualquer outra área profissionalizante. Você se forma em determinada questão, e 

a ti só compete aquela especialidade a que você se formou, o individuo. Já nessa constru-

ção é mais uma prova de que o sujeito coletivo pode contrapor a essa questão da individu-

alidade. Então imagina um camponês ajudando a construir sua própria casa, isso teve um 

sentido muito grande essa obra. 

(...)  

Mas valores humanistas, e também o processo foi um processo formativo, porque 

para mim mesmo, apesar de eu ter ajudado não em todo, de não estar presente em todo 

processo aqui de ajudar, mas passava por aqui, participava dos mutirões. Pois então, de 

construção mesmo eu aprendi muita coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha feito. A 

questão de discutir a planta da casa, discutir de como fazer a técnica. Era uma coisa assim 

totalmente, que eu nunca imaginava que eu... Não precisava saber disso. Foi um processo 

formativo essa construção, alem de ter todos esses elementos de valores durante esse perí-

odo, é também um processo formativo, porque você se constrói. Você contribui com o que 

você tem de conhecimentos, aprende a coisa que o outro tem conhecimento. É uma acumu-

lo de conhecimento e esforços que são multiplicados entre todos que estão nesse processo, 

nesse sentido.  

Porque nas construções tradicionais, os conhecimentos existem, mas são separa-

dos, alem de ser separados são hierarquizados, ou seja, quem tem a formação acadêmica 

decide como vai ser e quem tem uma formação profissionalizante, não-acadêmica, por e-

xemplo, o pedreiro, executa. Ele aplica seu conhecimento, e o outro, o arquiteto aplica seu 

conhecimento, e a empresa, ou seja que for contratante aplica seu investimento, mas nin-

guém tem o conhecimento do que o outro faz, né? Essa construção demonstrou muito isso”. 

 



445 
 

Eridan Pereira, idealizador e executor das instalações elétricas também contribui 

com seu olhar sobre a experiência, no que se refere ao enfrentamento, de modo diverso, 

da distribuição das tarefas, das responsabilidades... Processo esse que não é simples.  

Em seu depoimento encontram-se em destaque os verbos, tanto do plano da or-

ganização, como da operação da construção, raramente proferidos pela mesma pessoa: 

 
Francisco Barros: “Deixa lhe fazer uma pergunta. Na obra da casa, você fez a 

parte da elétrica, certo? Como foi?” 

Eridan Pereira: Eu fiz da forma que fazemos aqui na escola, né? Eu pensei em 

uma iluminação centralizada para quem estiver no quarto não se incomodar com muita 

claridade. Sempre dividi a luz no centro. Deixei 2 tomadas em cada quarto. Sempre nos 

cantos para que eles possam usar em uma mesa, para estudo. E dividi os circuitos, com as 

tomadas separadas da luz. Assim se quiserem mexer em alguma tomada, sem apagar a luz 

é só desligar o disjuntor no quadro de comando. Foi simples. Instalação bem simples, 

tranqüilo. Tinha tudo aqui na escola, de materiais, foi tranqüilo. Estive lá olhando, depois, 

não teve problema nenhum.  

Francisco Barros: Na hora de fazer a instalação, como conversamos, não tinha 

um projeto, né? Como foi trabalhar sem, um projeto que já ia comandar seu rumo? Como 

foi isso? 

Eridan Pereira: Eu fiz baseado na elétrica residencial mesmo.  Que é, na cozi-

nha, eu coloquei as tomadas todas a 1,30m, com interruptor, tomando como base os proje-

tos daqui da escola. Aqui, só nos quartos que deixei o interruptor a 1,30 e as tomadas dei-

xei baixas, em vez de 30, a 50 cm do piso. As obras todas aqui da escola tem o projeto, ai 

fui seguindo.  

Francisco Barros: ... como seguindo um padrão? 

Eridan Pereira: Isso. 

Francisco Barros:  Mas você tinha uma liberdade, de colocar uma tomada ali, ou 

mais para lá. E isso foi tudo idéia sua, de colocar ali ou ali. 

Eridan Pereira: Isso. Na cozinha, né, no lado da pia onde havia mais espaço eu 

pensei de botar a geladeira. No outro lado, caberia um fogão. Aí eu pensei assim, o fogão, 

que é elétrico, vai precisar de uma tomada, mas deixei uma tomada que não fique perto do 

forno, de assar, que fique mais distante. A geladeira, eu deixei com 1,30 em um lugar para 

o cabo não ficar espichado, não muito espichado, e que ficasse atrás da geladeira. E deixei 

a outra, ali onde vai usar, no balcão, onde pode usar um liquidificador. Um interruptor en-

costado nas portas que é para quando você entrar e acender. No quarto, foi procurando 

deixar os cantos livres, sabendo ali, que de frente com a porta não ia ficar uma cama, que 

a cama fica sempre de lado. E no centro, na parede, pensei, mais ou menos, que ia ser pa-

ra seis ou oito pessoas, que ia ter um beliche e aquele meio ia ficar vago, então aqui vai 
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uma tomada para que eles possam usar para acender uma luz, para estudar de noite. Foi 

mais ou menos assim, pensando tipo na conversa que conversei com Alceu na obra dos a-

lojamentos, eu captei que é mais ou menos assim. Até perguntei, depois para os meninos, 

se estava atrapalhando alguma tomada que eu coloquei, se era daquele jeito mesmo. Até 

na construção, os meninos falavam, aqui vai ser quarto de fulano, e eu ia lá e perguntava, 

se ia querer alguma tomada além dessa daqui: “Não, aí tá bom mesmo, pode deixar aí”. 

(...) 

Aquela instalação lá foi feita da minha cabeça o que eu achei melhor ! Aquelas 

vigas para mim serviu muito, que ela escondeu toda a fiação, e não ficou à vista . Na mi-

nha casa eu faria daquele jeito que eu fiz. Mostrar o mínimo possível e furar a parede o 

mínimo possível. Para ficar tudo embutidozinho... Tá certo, aqui no refeitório é todo à vis-

ta. É feio? Não, não é feio, mas assim, se você quer por um quadro na parede, um negócio 

na parede então já não vou por ali por que tem aquele cano, ele poderia ter saído dali. Não 

é simplesmente você por um cano e ir quebrando e embutindo ele, estando embutido você 

pode até furar, mas você para isso não acontecer você não vai embutir o fio nas alturas, 

ele vai vir por baixo, sabendo que ali você nunca vai botar uma furadeira para por alguma 

coisa.  

Ali na casa do teto verde foi feito da minha cabeça mesmo, eu falei, vai ser uma 

luz aqui, e a fiação: vou gastar mais fio, mas ela vai vir por aquela viga escondida de ma-

deira, só vai sair até aqui na lâmpada. Então, aquilo que ia ter um monte de coisa a vista, 

eu escondi o máximo de fio. Eu poderia ter furado... Você vê que no quarto eu coloquei 

umas canaletazinhas brancas, por onde desce a fiação de tomada e interruptor, o mínimo 

que pude não esconder, não escondi, deixei aparente só aquele canto. Por que vai saber se 

uma pessoa ia querer colocar na parede uma bandeira, ai ficaria mostrando uma canaleta 

em cima e uma tomada embaixo, eu não sei se a pessoa ia gostar... Perguntei, e eles disse-

ram: “Assim tá bom”. Então, eu joguei para os cantos... Então, foi o que eu pensei, eu fiz 

do jeito que eu pesei. Agora, se tivesse o projeto de outro, que já vem de outro jeito, ai eu 

ia dizer: “tá contra o meu, por que o seu é assim e o meu é diferente?”.  

Ali, na viga, coloquei, sobre o caibro, para fixar os fios, coloquei um isolantezinho 

para quando alguém for limpar, não soltar o fio e ele não descer lá de cima.  

Na minha idéia, foi feito daquele jeito e eu faria para mim daquele jeito mesmo. 

Igualzinho, daquele mesmo jeito”. 

 

Perguntei-lhe como é trabalhar com arquitetos, e Eridan nos relata como foi a 

obra dos outros edifícios todos da escola, anteriores a casa do teto verde, edifícios que 

também contribuiu na construção, em diálogo com arquitetos e engenheiros.  

 
Eridan Pereira: Eu acho que isso inclui muita coisa, Chico, tem arquiteto que 

quer ser um pouco autoritário, que tem que ser daquele jeito que está no papel. Ele quer 
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mostrar o serviço dele. Eu acho que aqui na escola, aquilo que foi feito foi totalmente dife-

rente disso. Por exemplo vamos ver, não dá para dizer que uma pessoa só porque está es-

tudando [arquiteto] vai saber que uma coisa é certa, é própria para aquilo. Não, pois só 

isso não significa que vai pensar no companheiro que vai ficar lá... E aqui não, aqui não 

foi “vamos fazer do jeito que está no papel” não! Nós perguntamos sempre aos compa-

nheiros que vão morar lá: “tá bom para você aqui? Tá!” Então beleza. Então, não foi co-

mo arquiteto autoritário, eles deram muita contribuição por que eles ajudaram muito, es-

tudos, pesquisas, e nós não temos esse tempo para pesquisar.  Eles entendem e vem com 

bastante estudo, conversam com outra pessoa que vem a muito tempo fazendo aquilo, então 

ele tem a concepção de que mais ou menos aquilo ali é certo.  

Para mim mesmo, foi um aprendizado grande, aqui mesmo, com você, com Jorge, 

que é o outro arquiteto que ajudou aqui bastante. Então, eu só tenho a aprender, para isso 

foi rico demais.  

As elétricas que tenho feito aqui, não são tão difíceis. Por que residencial é sim-

ples né? Não mexo com alta tensão. 

Francisco Barros: O que você acharia de trabalhar em uma empresa, onde tudo 

está definido, o projeto, onde tudo vai ser, o material? Onde você pega o material, olha o 

projeto e executa. 

Eridan Pereira: Pelo que eu aprendi até hoje foi desse jeito, com pessoas assim: 

eu conversando e dando idéia. Nunca trabalhei em uma firma assim, desse jeito. Ás vezes 

a pessoa pensa uma coisa e chega lá e é totalmente diferente. Eu mesmo, com certeza, eu 

tendo o meu palpite, é melhor dessa forma, do que eu receber um projeto e ele indicar do 

jeito que tem que fazer”. 

 

Importante depoimento este de Eridan Pereira. Vejamos agora Donizete Alves, 

que além de ter participado das decisões, das execuções, é morador da casa, e nos narra 

a história da casa desde o principio: 

 
Donizete Alves: “Olha, antes da construção nós tínhamos uma casa lá que não 

estava servindo, não era adequada para a militância na época. Com as conversas que nós 

tivemos com o pessoal da coordenação interna da escola, até eles analisaram lá os pro-

blemas que tinha de manutenção, era necessário fazer manutenção e a partir dessa discus-

são foi feito um trabalho ali com vocês também, o Talles e outras pessoas, desenvolvemos o 

projeto, vendo a questão do orçamento. Mas assim, na prática, a minha atuação foi mais 

na, já quase na parte de acabamento da obra. Acabamento entre aspas, mais... 

Desde quando começou fazer os cortes do bambu para fazer o telhado, eu fiquei 

mais na parte prática da coordenação das equipes para trabalho, corte de bambu, trans-

porte, tratamento. Aí seriam outras pessoas também. Fiz o desdobramento das madeiras 

para fazer o suporte dos bambus. Entre o transporte de terra para fazer o solo para plantio 
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do gramado e até mesmo o plantio do gramado. Também a parte de jardinagem, a questão 

mais prática de embelezar o espaço também tive uma participação de desenhar e ajudar a 

desenvolver. 

(...)  

Francisco Barros: Você fez o desenho e depois você foi lá e você que fez mesmo 

também? 

Donizete Alves: Isso (...) É, no período em que eu já tinha feito, já tinha feito o 

trabalho de conclusão do telhado junto com a equipe, faltava fazer o embelezamento ao 

redor. Está inacabado ainda, mas assim, na época tinha uma rampa que precisava dar um 

jeito nela, estava quase encostada lá na parede da casa. E observando lá os espaços, na 

parte de frente de chegada, precisava fazer alguma coisa, alguns acabamentos ainda. Eu 

comecei a trabalhar junto com os meninos da produção que me acompanhou e nós come-

çamos a desmanchar a rampa, uma parte foi desmanchada, a outra ainda está lá... eu ima-

ginava enquanto ia trabalhando que nós diminuindo a declividade da rampa, nós íamos 

conseguir plantar grama ali do jeito que eu estava imaginando, como saiu de fato. A parte 

da frente também, nós fizemos aquele corredor, colocamos os tijolos, o gramado, eu creio 

que a minha participação, algumas coisas ali eu mesmo tomei iniciativa minha, outras foi 

com a equipe mesmo, tomamos decisão coletiva e tudo mais. Ficou bonito aquela coisa, 

aquele espaço lá”. 

 

É interessante de se notar que o fato de as atividades de execução terem de, em 

tese, seguir decisões do coletivo de obra, havia ainda sim a possibilidade da invenção 

em atividades não estruturais. Esses detalhes de obras traziam a todos boas surpresas. 

Um dia um pintava algo que achou bom, outro plantava uma árvore. Sem atrapalhar o 

conjunto. Pergunto-lhe sobre as diferenças dos modos de produção com um exemplo 

análogo: 

 
Francisco Barros: “Um Peão e um assentado. Seis horas da manhã o peão levan-

ta (eu estou imaginando aqui um exemplo) faz o que é para ser feito, chega lá a pessoa que 

está organizando o peão e fala, olha você vai cortas daqui pra lá, aí você fica uma semana 

naquele mato lá, cortando, por exemplo. E do outro lado tem um assentado que vai acor-

dar 6 horas da manhã, levanta da cama, pega um chazinho para beber, vê as crianças ali e 

sai para trabalhar, mas ele sai para trabalhar sem ter certeza do que ele vai fazer e no ca-

minho ele vai pensando, no caminho ele vai refletindo... e na hora que ele chega na lavou-

ra é que ele decide mesmo o que vai fazer, vai pegar as ferramentas, ele olha, vou começar 

por aqui. E aí, vamos dizer, os 2 vão ficar suando uma semana inteira de trabalho, vão es-
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tar lá trabalhando no sol, aquela suadeira de dia inteiro. Você acha que tem diferença as-

sim entre o suor de cada um?” 

Donizete Alves: “Tem diferença porque quando alguém pensa e desenha uma 

projeção de como que deve ser feito o todo e com alguns detalhes. Porque quem pensa não 

pensa nos mínimos detalhes, pensa mais superficial. Agora, quem vai executar que tem i-

maginações assim que possa concluir assim nesses mínimos detalhes. Assim, acontece as-

sim, nós temos no movimento é assim, na escola onde eu aprendi. Se a tarefa é dada e tem 

que executar determinada tarefa, não importa como que a pessoa vai executar, mas o im-

portante é executar, agora como, tem que se virar. Se é necessário buscar pesquisa, buscar 

outros conhecimentos aí pessoa tem que correr atrás, é ela que, a mensagem está passada, 

a pessoa tem que executar, agora como cada um que tem que se virar. Então, creio que pa-

ra mim, na obra, também entendia uma parte daquilo que eu deveria fazer. Mas tem dife-

rença sim, porque nestes tempos eu estava analisando algum... Por que é histórico assim, o 

patrão quer que o peão trabalhe em um atividade, tem que resolver o problema lá. Quem 

conhece mais a fazenda? Digamos assim, é o peão, o peão que está no dia a dia dinheiro 

trabalho, ele sabe, ele mede, ele observa, ele está fazendo tudo. O patrão só pergunta al-

gumas coisas básicas, ele não consegue ver o todo. E assim, é histórico também, desde a 

escravatura eu via, eu estava analisando esses processos, quem tinha o poder na mão é 

quem estava executando as tarefas do dia a dia. Ele que estava buscando algum conheci-

mento e se tem uma técnica que é, que vem a melhorar, ele vai adaptar, se ele não tiver, ele 

mesmo vai criar essas condições. E assim funciona com nós aqui também. A gente trabalha 

dedicação, profissionalismo, um monte de outras coisas a mais, mas dentro de uma estra-

tégia que funcione. Que dê resultado. A pessoa tem que se virar mesmo. Mas se tem algu-

ma noção, ele pode criar outras imaginações. Mas se tiver o conhecimento da pessoa que 

tem o desenho prático que vai ser executado, quem vai executar tem outra imaginações e 

os dois entrar em, não em conflito, mas assim em acordo, pode-se ter uma obra que venha 

a satisfazer os dois lados. Eu penso dessa forma. Está bom? 

Francisco Barros: Ééé, deu para cobrir bem a conversa aí. 

Donizete Alves: E assim é com os militantes. Mas lá, se você tem o engenheiro de 

obra, o mestre de obras, eles vai explicar como é que tem ser feita a obra e quais as medi-

das que tem que ser tomada, quais as normas, medidas de segurança e tudo mais. A pessoa 

tem que conhecer o que vai fazer. Agora nós, aqui, tudo tem que criar, tem que criar a i-

maginação, criar.... Porque aquela obra ali foi uma obra coletiva... Foi muita imaginação, 

é uma casa de duas partes, de vários conhecimentos, então por um lado foi positivo e por 

outro também, porque melhorou a condição da militância de viver ali, o espaço e tudo 

mais”  
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Donizete por diversas vezes diz: ‘e a pessoa tem que se virar’... Essa frase  signi-

fica autonomia, não? E... Quando se rompe a separação do Capital, as pessoas começam 

a criar, certo? vejamos o desenho abaixo: 

 

(Desenho da pessoa autônoma do TFG) 

 

 

 

É uma alegoria reapropriada do TFG apresentado à FAU USP em 2004, repre-

senta uma pessoa que trabalha na construção civil, que é autônoma. Ela projeta com o 

‘mouse’ de um computador e este está conectado em sua própria cabeça. Com a outra 

mão ela segura um tijolo, que assentará em uma parede projetada por sua mão outra... 

Aqui se trata apenas uma pessoa, algo que não ajuda muito, mas mais adiante reunire-

mo-la a mais delas.  

Agora vejamos o depoimento de um arquiteto que colocou a ‘mão na massa’: 

 
Diego Kapaz: “(...) Eu não cheguei a participar desses âmbitos de decisão, eu era 

mais como um auxiliar, ali, por mais que criasse uma relação, as pessoas perguntavam pa-

ra mim o que eu achava disso e daquilo, na hora que eu colaborava com a mão na massa 

eu produzia intelectualmente, mesmo que fosse “como a gente vai subir esta escada daqui 

pra lá?” Quer dizer, em decisões práticas em uma obra, não deixou de ser rica a minha 

participação para o coletivo. Mas pontos mais interessantes da relação da autogestão com 

o canteiro, eu participei mais como expectador. (...) Particularmente na minha posição te-

ve isso. Mas consegui apreender bastante coisa. 

Francisco Barros: Mas assim, perguntando, o que você objetivamente executou 

com as próprias mãos lá? Eu me lembro de uma coisa, por exemplo, mas vou pedir para 

você contar com as próprias palavras, da gente cortando aquele cano para ter pequenas 

seções, para ficarem entre os blocos que ficavam naquela parte da platibanda do teto ver-

de. Eu me lembro desse momento que a gente tava fazendo isso. Ia pedir para você fazer 

um exercício de memória, dizer o que você executou na casa? 

Diego Kapaz: É verdade, essa coisa do cano foi legal, eu tinha até esquecido a-

gora. Foi legal porque era uma questão de como iria ter o espaçamento entre os blocos. E 

era uma engenhoca, como muitas que tiveram nesse projeto. Tinham umas soluções cons-
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trutivas muito interessantes, porque eram engenhocas. Essa era uma. Na verdade aqueles 

blocos foram uma contenção totalmente inusitada. E aí aquela coisa deles serem protendi-

dos, era uma confusão, porque a gente falava “Vamos protender aqueles blocos para sus-

tentar a terra, com cabo de aço, mas aí tem que ter um espaço para vazar a água, e aí ao 

mesmo tempo passavam uns canos verticais, que estavam evitando uma grande barriga 

nesses blocos, e aí ficavam umas pequenas barrigas nessa linha de blocos que estava pro-

tendida. E aí a gente ficou decidindo como ia fazer esse espaçamento entre eles. Aí surgiu 

a idéia de fazer em canos PVC e veio a forma que ia se cortar para fazer o encaixe, foi 

uma coisa interessante, é difícil descrever sem desenhar. Mas acho que foi isso, a gente 

não ia desenhando, a gente ia brincando, fazendo uns cortes e colocando o tubo no meio 

do bloco para ver como ia ficar” 

 

   

Esquerda: platibanda de sustentação da terra vista de cima, como descrita por Diego Kapaz. Direita, deta-

lhe dos canos de PVC cortados como anéis, segundo sua sugestão. 

 

Diego Kapaz: (...) E teve outra parte que foi fixar aquela lona plástica que ia en-

tre o bambu e o Bidin, que faria a maior impermeabilização no telhado e ai foi um lance 

mais prático, menos decisório, menos questões de decisão envolvidas, mas só como cobrir 

ali e tal. 

Fora isso teve um dia que ficamos lá retirando entulho, mesmo. E aí era retirar 

entulho. A gente falou “ah, vamos limpar isto aqui” e ia conversando sobre as coisas todas 

do lugar. Em alguns momentos, os pedreiros que estavam lá todo dia pegavam aqueles 

momentos nossos para ficar mais numa reflexão, numa atividade mais reflexiva, mesmo 

porque era sábado à tarde, e estavam cansados da semana, e às vezes não tinha mais ma-

terial para fazer o que queria, ou etc. Então acho que as outras vezes foi isso. O que eu me 

lembro pegando na massa foi isso. Posso ter esquecido de alguma coisa. 

 

Adentramos agora, com Diego Kapaz, em pormenores, em detalhes de termos 

sobre a alienação, se presente, não, ou em termos, sobre a execução dessas atividades: 

 
Francisco Barros: “Um pouco o que eu estou olhando nessa experiência são ati-

vidades que você fez e que você estava criando enquanto fazia. Por exemplo, esse negócio 
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do cano. E atividades onde você executou coisas que já estavam pré-determinadas por ou-

tras pessoas anteriormente. Ou atividades que você idealizou, pensou, mas não executou.  

Vamos dizer que tem três tipos de atividades: aquelas que são integradas e as que 

são alienadas, uma na execução, e outra no pensamento. Daria para você fazer uma avali-

ação, de julgamento, mesmo, desses três tipos de atividades, o que você poderia dizer sobre 

elas? 

Diego Kapaz: Bem, a resposta vai acabar sendo influenciada, vai ser uma respos-

ta minha: Na medida em que você tem noção do que é autogestão, de forma conceitual e 

pratica também, às vezes carregar o entulho era alienado, mas não era. Quer dizer, lógico, 

a produção ali, totalmente alienada, o ato material não tava ligado a nenhuma decisão de 

como aquilo deveria ser ou porque... Inclusive a gente nem estava retirando o entulho. A 

gente estava jogando o entulho daqui pra lá. Inclusive lembro de pensar isso “nossa, que 

coisa que a gente está fazendo? A gente ta jogando o entulho daqui pra lá, a gente não ta 

nem limpando nem nada.” Ai as pessoas que estavam lá: “não, é porque ali vai precisar do 

entulho, tal... ”, então aí tudo bem, mas acho que de certa forma a gente tinha uma consci-

ência de que existia um descompasso ali, de que não só ter entrado no meio do bonde an-

dando, mas entre o pessoal que estava lá  no movimento, na ENFF, morando lá todo dia, e 

a gente que ficava em São Paulo e que ia pra lá eventualmente. Então os dois descompas-

sos tomados, a gente tinha consciência, e seria até petulante da minha parte exigir que não 

fosse assim. De que alguns pontos iriam se desvencilhar mesmo. A produção pratica ia se 

desvencilhar das decisões. Mas existia um senso de que aquelas decisões estavam sendo 

tomadas pensando naquela pessoa que estava produzindo aquilo. 

Enfim, e também, eu acho que não estou lembrando agora de algum momento que 

eu cheguei a decidir alguma coisa e falar “olha, vou participar da decisão e não vou exe-

cutar” naquele projeto. Mas acho que foi mais uma conversa que a gente teve mais com 

você, enquanto estávamos indo ou voltando, de “ah, a gente tem que resolver isto daqui”, 

ao eu falava “ah, porque que a gente não bota...” acho que a coisa da contenção, antes de 

virar uma questão de com iam ficar aqueles blocos lá, de “como a gente faz a contenção 

da terra?”. E aí a gente ia elucubrando e naquele momento a gente não pensava que está-

vamos colocando ali e que íamos lá e fazer. Eu tinha consciência de que eu não ia fazer 

aquilo. 

É uma alienação consciente, não sei como colocar isso, em termos... Você sabia 

daquilo, a questão era você enxergar que existe um ser humano, que ta ali, executando a-

quela peça, e esse trabalho todo tem uma intenção. Qual é a intenção? É produzir um es-

paço, legal, de forma que todas as pessoas envolvidas trabalhem de forma enriquecedora 

intelectualmente e de forma a se desgastar fisicamente o menos possível. Quer dizer, em 

termos objetivos. Você entende que no fundo a gente podia fazer certas abstrações, de co-

locar algumas idéias, às vezes até nem participar da reunião, assim, “ó, Chico, essa ques-

tão pode ser resolvida dessa e dessa maneira, coloca lá pra eles, porque você vai lá e eu 

não vou esta semana”, ou “o pessoal decidiu carregar o entulho pra lá, então vamos car-
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regar o entulho”, e enquanto a gente ia carregando o entulho a gente ia conversando sobre 

o entulho, sobre a obra em si. Inclusive tinham uns gringos lá, que inclusive estavam mais 

de para-quedas que eu ainda, mas tinha essa troca. 

Então acho que o importante mais do que tudo é a intenção das pessoas envolvi-

das e a compreensão do todo das pessoas envolvidas. E que seja um todo voltado para 

uma produção coletiva” 

 

Gabriel Fernandes, na época da obra estudante de arquitetura, nos traz também 

importantes considerações: 

 
Gabriel Fernandes: Acho que nas primeiras visitas eu ia mais para ver o que es-

tava de fato acontecendo e acho mesmo que nelas eu tivesse certa inércia em de fato ajudar 

— com o tempo fui perdendo esta timidez. Mas acho que foi bastante interessante quando 

eu e outras pessoas começamos a fazer determinados trabalhos e o rapaz que estava na 

obra, o Rafael [aprendiz de pedreiro], nos dizia mais ou menos o que precisava ser feito e 

no fundo a gente aprendia com ele. Quando, por exemplo, foi necessário caiar a casa ou 

envernizar foi interessante trabalhar com eles. 

Francisco Barros: Lembro também que você participou da etapa de ‘queimação’ 

dos bambus… 

Gabriel Fernandes: Acho que esta foi a primeira visita que eu fiz. 

Francisco Barros: Quer dizer, sempre que você foi, em alguma coisa você contri-

buía. 

Gabriel Fernandes: A parte dos bambus foi interessante, pois apesar de ser um 

trabalho chato em certo sentido (por causa do calor, do peso do bambu, etc), havia uma 

certa energia no lugar: você não se sentia cansado. Está certo que ficamos pouco tempo no 

lugar, apenas uma manhã, de todo modo parecia ser um trabalho interessante: todos jun-

tos, o ritmo… Nós, que fomos lá pela primeira vez, estávamos trabalhando de fato devagar, 

mesmo assim esse ritmo em si não era tão problemático assim — ou pelo menos foi o que 

parecia naquele dia. 

 

Gabriel Fernandes contribui ainda com o relato das ações pedagógicas dialógi-

cas que vivenciou de modo extremamente importante acerca das relações entre pensar, 

fazer, projeto, obra, autoridade do arquiteto... E seu aprendizado nesse processo, inclu-

sive a apontar falhas, limites (já aqui), equívocos:  

 
Francisco Barros: Eu fazia agora um registro das etapas de obra… Essa parte 

que vocês contribuíram do desenho da varanda foi muito interessante, pois a gente ia lá 
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nos fins de semana ou a cada quinze dias. A meu ver não era a inserção ideal para que a 

gente tivesse um experimento de integração de projeto e obra, todo mundo discutindo e e-

xecutando, mas infelizmente, eram as condições colocadas. Mas quando a gente ia, a gente 

debatia com quem estava lá na época (o Rafael muito mais), entre outras coisas, o desenho 

da cobertura. Dizíamos: “precisa ter uma inclinação mínima por que, senão, vai criar 

problemas, vai precisar colocar plástico, vai ficar feio.” A gente tinha um discurso e a ba-

se executiva (o Zé Arnot e as pessoas de lá) às vezes não se encontrava com a gente ou se 

encontrava com a idéia que a gente colocava apenas pelo Rafael. Então às vezes esse cole-

tivo se bagunçava pela nossa ausência e pelos desencontros do dia a dia e nesse coletivo a 

base decidia as coisas pelo todo — era um coletivo onde não havia aquela postura tradi-

cional do arquiteto que define as coisas no papel e dali a uma semana as coisas estão exe-

cutadas como ele prescreveu. Como você vê isso que aconteceu no caso da varanda? 

Gabriel Fernandes: Primeiro eu gosto muito do resultado. Apesar de tecnicamen-

te questionável em alguns pontos — como esse da inclinação ou o próprio posicionamento 

das escoras na tesoura —, o resultado ficou muito interessante. Quando a gente conversa-

va com o Rafael e o Zé havia de fato uma dificuldade em dialogar usando o desenho ou 

as ferramentas que a gente tinha naquele momento e as bases materiais de fato para a-

quele trabalho que estava pra ser feito (a matéria que havia disponível, etc). Havia certa 

incompatibilidade, seja de um não entendimento nosso dos materiais que estavam ali e da 

própria estrutura que estava pra ser construída, seja da própria dificuldade de dialogar 

por meio do desenho. 

Francisco Barros: Você disse que gostou do resultado. Eu também acho que o re-

sultado é interessante. De certa forma fica uma varanda meio rebelde, porque foi a contra-

gosto da decisão do coletivo – mambembe naquele momento - e a gente chegou lá um dia e 

estava feita: pronto, acabou. Não tinha como retomar, desfazer ou refazer… 

Gabriel Fernandes: Interessante na varanda porque as bases dos pilares para a 

tesoura já estavam lá há muito tempo no piso. E teria de ser aquela modulação que estava 

lá, que se não me engano eram quatro pilares. Talvez pelos desenhos que a gente fazia, o 

número de apoios teria de ser diferente, ou talvez só seriam necessários dois ou três, en-

fim… Mas a inteligência do fazer e do saber construir gerou uma geometria para a tesou-

ra mais interessante com aqueles pilares que estavam lá. Ou pelo menos como eu me re-

cordo dessa tesoura… 

Francisco Barros: Tenho uma foto dela aqui… Esta varanda é interessante por-

que ela é resultado do projeto coletivo: o tamanho de quatro metros e tal. Avançando um 

pouco mais num debate mais teórico dessa história, a partir do artigo que a gente escreveu 

também, como você essa questão da decisão da obra da arquitetura e a execução, ora al-

ternando a pessoa, ora sendo a mesma…? 

Gabriel Fernandes: Antes de tudo isso, eu costumo dizer que eu fazia a FAU e 

quando chegou o 4º ou 5º ano de graduação — uns três anos atrás — eu seguia uma certa 

orientação, tomava mais ou menos criticamente o que era colocado pelos professores da 
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FAU, etc, mas seguia mais ou menos defendendo a postura de que existe uma relação entre 

autoria e autoridade, de que a autoridade técnica, estética, seja ela qual for, está relacio-

nada com a autoria e de que as tentativas de acabar com a autoria seriam tentativas vãs ou 

ingênuas pois elas acabariam levando a uma certa banalidade estética ou a uma certa de-

sordem, enfim, eu tomava por correto o discurso mais ou menos hegemônico. E nessa épo-

ca eu até já conhecia Sérgio Ferro e os discursos que questionavam esta presunção. Aí de 

repente me caiu nas mãos um ou alguns textos do Paulo Freire. Lendo Paulo Freire eu 

percebi o quanto eu estava errado e o quanto minha formação na FAU não serviu pra na-

da: de que estes pressupostos que eu tinha de que autoria e autoridade fazem parte de um 

único universo e de que são inseparáveis, percebi o quanto isto estava errado e o quanto 

isto era ideológico. Foi a leitura da obra do Paulo Freire e das experiências que ele rela-

tava que mostraram o quanto isto era sofismático. Então, neste sentido, acho que, indepen-

dente da experiência na Escola Nacional, quando a gente trata da produção da arquitetura 

acho fundamental romper com qualquer tentativa de tornar este produto resultado de um 

processo autoritário, mesmo porque este processo é ideológico. Então o que a gente fez lá 

poderia sim ser no fundo uma experiência que, caso replicada numa estrutura de ensino 

sugeriria outra forma de ver o mundo e outra maneira da gente construir o mundo. Acho 

que as pessoas têm o direito de, no mínimo, meterem o bedelho no espaço que elas vão o-

cupar ou que elas vão viver, isso de um lado. E de outro lado, acho que as pessoas têm no 

mínimo o direito de tomarem pra si o que elas estão produzindo, independente de elas sa-

berem o que seja signo, símbolo, ícone, o que for… a mão delas sabe o que é isso. Então 

acho que é no mínimo cínico da nossa parte tentar dizer que a nossa formação diferencia-

da — e de fato é necessário que exista gente na academia que discuta a ciência ou o aspec-

to mais teórico do ato de construir —, mas não devemos tomar isto como um pretexto para 

a autoridade. Mas acho mesmo que essa experiência foi importante e caso replicada pode-

ria mudar um pouco a nossa cabeça e até mostrar pras pessoas que o bonito ou o belo não 

são resultado daquilo que é riscado antes e que a relação entre o fazer, o dialogar e o pen-

sar às vezes gera um belo muito mais belo. Não sei se é isso que você está perguntando, 

mas acho que por mais singela que tenha sido esta experiência do teto verde ou desta casa, 

ela foi muito impactante: a relação entre desenho, pensar e fazer se colocava no dia a dia e 

isso gerou uma coisa muito mais bonita. Acho que um exemplo que pode ser até secundá-

rio, mas que também é interessante é a forma como eles pintaram os tijolos de barro com 

aquela tinta meio laranja. Isto não foi especificado em nenhum momento: não havia um 

projeto executivo determinando a tinta tal, látex, etc., mas a forma como aquilo resultou é 

até uma surpresa muito bonita e que é resultado de uma sensibilidade que vem do fazer, e 

essa sensibilidade do fazer é camuflada pra gente no dia a dia profissional tradicional. 

Não sei se eu fugi da sua pergunta… 

Francisco Barros: A conversa é por aí mesmo: são impressões que você teve a 

partir da experiência. 
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Gabriel Fernandes: Claro que também não é o caso de endeusar esta experiên-

cia, que como você mesmo disse, foi singela. Acho que em certos momentos em que a gente 

abusou do verniz, como na cozinha, por exemplo: o que é bastante questionável. Caso nos-

so diálogo cotidiano em cima do fazer fosse mais intenso talvez este erro técnico não teria 

acontecido. 

Francisco Barros: Sim. Acho que ela aponta algumas coisas, algumas brechas 

aparecem”. 

 

Como nossa tarefa aqui não é simples, vejamos ainda mais contribuições de Ga-

briel Fernandes ao nos oferecer relato extremamente elucidativo sobre a alienação do 

trabalho do arquiteto e urbanista em suas três formas, de modo totalizante:  

 
Francisco Barros: Essa experiência profissional que você teve antes, por favor, 

descreva o que você fazia, o contato que tinha com a obra. 

Gabriel Fernandes: Contato com obra eu quase nunca tive. Quando eu trabalhei 

na prefeitura eu eventualmente visitava obras que aconteciam, mas quase como um obser-

vador ou fazendo alguma anotação, mas não tive de fato contato com o cotidiano das o-

bras. Mas tem uma história interessante. Certa vez eu fazia um trabalho pontual de um de-

senho executivo e acho que foi na época que eu fui conhecer o Dom Tomás, assentamento 

cujas casas tiveram orçamento de, se não me engano, cerca de 15 mil reais cada uma. Nes-

se projeto executivo, que eu nem me lembro de onde era, acho que só a parte de serralhe-

ria externa de uma casa (as portas do jardim, etc.) isto somava no total cerca de 20 mil re-

ais e por mais que fosse interessante a linguagem dessa casa (uma arquitetura contempo-

rânea, etc.), eu sentia nas casas do D. Tomás uma beleza muito mais forte. Por que estou 

falando isso? Eu estava desenhando portas de jardim que eu nunca vi na vida, que eu nun-

ca vi executadas. Nem sei se o serralheiro ou se o sujeito que fez a instalação dessas portas 

fez do jeito que eu desenhei ou se ele fez de outra maneira. É esquizofrênico isso: partici-

par de um ciclo produtivo pensando que você está dominando uma coisa porque você está 

desenhando-a e no fundo você está alienado de todo o meio de produção” 

 

A experiência também teve sua relevância para Pedro Nakamura, estudante de 

arquitetura à época da obra, sobre o aprendizado da atuação nos dois planos, da organi-

zação e da operação: 

 
Pedro Nakamura: “Foi uma experiência importante principalmente neste tempo 

final de graduação. Comecei a participar do grupo de trabalho, pois gostaria de participar 

de uma parceria criativa com o MST. Naquela época havia muitos debates e tudo indicava 
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que estava construindo uma relação mais intensa com o movimento. Há outro motivo ain-

da, mais particular, era de trabalhar com construção, pois a graduação na FAU é falha. E 

poder estar lá, junto, de carregar as coisas nas costas, sentir o peso e saber como as coisas 

são feitas de verdade, ao vivo, in lócus. Era uma coisa importante para mim. E foi bastante 

positivo para mim. E era o trabalho de se fazer o projeto, mesmo, dei uma ajuda, interferia 

mesmo. Fiz o projeto de elétrica, que foi todo modificado, mas mesmo assim foi importante 

para se pensar um projeto, mesmo, um projeto de verdade, foi outra compreensão das coi-

sas, com maior responsabilidade. Ligar para fornecedores, fazer cálculos... enfim, foi bom 

até como síntese daquilo que aprendi na graduação. 

(...) 

Ainda, para mim individualmente, foi essa coisa de construir mesmo, e eu não ti-

nha prática nenhuma”. 

 

Rafael Pereira, arquiteto e urbanista que se integrou as atividades da brigada nos 

traz aqui também fatos importantes sobre a profissão do arquiteto, tema presente no 

caderno 2: 

 

Rafael Pereira: “Para começar, a gente na FAU não tem envolvimento do projeto 

com a obra, os professores de tecnologia até esboçam algumas coisas que tocam a produ-

ção, técnicas construtivas e tal, mas é uma coisa que está com certeza descolada da prática 

de projeto. Então, de largada, dá para falar que foi uma experiência mesmo nova. Por que 

essa conexão do fazer ao pensar um espaço, ali, junto do fazer, não é uma prática que tive, 

particularmente, e me parece que de uma maneira geral, não tem.   

Agora, mais especificamente, o formato que propunha a obra da casa do teto ver-

de, ela ensaia uma forma nova, não sei se nova é uma palavra boa, talvez melhor dizer, 

uma forma que não se encontra no mercado de trabalho. Pelo meu referencial, não vejo 

onde se realiza esse formato de aproximação do fazer e do pensar o espaço”. 

 

Interessante é que essa experiência não significa ‘todo mundo faz tudo’, mas fa-

zer de modo unitário, integrando a teoria com a prática na produção de cada parcela da 

obra, de um todo. Assim cada um fica responsável por uma parte desse todo. É um re-

corte na vertical, mas não estanque entre as partes, que dialogam entre si. Enquanto que 

no Capital a divisão é na horizontal, e com ausência de dialogo entre as partes e apenas 

um sentido de transmissão de informações, em forma de comando, de cima para baixo. 
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Ou seja, a reunião que nos interessa aqui no presente item de analise é entre teo-

ria e prática, que no capital significa a divisão de classes em quem decide e manda e 

quem obedece e faz. Vejamos como Geraldo Gasparin, da coordenação e da CPP coloca 

a questão, segundo o trabalho na ENFF: 

 
Geraldo Gasparin: ‘Quando chamamos um trabalho coletivo sempre procuramos 

estabelecer as habilidades e aptidões pessoais.  

Então você também não vai fazer um trabalho que você não tem alguma habilida-

de, ainda que você faça todo tipo de trabalho, como lavar louça, que é uma tarefa às vezes 

aparentemente desumana, mas todo mundo passa por lavar louça. Tem trabalhos que al-

guém tenha mais habilidade para o manejo da terra, para a produção, para o cuidado, pa-

ra fazer algum artesanato. Cada um vai desenvolvendo as suas potenciliadades. Então essa 

é uma dimensão do trabalho que não se tem. Sempre trabalhando estas perspectivas e tam-

bém avaliando os resultados. Acho que é um ato pedagógico feito com bastante alegria, en-

tusiasmo, as pessoas se reconhecem. 

 

Geraldo Gasparin nos relata agora como foram suas práticas integrais, de contri-

buição com decisões e com realizações, mais um relato de como de fato ocorreu: 

 
Geraldo Gasparin: Então a nossa participação foi criando as condições, para 

que tivesse recursos financeiros e humanos, para fazer uma casa. Já havia uma estrutura 

na casa que já tava ocupada pela brigada, mas em condições muito precárias, com poucas 

pessoas, parte da casa alagava, com infiltração de água por causa da chuva...  

E conseguimos remodelar com a participação de vocês. E daí nós fomos acompa-

nhando eventualmente no mutirão, a ajudar na parte da construção. Mas a minha tarefa 

mais era isso, ajudar a decidir na direção, por que a gente percebeu que era importante a 

construção desse espaço e da forma que ele foi concebido, construído com a participação 

da brigada, dos que iam ocupar o próprio espaço, de decidir como ia ser, debatendo com 

vocês. Nessa parte, diretamente eu não estive envolvido, pois e a casa da brigada, onde só 

indiretamente ia ocupar o espaço. Mas sempre bem entusiasmado. Me envolvi bastante na 

parte de procurar bambu, saímos por ai procurando. 

E, no final acabamos encontrado parte aqui na escola e numa área da fazenda ao 

lado. Fui mais estimulando, incentivando, criando as condições objetivas para que possa 

ser construído aquele espaço. Então nossa tarefa como direção era ajudar na direção e a-

judassem que as pessoas se evolvessem, ainda que por opção nossa, trouxemos pedreiros 

do assentamento que pudessem agilizar, avançar mais já que a militância nossa, os meni-

nos que iam morar, todos envolvidos em tarefas internas. Então nos finais de semana, nos 
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mutirões, nas reuniões que vocês faziam, eu sempre participava ajudando a decidir o pro-

cesso de construção, e se envolvendo também. É fruto do trabalho coletivo. 

Acho que a minha participação foi essa, de ajudar a decidir e depois em algum 

momento me envolvendo na colocação dos bambus, na grama, na terraplanagem, e o cui-

dado de estimular outras pessoas. E depois mais especificamente levando as visitas na nos-

sa casa do teto verde tentando explicar. Levamos muita gente para subir na casa. Estimula 

muito curiosidade dos militantes. Como eu mais que acompanho visitas aqui na escola aos 

sábados, foi também um espaço de divulgar as experiências e estimular. 

Francisco Barros: Na sua fala anterior você disse de que as ações de trabalho 

aqui da escola são uma integração do esforço físico e do mental. Pelo que você estava re-

latando agora sua participação se deu nos dois lugares tanto no físico quanto no mental.  

Geraldo Gasparin: Me envolvi na parte de conceber dar idéias e também na par-

te da construção.  

Francisco Barros: Você tivesse trabalho numa parte só, ou só no físico ou só no 

mental, como teria sido isso? Tem alguma diferença? 

Geraldo Gasparin: “Eu acho que sim porque se eu tivesse dado a idéia e decidi-

do, outros vão lá e fazem, é separação entre o pensar e o fazer. Acho que não tem que ter 

separação mesmo. Eu sempre fui entusiasta destas práticas, não só no teto verde, mas no 

trabalho aqui, sempre que possível, a gente tem procurado eliminar esse distanciamento 

entre trabalho intelectual e trabalho manual.  

Mesmo como coordenador da escola eu sempre me envolvi nessas tarefas práticas 

da escola, do trabalho. Teve períodos, 2005 e 2006, que eu saia das reuniões, que eu acha-

va enfadonhas, cansativas, e ia pra horta, mas eu sabia que tinha que ta na reunião, e ai o 

pessoal da coordenação iam me buscar lá na horta. Eu achava que também era importante 

também cultivar,não foi uma nem duas, foram muitas vezes. Nem levava celular, deixava 

em casa, escondia, pegava a enxada e ia para a horta. Foi quase dois anos assim. Depois 

foram intensificando as necessidades do acompanhamento pedagógico do curso, de dar au-

las. Mas sempre que possível estamos nos envolvendo também” 
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Horta da ENFF em forma de ‘mandala’, onde Geraldo Gasparin nos relata que se ‘escondia’ em suas 

‘fugas’ materiais. 

 

Geraldo Gasparin: “Eu acho que o fato de ajudar a decidir, e ajudar a dar dire-

ção no sentido de que deveríamos construir espaços daquela forma, e também nos envol-

ver, acho que isso é formativo para gente. 

E mesmo que fosse só fazer, não ia aprender parte do processo da própria técnica. 

Eu coordenei em um final de semana que precisava fazer todo aquele tratamento... De fu-

rar o bambu, e depois queimar, depois tratar, todo o processo.  

Então você, ao tempo que decide, participa da parte da elaboração e também faz 

ao mesmo tempo. Acho que não deve ter essa separação. Você percebe que em geral, nos-

sos processos de formação são distintos entre o fazer e o pensar. Aqui executa e aqui pen-

sa, em geral quem pensa é o que comanda, é o que manda, é o que detém os meio de pro-

dução, o conhecimento, e os outros que vão fazer. Não sabem como foi pensado, como foi 

planejado, mas tem a tarefa e a obrigação de executar. 

Eu acho que em relação à casa, eu senti um pouco isso dos meninos, ainda que, 

com alguns limites, todos se envolveram. O conjunto da brigada, mesmo quem teve mais 

dificuldade de ta lá mais presente, sabia como tava acontecendo o mutirão. Por que alguns 

têm tarefas mais especificas, tem que ta na portaria, tem que atender ao telefone, tem que 

estar lá na cozinha fazendo comida. Mas teve sempre essa cumplicidade, neste sentido de ir 

lá ver, conhecer e ir participando.  

Eu particularmente participei tanto da concepção, não com tanta intensidade, de-

vido ao acumulo de tarefa, e também da execução, e isso é produtivo, não é? 

Mas agora nós vamos pra casa, nós já decidimos que a nossa casa não sou que 

projeto da minha cabeça. Vamos sentar eu e a família, e vamos fazer a reforma da casa. 

Então já temos parte da matéria da prima, que é a mata de eucalipto, que nós reservamos 

para isso. E vamos ver como poderá ser o quarto, a sala, como vamos imaginar.  

E lá tem maquina, tem serra e vamos fazendo tudo... 

Eu acho que a casa aqui foi um grande projeto no sentido de que ela envolveu. Se 

fossemos olhar todo o processo da escola partiu dessa concepção também, teve momento 

que tivemos que intensificar o trabalho para conclusão da estrutura física. Ai tivemos força 

de trabalho mais especializada, mas foi sempre um grande processo de discussão, de deba-

te nas brigadas. Nenhuma brigada vinha pra cá sem saber o que ia fazer no planejamento, 

qual é a tarefa, a divisão das tarefas, como fazer... Foi uma grande escola de formação, ao 

tempo que se construía, que se aprendia a técnica. Em menor proporção foi na casa do teto 

verde. Nesta perspectiva foi bem visível, mais que talvez no próprio conjunto da escola, dos 

espaços. O coletivo de arquitetos tinha certo planejamento de como seria a escola. E as 

brigadas vinham pra executar aquele planejamento. Ali na casa não se tinha. Você tinha 

aquela casa velha, um pouco caindo, rebaixada, vários níveis...”. 
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Também da coordenação da ENFF, Talles Reis teve importante participação em 

ambos planos de trabalho: 

 
Talles Reis: 

1. Nesse processo, onde foi que atuou diretamente, em quais atividades específi-

cas e em que momento do processo.? 

Minha contribuição principal na reforma era na parte administrativa de gestão 

dos recursos e negociação com as entidades apoiadoras. Também contribui nas discussões 

e debates e na parte prática da construção. 

2. Houve alguma atividade de obra que tenha executado com as próprias mãos, 

que tenha participado da decisão de “por que fazer aquilo” e “como fazer aquilo”. Caso, 

sim, favor enumerar. 

A construção do telhado verde participei da decisão e ajudei na retirada da gra-

ma,  no tratamento do bambu, transporte da terra, montagem do telhado e plantio. A reti-

rada do reboco velho também contribui, compra de materiais, etc. 

 

 

Limite 2.1.: a própria divisão social capitalista do trabalho 

 

De inicio, antes das pedras, das criticas, reclamações milhares acertarem o cora-

ção da experiência a fim de haver impressão de que ela ‘não funcionou’, nos termos de 

Brecht, deixemos uma coisa bem clara:  

No presente momento mais de 30.000 trabalhadores da construção civil encon-

tram-se em greve nas maiores obras que este pais já teve, Girau, .... e pela morte de um 

trabalhador que estava cortando árvores na mata sem o uso de equipamentos de segu-

rança.  

Ou seja, essa greve é um exemplo de contestação por direitos, faz parte de um 

movimento maior, que transforma em uma escala. Aqui, a escala de atuação é outra e 

não nega e não pode negar qualquer tipo de contestação que seja, se por direitos, como 

veremos adiante. 
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Recordo-me ainda quando Lula foi eleito presidente, em 2003 e a mídia fazia 

criticas sobre os protestos que aumentaram com Lula, a querer dizer que seu governo 

era portanto ‘pior’, pois as pessoas reclamavam mais agora. Marilena Chauí rapidamen-

te foi aos jornais e disse algo parecido com: “os protestos são indícios de maior demo-

cracia”. 

Do mesmo modo, aqui dizemos como ela. E fica ainda a dúvida, alguém já viu 

um arquiteto ou engenheiro voltar tempos depois e entrevistar os trabalhadores para 

ouvir críticas ao processo de trabalho? Caso isso ocorra certamente eles não as falariam 

por receio de perder o emprego. Nosso caso aqui é outro. Enfrentemos a realidade: 

 
Tom xyz: ...O Talles falou, julgar é muito fácil, julgar a pessoa, mas agora você 

pegar e fazer, ai é mais difícil. Por que tem muita gente ali que tava contra aquilo ali. Mas 

teve muito mais gente ali que tava a favor. O Talles, esse é bom para danar! Ele ali, viu um 

cara falando: “aquela obra ali, deus o livre... não existe não”. E ele falou...  

... é aquele negócio, não é, você falar que não vai dar certo é uma coisa, agora 

pegar e fazer é outra. Tem que procurar ajudar e não atrapalhar. E teve bastante gente que 

ajudou a gente ali dentro. Mas tem uns que não estavam querendo... 

Francisco Barros: ... o que as pessoas falavam? 

Tom xyz: ... As pessoas de fora, né? Tavam criticando, mas não eram todos não. 

Ai já entrava o Talles, que é mais de dentro, via as pessoas falarem e falava: “isso ai? Dei-

xa os meninos trabalhando ai. Por que aquilo ali é assim mesmo, eles estão dando continu-

idade no serviço, não está parado... só parou aquele dia do material, deu uma paradinha 

lá...”. 

 

Na obra, experimental, faltou ainda mais integração dos saberes, de projeto, jun-

to aos colegas pedreiros. Essa ‘falta’ pode ser constatada em fala de Sebastião da Silva, 

que, ao fazer a crítica propõe alternativas para as próximas obras: 

 
Sebastião da Silva: “Por exemplo, tem aquelas placas, com os nomes das briga-

das que construíram. E meu nome está lá, na escola lá. Quer dizer, para mim, nossa senho-

ra, para mim é o maior orgulho que tem. Saber que cada um que passa das pessoas, na es-

cola ali, quando vê ali, a pessoa não me conhece, mas está lendo meu nome lá. Isso é im-

portante para caramba. 



463 
 

E a escola nacional tem que aproveitar em todos os sentidos que for. Mesmo que 

ele seja só pedreiro, ele tem que ter outras atividades. Ele tem que aprender mais, ela tem 

de dar mais prioridade para a pessoa aprender. Não adianta levar um profissional lá... Pa-

ra ele fazer só aquilo que ele sabe fazer. Quantos pedreiros que tem ai que são analfabe-

tos?  

Se você pegar, por exemplo, o Stin, pai desses meninos, que tem estudo até a quar-

ta série. E não sei com é isso com ele, mas dependendo de uma planta que jogar na mão 

dele ai, uma planta de ferragem, uma planta de alvenaria, uma planta de hidráulica, com 

peguei na obra da escola. E o cara chegar, pegar uma planta e perguntar: essa escala de 

1:50 significa o quê? com que tipo de régua que tenho que olhar essa escala que tá aqui. 

Será que é com uma régua daquela de seis quinas, ou será que com uma régua comum eu 

consigo fazer?  

Então tem muita gente nisso daí que é parado.  

O Tom, mesmo, não me desfazendo de você Tom, mas você já apanhou uma planta 

Tom? 1:50, 1:75... com que tipo de régua medir aquilo... dá quantos centímetros... 

Francisco Barros: isso... Isso ai a gente até podia ter feito, eu tinha umas idéias 

assim, mas não de tempo, eu ia só de fim de semana, trabalhava todos os dias da semana... 

de minha parte faltou muitas coisas... Que gostaria de ter contribuído mais também. 

Sebastião da Silva: por que não é feio, não é feio chegar e perguntar, fulano você 

sabe... e talvez ele fica mastigando ‘boca-furia’... Por que eu, uma vez trabalhei em um 

hospital lá em Bom Jesus, que o cara mostrava a planta de tudo quanto é tipo, e eu meti es-

se carão meu feio na hora lá e perguntava: “como é isso aqui?” e perguntava mesmo.  

Lá na escola nacional, falei uma vez para o Doraci: “eu conheço mais ou menos, 

mas dá uma orientação para mim aqui”.   

Existem muitos meios, às vezes a pessoa é pedreiro e sabe fazer direitinho, é que 

às vezes a escola tem a oportunidade, que nem você é o engenheiro [arquiteto] lá. Não es-

tou falando que você tem que fazer isso não. Ai seria a escola propor para você: “Vamos 

aproveitar a mente de desse rapaz ai, vamos melhorar”. Que, por exemplo, em vez de ficar 

no botequim jogando uma sinuca, se tiver uma hora, hora e meia de mais conhecimento, 

que é um troço que vai te servir, mais para frente, é bom! É bom! 

Eu conheço um rapaz aqui no Bom Jesus que ele trabalha até hoje de servente. 

Mas joga qualquer planta na mão dele para você ver. Quantas vezes eu já cheguei a ver ele 

chegando para o Beto [pedreiro] e falando: “ó isso aqui tem que fazer assim...”. Ele que 

trabalhou um tempo com um engenheiro, um cara bom mesmo. Esse era chapa quente, e 

falava: “se você tem interesse de aprender, no período de almoço, vem para dentro da sala 

aqui...”. Ele ia, almoçava e ficava incentivando o cara lá de como faz, como é que não 

faz... o que tem que fazer, como é que é feito... Dentro de uma planta para ser detalhada lá 

fora. 
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Pois se você tem uma planta, um terreno e o material, e você errar dois centíme-

tros em uma casa, não é erro não, por que ninguém é perfeito. Para fazer perfeito, só tem 

um que é Deus. 

Então, se você tem o terreno, o material, a planta, tudo em dia, ali, e você sabe fa-

zer e fazer porcaria, é por que tá querendo bagunçar o coreto. 

Agora, caso contrário, as coisas desenvolvem. 

Pois se ela incentivar as pessoas que estiverem lá, dependendo da mente da pes-

soa, que já tem conhecimento com obra, com quatro horas que tiver. Por exemplo, uma ho-

ra hoje, uma hora e meia amanhã, por seqüência, de conhecimento com uma planta. Por 

que uma pessoa que ficar ali, quatro horas em cima de uma planta, ali, tentando entender, 

não é possível ele não apanhar aquilo na cabeça. 

Então, dentro da pratica do serviço dele lá, se ele desenvolvia 20%, ele passa a 

desenvolver 40%, 50%, 60% além da capacidade dele. 

E a escola, no meu ponto de vista, ela tinha de ver um esquema de ocupar a mente 

do cara em cima dessas coisas ai. 

Ai as coisas funcionam.  

(...) Se fosse assim: “Tom, você vai trabalhar 60 dias de pedreiro aqui, mas você 

quer aprender alguma coisa mais sobre construção civil, essas coisas?” e ele falar: “eu 

quero sim”, quando ele vier de lá para cá, ele vai vim com a mente totalmente diferente. Se 

ele pega uma obra ele vai dar sombra até no irmão dele que andava com nos dois em obra 

ai”. 

 

Eridan Pereira tem plena consciência dos limites da forma que trabalha na 

ENFF, trata-se de um lugar especial, quase único. Se sair de lá, enfrentará novamente a 

experiência que vivenciou no inicio de seu contato profissional com a construção civil 

em um canteiro de obras particular, regido pelas regras do Capital, e do trabalho aliena-

do: 

 
Eridan Pereira: Assim, eu estou contando desde o começo que eu vim para cá, o 

que eu aprendi até hoje, né? Quer queira, quer não, foi só aprendendo, só vendo coisas. E 

o tempo que eu passei na construção civil fora, com outro tipo de arquiteto foi só uns três 

meses, que eu trabalhei de ajudante. Que era construindo umas farmácias. Então, eu nem 

entendia do que era mais ou menos o projeto. Eu só sabia que o cabra derrubou umas ca-

sas lá, e deixamos o terreno no centro da cidade, sem nada. Aí de repente chegou o arqui-

teto e marcou os pontos e abrimos as valetas, né? Para fazer o radier todinho. E fizemos 

aquelas vigas, que nem fomos nós que fizemos, já chegou pronta, cavamos os buracos das 
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colunas e dali começou prédio. Mas dizer para você qual metragem, qual espessura da vi-

ga, não sabia. Não chegou até a mim. 

Quando aqui, aí pronto, eu vim aqui em 2002, acompanhei a fundação, o bate-

estaca ali, e eu perguntava aos arquitetos e diziam: “Tem que bater até a terra firme mes-

mo, Por que depois pode dar rachaduras nos blocos, não pode ficar em uma terra mole”. 

Então era bater até onde ficar firme mesmo. E aí ele foi explicando, e os pedreiros também 

explicando qual a espessura da viga, por que aquela altura da viga, por que esse ferro em 

cima, três ferros em cima da viga e três embaixo, e aqui no meio sem. Por isso que o peso 

ia em cima [comprime com as mãos] e embaixo poderia dilatar [estica os dedos] então ti-

nha que ter bem a segurança. Então foi aquilo mesmo. E daquilo, não saí para outra cons-

trução para comparar uma coisa com a outra. Como você está dizendo, está aí um funda-

mento, de um arquiteto que pega e quer o trabalho executado, ele só manda: “Quero isso”. 

E aqui, onde tivemos uma discussão, para ver o que é melhor, o quê que eu acho, o porquê 

das coisas poderem ser assim... E tudo aquilo que nós já falamos já né? A idéia, a constru-

ção...” 

 

Geraldo Gasparin insere o debate sobre o enfrentamento da cisão entre teoria e 

pratica na divisão social capitalista do trabalho, como algo interno ao próprio sistema. 

Ele afirma que o limite, a barreira real, mais ampla, necessita de uma ação ainda maior, 

contribuindo assim com importante balanço sobre a conjuntura. Ou seja, segundo ele, a 

experimentação de enfrentamento crítico da forma segunda de alienação, do processo de 

produção, pelas ações pedagógicas dialógicas aqui em analise, inserem-se em uma luta 

mais ampla:   

 
Francisco Barros: Tem uma pergunta que eu não tinha pensado... mas olhando 

outros lugares que fizerem uma transformação social, vamos dizer na Rússia, em Cuba, 

nesses países que a classe trabalhadora conseguiu tomar conta do governo do país. Tem às 

vezes algumas críticas que fazem (isso eu to falando de orelhada, eu não sou pesquisador 

nem nada) que fazem critica a Rússia, por exemplo é que manteve-se mais ou menos a es-

trutura do estado capitalista e virou um capitalismo de estado. Quem tomou conta da ma-

quina foram os trabalhadores. Mas de certa forma continuou alienado, quem tava lá em-

baixo operando, quem tava projetando. Então o jeitão continuou parecido. Será que daria 

pra dizer que faz parte de uma tarefa de transformação social ter essa integração do pen-

sar e o fazer? Da teoria e da prática? 

Geraldo Gasparin: Claro. A sociedade que a gente quer emancipada tem que su-

perar a principal contradição que é a contradição entre e capital e trabalho. Agora essa é 
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a principal contradição que determina o conjunto das relações. Então ainda que tenhamos 

experiências como essa, a relação determinante ainda é a capitalista, é a relação capital e 

trabalho, é a que determina, é a mais avançada, é onde determina o conjunto das outras 

relações. 

Mas o fato dela determinar e das idéias socialistas terem de superar essa contra-

dição, tem outros contradições, talvez secundárias, que precisam ser resolvidas, uma delas 

é a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, que eu acho que os países socia-

listas não superaram, de um todo, ou os que fizeram a experiência do socialismo real. Eu 

penso que não. Essa contradição não foi superada, essa e outras, secundárias. 

Então você coletivizar uma fabrica, ou estatizar uma empresa, já é parte da estra-

tégia socialista, talvez foi uma experiência de que foi possível ser construída, se avançou 

mais... então acho que é uma crítica que tem que ser feita.  

Eu acho que essa outras revoluções tem ir se fazendo: cultural, de valores, de prá-

ticas. O capitalismo nos determina de tal forma, que não é fácil superar estes limites, e es-

sas contradições. Então acho que essa superação dessa contradição, entre trabalho manu-

al e intelectual não é uma tarefa menor para a revolução. Acho que ela tem que ser cons-

truída. 

Então de fato como a gente constrói experiências libertárias, de emancipação, em 

um contexto onde o que determina nossas relações é o mundo do capital, que se sobrepõe a 

todas as outras relações. Então é uma luta herculiana muito grande, essa de você fazer is-

so todo dia, se deteminar... ainda que você não tenha conquistado a liberdade plena, mas é 

possível ter essas experiências libertarias, essas prática pedagógicas, elas vão conforman-

do. 

E nós estamos muito próximos do limite histórico de uma sociedade emancipada, 

ou de uma sociedade que vai para a barbárie. Então quando você fala na crise civilizacio-

nal do sistema, ambiental e ecológica, acho que ela existe. Mas também a possibilidade 

histórica de alcançar uma sociedade emancipada também não esta distante. Já se já pro-

duziu tanta riqueza. Já se tem a capacidade das forças produtivas se desenvolver tanto, 

criar tanto. Que a humanidade já pode, perfeitamente, viver em paz e harmonia com o que 

já construiu, com o que tem, sem agredir mais, sem guerra, passa por essa decisão.  

A gente sabe que isso não vem por osmose, senão por luta, por enfrentamento. 

Mas é uma possibilidade histórica real concreta. Porque nós já desenvolvemos as forcas 

produtivas. É perfeitamente possível o que se produz dividir igualitariamente. E a humani-

dade não ter mais fome, nem sede. 

Eu acho que essas experiências, já são sinais , indícios de uma sociedade socialis-

ta, seja na coletivização das próprias empresas do grande capital, é um passo novo que 

não é muito distante você socializar toda essa.... A própria consciência vai indo pra isso. 

 Eu acho que ainda há um limite histórico sobretudo da nossa experiência brasi-

leira, para criar essas contradições mais profundas que segundo Engels são três: quando a 

classe dirigente não consegue mais dirigir, quando os debaixo, que é a segunda condição, 
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não aceita mais, pelo grau de indignação. O terceiro é vinculado a esse de quando as mas-

sas não aceitam mais perderem seus direitos, quando as massas começam a se mobilizar. 

Parece que estamos num contexto de ganhos, de melhorias sociais, que o povo a-

parentemente pode acreditar que a sociedade esta bem. Eu acho que não... E vem o preço 

do desenvolvimentismo  vem ai com esse código florestal, que é absurdo o preço que vai se 

pagar.  

Mas a crise virá e eles não vão conseguir manter eu acho que as massas vão apa-

recer no cenário. São condições objetivas para haver essa mudança. Eu acho que concomi-

tante a revolução política, social e cultural, ela tem que ter essa revolução no campo... Vo-

cê não toma o poder, e agora vou fazer... eu acho que o poder é fruto dessas... Não que eu 

concorde com a tese do John Holloway: “mudar o mundo sem tomar o poder” ou “o poder 

desde abaixo”, mas são experiências que tem que se fazer, são práticas que se você não as 

desenvolve, você não pode confrontar com o diferente. Então você só é referencia se você 

confrontar com seu opositor, com seu inimigo de classe. Eu acho que sim. 

Então um dos passos é isso, essa superação da separação do conhecimento inte-

lectual, do conhecimento popular, ou do empírico com o científico. Acho que temos boas 

experiências, acho que a humanidade caminha inoxeravelmente para isso, ou se não for 

essa a direção, e sua própria autodestruição” 

 

Rafael Pereira, arquiteto do grupo da USP, diante de sua participação pontual, 

em momentos da obra, nos traz a tona insuficiências e dificuldades da experiência de 

integração entre os momentos de decisão (as reuniões deliberativas), ou seja, os momen-

tos da ‘teoria’, do debate sobre como serão as obras, dos momentos da execução. Colo-

ca ainda limites construídos pela ideologia hegemônica, sob formas mais subjetivas: 

 
Rafael Pereira: “É, como você disse, eu entrei em um processo iniciado, já. Con-

tribuição que eu dei foi especifico naquilo que executei. No primeiro dia foi mais um traba-

lho com a força de trabalho mesmo, um trabalho que “dava bastante trabalho”. Acredito 

que naquele dia, todos estávamos trabalhando em ações que já haviam sido decididas an-

teriormente. 

As decisões estavam sendo tomadas a reboque do processo. Não sei se poderia ser 

outra forma, mas tive essa sensação. Não havia uma clareza de que “essas pessoas nesse 

espaço decidem”. Então, é uma vez por semana, uma vez por mês, e tais e tais pessoas vão 

participar, não havia uma constância de uma reunião onde todos participariam para deci-

dir [houveram, no total, algo como três reuniões gerais, das quais Rafael não participou] 

Se for para pensar em desalienar o trabalho, ela é importante. Está-se se propondo no lu-

gar. Para ser uma experiência com começo, meio e fim.  
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E aí, por exemplo, o Rafael, embora ele tenha participado de tudo, tem uma ques-

tão de ele ser muito novo. Que são questões pessoais, subjetivas, que concorrem para esse 

processo todo. Ele é novinho, e tal e assim, ele não se colocava muito. Contribuía, partici-

pava, falava, estava atendo na discussão, mas não se colocava muito. Chico, ele Já tinha 

experiência de obra? [sim, com o pai dele, mas pouca]. Já o Cocó participava mais, pare-

cia que já tinha mais experiência, mais segurança... Enfim, lidamos também com essas 

questões pessoais, psicológicas, que são fundamentais para se pensar em um processo de 

mudança de consciência. 

Lógico, se trata de uma experiência, um piloto, um ensaio, né? Então tem todas as 

insuficiências, imperfeições, os limites que tem, deficiências e limites da proposta, que é 

pontual, com data para começar e terminar. 

Na verdade, estou colocando essas coisas, pois é impossível fazer isso e não pen-

sar “no que fazer com isso”. Quer dizer, estamos pensando juntos, se é um ensaio de um 

fazer diferente, que vislumbra um fazer diferente maior, vislumbra uma fazer diferente 

“não piloto”, que não seja um piloto.  

Por isso essa questão de se incluir a subjetividade na discussão do trabalho, eu 

acho que se pudesse também ser um trabalho interdisciplinar, poderia haver uma sistemá-

tica mais definida, um trabalho com técnicos de outras áreas como um psicólogo, um soci-

ólogo, enfim, poderia contribuir e enriquecer esse processo “do diálogo”. Por que, a gente 

como arquiteto propõe o diálogo, se coloca, se abre, mas tem travas que estão fora, que 

não temos instrumentos para interferir. Não temos competência para interferir em certas 

esferas. Que ai eu acho que se tivesse, já que estamos pensando em uma esfera maior, a 

participação de saberes ligados aos conhecimentos “da subjetividade” seria uma coisa 

muito rica. 

Francisco Barros: “(...) A hora que fala da falta da reunião, para mim a grande 

falha também foi a ausência dessa constância de reunião. Na cooperativa onde trabalhei 

isso era uma constante, toda terça pela noite, inclusive nas obras. Mas aqui, por conta da 

distância da escola de São Paulo e de nossa presença em poucos momentos, o tempo se 

“esticou”. Isso foi resultado da conjuntura, foram poucas reuniões gerais. As decisões 

mais estratégicas foram decididas nessas reuniões, que houve sim, mas foram com grande 

tempo entre cada uma. Ai as decisões de obra mais pontuais eram tomadas pelos executo-

res com nossa participação. A cada 2 meses tinha uma reunião geral com a coordenação 

da escola. Foram quatro reuniões, que você, infelizmente, não teve a oportunidade de par-

ticipar.  

 

 

Exemplo 2.2.: a ação coletiva, a responsabilidade coletiva, o aprendizado cole-

tivo: organicidade e democracia, enquanto método. 
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De certa forma estamos seguindo um movimento crescente, a cada ponto de a-

bordagem de nova ação pedagógica dialógica sobre a alienação, avançamos em acumu-

lo de um sobre outro. A pouco abordamos a busca da ruptura da relação teoria e prática, 

que na construção civil pode ser o desenho, ou as decisões sobre as idéias de como se 

construir e a própria execução da obra, como vimos no exemplo 2.1. 

Mas, de nada adianta haver integração, entre idéia e execução (imaginando até a 

possibilidade de chegarmos a um momento em ser a mesma pessoa que idealiza e de-

pois executa aquilo idealizado, mas como se trata de construção civil, ela necessaria-

mente terá de trabalhar de forma coletiva) se as pessoas independentemente de função 

se relacionarem de formas autoritárias impositivas e não pelo diálogo democrático. 

Para que a integração entre pensar e fazer tenha sentido, as relações de trabalho 

também têm de ser de troca, de diálogo, de democracia. 

 O autoritarismo pode ser fruto de diversas origens, mas aquele dois tipos que 

aqui trabalhamos no sentido de sua desconstrução, é o da propriedade dos meios de pro-

dução, já abordado anteriormente, e agora o de grau, ou nível de conhecimento, do cien-

tifico, ‘superior’ sobre o conhecimento estritamente prático (em tese).  

Integrantes da brigada do ES caracterizam o desejo de compartilhamento das de-

cisões entre os brigadistas, como um ato de ‘paciência’ dos arquitetos, que sim, tinham 

paciência, mas não se tratava disso, apenas, mas principalmente pelo fato de cumprir 

com uma decisão política, anterior. A do diálogo democrático:  

 
Tom xyz: ...e paciência, né, cês tiveram paciência com nós, pois para aquilo ali, 

teto verde a gente entende pouco, não é? Teve bastante paciência, por que se não tivesse, 

se fosse uns outros, nós não estaríamos ali, tinha vindo embora bem antes. Uma semana e 

nós já estávamos já em casa. Mas ai foi ajeitando. Isso ai foi uma experiência muito boa 

que a gente teve. 

(...) 
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Sebastião da Silva: É que nem o Tom acabou de falar ai. Se não fosse a paciência 

de vocês, do seus modo de conversar com a gente, de não ter aquela... E ter a paciência de 

explicar como é que funciona das coisas, por que somos bem cabeça dura, a gente não ti-

nha concluído 60% daquele serviço. Isso ai o Tom lembrou bem, na hora certa de colocar 

esse ponto aí. Você o Pedro, aqueles meninos todos que eu não me lembro mais do nome... 

Que deram as opiniões boas e ajudaram a concluir a questão daquelas vigas, com aquelas 

tábuas, com aquele tipo de segurança, com as tabuas... Então vocês faziam o desenho, e le-

vava um tempo para concluir... E fizemos! O tom lembrou bem, se não fosse a paciência de 

vocês ali que estavam contribuindo ali com a estrutura da obra, a gente não tinha concluí-

do. 

(...)  

Francisco Barros: Vocês estão trabalhando com obra hoje, não estão? E tem en-

genheiro lá? Como é? 

Sebastião da Silva: Olha, a maioria dos engenheiros que eu conheço, 90% dos 

engenheiros, de cada obra que eu trabalhei levava um quadro negro para lá, apresentava 

uma planta e fazia o rascunho: “eu quero que faz assim”. E era trinta, quarenta minutos 

dentro de uma obra que ficava e ‘rachava fora’. Lá foi diferente. É o que eu falei hoje ce-

do. Com a paciência que vocês tiveram lá, de explicar para a gente o que poderia ser feito, 

e ensinar a gente, que a gente não sabia, como poderia ser feito, foi diferente, foi uma ex-

periência boa. 

Tom xyz: É completamente diferente. Muito diferente mesmo. Por que os outros 

ai não dão oportunidade não”. 

(...) 

Rafael Soares: ...é um tanto diferente, é definido: “é isso que você vai fazer”. En-

tão, lá não, lá foi uma surpresa. Igual mandou a planta da casa para aqui e achamos que 

era rapidinho... e quando chegou lá, foram as diferenças na escola mesmo, a casa ficou di-

ferente... mudou”. 

 

As mudanças que Rafael aponta, de modo geral, eram decididas em três instân-

cias de deliberação. Havia as reuniões gerais da escola, onde pessoas da brigada partici-

pavam, as reuniões da brigada de construção, ou ‘assembléias de obra’ e as reuniões 

especificas para debater questões de tarefas pontuais: 

 

Sebastião da Silva: Que agente fazia lá, por exemplo, dava uma pausinha no ca-

fé, e argumentava sobre a estrutura, as paredes, o planejamento do teto verde... Que se 

não me engano parece que teve que fazer umas três ou quatro reuniões para fechar que a 

casa ia ser construída como teto verde.  



471 
 

Rafael Soares: ...eles fizeram uma votação lá mesmo, depois que fizeram as reu-

niões, e os meninos aqui que moram na casa falaram: teto verde, teto verde, teto verde... e 

que nem a gente, que nunca tinha feito, viram no livro lá, que tinha umas casas, e acharam 

bonito, fazer de teto verde. Essa obra ai, de teto verde”. 

 

Para o ‘funcionamento’ da democracia, a postura de diálogo, com a simples e 

objetiva ‘igualdade’ de valores entre cada era pressuposto, e ela ocorreu, segundo Tom 

Xyz:   

 
Rafael Soares: Mas o principal lá mesmo foram vocês, o Pedro, o.... Manoel, o ... 

Gabriel como é o... que mora no prédio lá... 

Francisco Barros: Diego! E também o Rafael... 

Rafael Soares: Isso... e foi muito bom... 

Tom xyz: foi sim e uma experiência muito boa e o trabalho também ali. Eu gostei. 

É gostoso você fazer aquilo ali, né? Assim igual a todo mundo... Tinha uns que não tavam, 

mas a maioria tava firme para ajudar. Eu gostei demais. 

 

Novas perguntas sobre as diferenças entre os métodos de trabalho têm de ser rea-

lizadas, para Sebastião da Silva, pessoa de central importância na brigada do ES: 

 
Francisco Barros: vocês preferem trabalhar em uma obra que está tudo definido 

no projeto, fechado. E não pode mudar nada. Uma casa de uma família, em um assenta-

mento, por exemplo.  Ou em uma obra que vocês podem definir tudo: se é tijolo, se é ma-

deira, quantos quartos onde, se tem sala, o telhado, banheiros, tudo, tudo... e nos dois tra-

balhos o dinheiro que vão ganhar é igual. A diferença é que um deles, o que tem que fazer 

o planejamento, vocês vão um mês antes. É mais sobre a diferença do tipo do trabalho... 

Do trabalhador que faz o que veio da cabeça de outro, ou daquele que foi ele mesmo pen-

sando, elaborou: “eu acho que é assim”. 

Sebastião da Silva: é nisso ai que cai aquilo que falei naquela hora para você. Is-

so aí. 

Francisco Barros: Qual deles você faria? 

Sebastião da Silva: Depende do lugar. Se for com a Escola, eu preferiria discutir 

junto lá. 

Aqui na casa do Palmital que estou fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer lá, 

mas se o homem chegar para mim e falar: “eu quero que você desmanche esse telhado e 

bata uma laje” bem como é o caso. Eu sou obrigado a fazer isso, por que estou trabalhan-

do para ele.  

Agora, dentro da escola já é diferente”. 
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Avançando na avaliação da obra e propondo alternativas para possíveis próxi-

mas atividades similares de formação e construção, aprimoramentos começaram a ser 

imaginados pelos brigadistas do ES. Isso pode significar que a vivencia experimental da 

democracia coletivamente planejada teve sua importância e merece ainda mais cuida-

dos. Vejamos: 

 
Tom xyz: sim por que está todo mundo junto, sabendo o que vai fazer... Uma ca-

beça só é difícil, agora mais quantidade de gente, é fácil de executar qualquer tipo de obra. 

Você faz qualquer coisa. 

Sebastião da Silva: por exemplo, tudo acontece de acordo com o planejamento, 

mas de 1 a 100, 60% costuma mudar dentro do que foi planejado, das obras que trabalhei 

a maioria, sempre foi assim. Então, que acontece: como na Escola Nacional são muitas 

pessoas que tem que participar do conhecimento, é essencial o que eu falei. Você perde ai 

duas, três horas que for, de trabalho, mas para chegar naquele bom senso. Que daí no ou-

tro dia, e mais cinco dias, que tá vendo aquilo lá, e ai avalia, é daquilo que a gente pensou 

tá feito aqui, o outro que participou da reunião, olha e fala: “é isso que ta ai”. Então as 

pessoas vão ficar bem com a gente. A gente vai ficar bem com o serviço que a gente fez, e 

no final vai dar tudo certo. 

Tom: todo mundo satisfeito. 

Sebastião da Silva: Esse tipo de planejamento que funciona. Se tiver tudo certo 

com a questão do tempo de ficar longe de casa, e tendo material, e com os aprendizados, 

está tranqüilo para qualquer um que for. Isso não tem nem como discutir. 

 

Cristiano Czyczia, da coordenação da ENFF nos relata da importância do traba-

lho coletivo para a escola: 

 

Cristiano Czyczia: “Tendo esse entendimento, essa análise, esse coletivo: a esco-

la, e o grupo de arquitetos, achamos e vimos que seria necessário que a construção das 

moradias da brigada permanente seguisse a linha da construção da escola. Que é tanto de 

buscar uma nova técnica, uma técnica mais sustentável, mas também que o trabalho da 

construção seja diferente, seja um trabalho onde todos possam participar. Tanto quem por 

aqui passa como quem desenha os projetos, as plantas, e também como quem mora na mo-

radia.  Tem esse sentido, de não ser uma construção, uma reforma que seja, em que tenha 

cada um o seu papel separado. Claro, que cada um com suas qualidades, e seus conheci-
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mentos, vai contribuir, mas  que isso seja uma somatória de todos esses conhecimentos, 

desses esforços a ser uma somatória num trabalho coletivo. 

(...) 

Cristiano Czyczia: “Discutiu depois que passou por todos esses grupos nesse in-

tercambio de idéias. Isso é outra coisa interessante. Algumas idéias partem de uma pessoa, 

de como fazer, de tira aqui e ali, mas decisão coletiva. Então a decisão não passa, não é o 

pedreiro quem decide, não é o morador quem decide, não é o arquiteto quem decide, o 

grupo todo sempre, isso é foi uma questão importante, sempre, idéias tinham muitas: “faz 

isso aqui, faz aquilo ali”. Mas quem definia no final era o grupo todo, nem só os morado-

res que viviam aqui, nem só os arquitetos, nem só os pedreiros, então essa é uma outra 

questão importante a ser ressaltada”. 

 

Sobre a democracia e o coletivo, há questões interessantes. A brigada decidiu fa-

zer a casa com ‘teto verde’, e notou no meio da obra que a casa não era forte suficiente, 

pois os tijolos eram assentados em barro. O mesmo poderia ter acontecido em uma obra 

tradicional. Mas como foi uma decisão coletiva, todos juntos tiveram de resolver. As-

sim, foram necessários reforços estruturais na casa, e o valor da casa aumentou além do 

planejado inicialmente: segundo Eridan Pereira e Donizete Alves. 

 
Eridan Pereira: E, não sei, se o valor que teve a casa ultrapassou, de repente, 

conversando com Eron, ele disse que acabamos gastando mais que nós pensávamos. Acho 

que foi negativo isso de começar e depois colocar uma coluna sobre a viga. Isso deu um 

desgaste. Foi mais tempo. Encher a coluna embaixo da viga. 

Francisco Barros: É isso foi preciso porque decidimos colocar o teto verde, que é 

um pouco mais pesado, e precisou de reforços.  

Eridan Pereira: É assim mesmo, sempre acontece isso, não dá para ser 100% do 

jeito que todos querem, sempre acontece isso. Mas se tinha alguma coisa que eu achava 

que tinha de ser daquele jeito, eu falava, né? Assim, na hora! O que não obrigava que ti-

nha de ser do meu jeito!” 

...................................................... 

Francisco Barros: teve algum lado ruim... outro lado? 

Donizete Alves: O que a gente ouvia falar, teve várias discussões. Então, no de-

correr da construção da obra sempre há algo... Digamos um conflito de idéias também: 

“tem que ser deste jeito...”. Mas daí vai depender se tem na mão os recursos, vai depender 

do recurso também, se tem vou fazer deste jeito, se não tem vamos achar outras maneiras. 

Mas daí eu creio que é entre coordenação, o fator aí é o recurso. O que vai determinar é o 

fator do recurso mesmo, é o quanto tem de dinheiro. Isso aqui, pra mim, do meu ponto de 
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vista, como nós tinha um valor x era para construir de tal maneira, então tinha que ser fei-

to de tal jeito, mas no meio do caminho foi tendo mudança, foi aumentando o valor, foi 

aumentando outros materiais e é normal que gaste a mais ou gaste a menos, faz parte de 

uma obra. Como foi uma obra coletiva, então, todo mundo pensou, todo mundo construiu 

e todo mundo pode fazer suas críticas. Eu vejo dessa maneira, não sei”. 

 

Manoel Alcântara, estudante de arquitetura na época da obra, traz questões im-

portantes acerca do processo de construção ‘em debate’, com ‘várias discussões’ como 

colocou Donizete Alves. Ao mesmo tempo, Manoel já levanta questões que tem de ser 

melhor cuidadas, pela necessidade de um processo decisório ainda mais claro quando 

aplicado à construção civil. Pois como disse, em meio aos debates, não se pode contar 

com a possibilidade de se refazer alguma coisa, há a necessidade de se prever tudo com 

o máximo de antecedência, mas sem perder o caráter de base, o coletivo deliberante: 

 
Manoel Alcântara: Naturalmente não é um processo de trabalho alienado para 

mim. Por mais que tenha desempenhado alí uma função de trabalho repetitivo, como ca-

var, carregar terra, o que mais que foi?... parafusar, etc., porque um diálogo com a coor-

denação, os projetistas, sabia o que significava aquela casa, aquela reforma, qual o propó-

sito, o que se queria fazer daquele processo. O processo estava em discussão, o processo 

produtivo, estava se entendendo exatamente de onde se partia e onde se queria chegar, 

quais as possibilidades que estavam abertas. Então pra todos que estavam na obra isto es-

tava dado inclusive para mim que cheguei depois. E, ao longo do processo, assim, as coi-

sas não foram definidas convencionalmente: o projeto está pronto agora começa-se a exe-

cutar a obra e executa-se o que está no papel, não! Então eu cheguei mais ou menos de-

pois desse momento de projeto, porque eu cheguei no meio, mas o tempo todo tinha discus-

são de projeto a gente mesmo teve uma discussão: “ não mas essa viga aqui...” e aí resol-

ve, depois de pronto viu que não deu certo, aí modifica, ou põe um adendo ali, ou comprei 

tal material, mas... Etc..  

O projeto foi meio simultâneo à obra, então, já há uma ruptura. Assim o que é o 

projeto não é! O projeto, ele resolve tudo antes e determina, isso é eficiente, não é? Isso é 

pro Capital. Ora! Mas é ruim também, é alienante, autoritário, repetitivo e tudo que a gen-

te já sabe. Essa quebra, que ali se tentou, gera, como já foi dito, uma perda de produtivi-

dade? Sim. Mas a prioridade não é tanto a produtividade e sim o processo formativo e o 

respeito às pessoas nas relações de trabalho. É o que eu sentia que era a proposta. Então, 

o tempo todo, estas coisas estavam dadas, todas as questões da obra, “você” não foi con-
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tratado para trabalhar um dia, colocando tijolos na parede de uma casa que você nem 

sambe quem vai morar, não, se sabia que era uma casa da brigada.  

As pessoas que estavam trabalhando iam morar, as pessoas que iam morar esta-

vam contribuindo com a obra, e então faziam uma casa para si e determinando como deve-

ria ficar a coisa, o final... e discutindo se a varanda devia ser iluminada, se a abertura era 

de toda a casa, se era só na sala... a abertura zenital, iluminação zenital... Discutindo tudo 

isso com todos, inclusive o quê que a gente está fazendo e como está fazendo, e quem faz o 

quê. Então esse processo já não é, o trabalho já não é alienado por isso. E, talvez, tenha se 

questionado inclusive o processo produtivo... não sei em que medida... eu estive pouco lá, 

não estive o tempo todo... você que acompanhou mais. Mas essa própria relação de traba-

lho, essa horizontalidade já questiona o modo produtivo. Então, isso já é um processo de 

discussão, de desvelamento, não tem... É um trabalho menos alienado, é outro sentido. Eu, 

como estudante de arquitetura, militante político... Não tem como desempenhar ali um tra-

balho alienado...  

Você tem uma função técnica na obra - e aí é quando a gente volta pra aquela 

questão - mas você sabe onde se encaixa essa função técnica, não é só desempenhar cega-

mente uma função técnica ou fazer como os pedreiros contratados aí... 1.000 m² de facha-

da de reboco em um trabalho desgastante, alienado... sobe lá no “balancim” e reboca toda 

aquela fachada e só faz isso da vida e... Ah!, “E sabe quanto custa esse apartamento? Pra 

quem que ele vai ser? Como é que foi produzido? Por quê que tem apartamento, prédio de 

luxo agora, com esse Neo-Clássico?” “Eu não sei, ah!, os arquitetos falaram que é assim 

que tem que fazer... Eu vou fazer assim então!”  

Então, não era essa situação... Era uma situação que o objeto... ele era o tempo 

todo discutido... o objeto e o processo e o quê que era aquela casa, servia a quê?, a quem? 

Uma casa dentro de um assentamento... de uma escola pro movimento social. Tudo isso es-

tá desvelado, não é um processo alienado, tudo está em questão, tudo está em... querendo-

se... está querendo sempre pôr em cheque as coisas, então não é um processo alienado. 

Acho que não foi pra ninguém que estava ali. 

 

Seguindo no debate de método, quanto à decisão coletiva sobre um projeto de 

alguma construção, vejamos o diálogo com Gabriel Fernandes, onde são tratas impor-

tantes questões acerca da presente experiência, quando comentei a imagem no. Xyz, na 

página xyz, onde se vê uma reunião com alguns integrantes da brigada decidindo dire-

tamente na obra, onde deveria ficar uma parede divisória de um quarto, riscando o chão 

com os pés. 
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Gabriel Fernandes: Acho também que é uma experiência que, como eu dizia, não 

deve ser endeusada. Acho que ela não resolve todos os problemas que estão colocados. O 

caso que você acaba de citar ainda incomoda um pouco pensar como se dá o diálogo para 

conceber uma coisa. Claro que durante a experiência a gente percebeu que as coisas vão 

sendo concebidas à medida em os problemas se colocam e a atitude crítica que temos dian-

te dos problemas sugere os temas geradores do diálogo. Mas o que quero dizer é: sempre 

me incomodaram muito os “métodos de projeto participativo”. Acho que esta tentativa de 

cientificizar o processo de projeto sempre me incomodou muito e a maior parte destes mé-

todos sempre me pareceram mais autoritários do que o próprio projeto autoral, pois eles 

acabam transformando os anseios e desejos das pessoas em relação ao produto em uma re-

lação burocrática de necessidades. O que são desejos e problemas são filtrados como ne-

cessidades burocráticas que podem ser colocadas em uma planilha do Excel. E aí você diz 

que “a obra teve participação.” No fundo você está fazendo um projeto autoral burocráti-

co. O exemplo que você acaba de citar incomoda pois, embora ele estivesse lá no início 

desta obra que se revelou bonita por ter se caracterizado por um fazer bonito… acho que 

tudo o que já se escreveu sobre projeto participativo ainda não dá conta de resolver este 

problema. O que quero dizer é que sempre que se discute projeto participativo pode-se cair 

no erro de se transformarem os desejos das pessoas em relação à obra numa lista burocrá-

tica de necessidades: esta lista burocrática de necessidades pode tranquilamente ser trans-

formada em qualquer desenho. Neste caso específico que você acabou de citar ele estava 

no lugar [INAUDÍVEL] e dizendo que a parede que definiria o espaço em que eles iriam 

viver tinha que ser mais pra esquerda ou mais pra direita, mas quando a gente — arquiteto 

— vai tentar pensar o espaço, a forma que a gente está treinado para pensar este espaço… 

a visão que a gente tem é um pouco totalizante (e por isto mesmo problemática) e incomo-

da um pouco pensar que a gente vai conseguir discutir isto na hora. Acho que esta questão 

do método do projeto ainda me parece um pouco problemática. 

Francisco Barros: Entendi. Acho que também não podemos, como você diz, en-

deusar esta experiência, mas ela é um fato, uma narrativa, com muitos limites e muitas di-

ficuldades, e que nos permite analisar e avançar criticamente. Este momento, por exemplo, 

em que eles estavam com o pé no chão, riscando: se esta informação que eles decidiram 

naquela reunião em que eu participava, se ela fosse encaminhada para outra instância — 

não necessariamente com outras pessoas, mas com as mesmas pessoas, como eu que parti-

cipava e minha função seria a de pegar aquele risco que eles fizeram no chão (decisão de 

que a parede seria “aqui”) e jogar no projeto geral, com um olhar mais totalizante, verifi-

cando a harmonia daquela parte com o todo. Eu me recolheria e faria alguns estudos e 

voltaria àquele coletivo depois com análises e sugestões ou até reafirmando o que foi deci-

dido naquela reunião de fato como algo interessante como projeto por conta disto e disto, 

enquanto cálculo estrutural, enquanto decisão. A meu ver, o que atrapalha muito a nossa 

forma de projetar as coisas é que o arquiteto fica fazendo duas, três, quatro obras ao mes-

mo tempo. Se ele fizesse uma por vez (“vou fazer esta casa aqui”), então ele estaria junto 
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dos pedreiros, pintores, marceneiros resolvendo as coisas, mas sem perder sua função e 

característica de raciocínio abstrato e estético, às vezes explodido no tempo, por conta 

formação de história do mundo, mas ele estaria residente naquela obra o tempo inteiro. 

Acho que a experiência gera de fato um monte de mal-entendidos por conta dos limites, 

mas acredito que quando a participação se dá neste vai-e-vem, nesta problematização, e o 

arquiteto inserido no debate, acho que é um método possível. No TFG que eu fiz na FAU a 

gente tinha um plano político-pedagógico do espaço que projetamos: tínhamos as discipli-

nas, quem daria a aula, quem aprenderia, que tipo de aula era, onde elas seriam. Seria um 

curso de formação de construtores-desenhistas. Nossa formação já dificulta este processo 

participativo: se nossa formação fosse outra (e isto seria uma revolução, claro), o processo 

participativo seria mais azeitado, talvez. 

Gabriel Fernandes: Um pouco por conta disto… A palavra “participativo” me 

incomoda um pouco e eu prefiro falar em “dialógico”… 

Francisco Barros: Concordo também. 

Gabriel Fernandes: E acho que o processo de construção da casa foi de fato dia-

lógico. Mas acho que os problemas não estão todos mesmo resolvidos e acho que é só no-

vas experiências como esta que a gente vai produzindo crítica em relação aos problemas e 

a gente vai avançando. Enfim: se não houver novas experiências a gente não vai sair do 

lugar. 

Francisco Barros: Dá pra encontrar, mais ou menos, as falhas dela, não é? Onde 

a gente falhou. Parece-me que as falhas que encontramos no caminho são superáveis se em 

uma próxima etapa ou em outra obra como essa a gente criar condições para que elas não 

se repitam... 

Gabriel Fernandes: Acho que só pra encerrar: tem uma frase do Tafuri bastante 

famosa e sempre bastante citada. Ele era um cara bastante pessimista: considerava ingê-

nuas quaisquer tentativas de se produzir uma arquitetura que tentasse ser de algum modo 

transformadora e denunciava o caráter ingênuo destas iniciativas, mas é um autor que eu 

sempre gostei. Tem essa frase bastante repetida: lá no livro Projeto e utopia ele diz mais 

ou menos que “assim como não é possível existir uma economia política de classe, mas a-

penas uma crítica de classe à economia política, também não é possível existir uma arte, 

uma arquitetura ou uma cidade de classe, mas apenas uma crítica de classe à arte, à arqui-

tetura e à própria cidade.” Acho que tem aí uma espécie de uma armadilha: pra que exista 

esta crítica de classe (e pensando que Tafuri fosse um marxista e que, caso ele esteja pen-

sando em “crítica de classe” provavelmente ele pense que esta crítica se baseie em uma 

estrutura de pensamento dialética), ela só poderia existir a partir de problemas reais. Pra 

que esta crítica exista — e aí a experiência da casa é um exemplo interessante — ela só 

pode se formar a partir de experiências reais que de fato desafiem a forma tradicional de 

ver as coisas. E desafiando a forma tradicional de ver as coisas, se consiga uma crítica a 

esta estrutura mais ampla. Acho que não devemos desistir de experiências como esta em 

que o diálogo se coloca como princípio da ação, porque no fundo estamos propondo uma 
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situação em que não existam arquitetos, pois todos seriam arquitetos em certo sentido. Nós 

que somos hoje os arquitetos talvez teríamos outra função. Acho que estas experiências de 

diálogo contribuem para que a gente acumule uma crítica sobre a coisa. Acho que é isto. 

Francisco Barros: É vontade de matar o arquiteto e matar o operário, né? Matar 

os dois: achar um terceiro caminho que é outra coisa” 

 

Ao ‘matarmos’ a figura do arquiteto e a do operário, voltamos à imagem alegó-

rica da pessoa autônoma, apresentada na pág. Xyz. Agora, se as decisões da construção 

civil forem coletivas, por pessoas autônomas, todas, teríamos a seguinte imagem: 

 

 

(desenho do coletivo de pessoas construtoras autônomas) 

 

 

Pedro Nakamura, arquiteto recém formado, analisa a operação de algo que não 

se tenha participado da decisão sobre a forma ou modo de execução daquela coisa. Para 

ele, não necessariamente a não participação na decisão de alguma tarefa ou atividade 

significa que a pessoa que a executa encontra-se ‘alienada’, se inserida em um processo 

coletivo: 

 
Francisco Barros: “estou procurando momentos que permitam discutir a aliena-

ção. Como o diálogo entre os atos de projetar e depois executar. Como isso foi?  

Pedro Nakamura: Bem, não me senti alienado, pois se estou participando de uma 

coisa... Lá eu fui de amador, contribui com o que eu posso, fui lá para aprender. Não sei se 

isso é alienado... Se eu não decidia as coisas, eu fui lá para aprender... Enfim. Estava lá a 

partir da compreensão “das regras do jogo”, concordava com elas e estava lá. (...) Não é 

por que eu construí o que eu decidi que...  A questão é mais ampla e difusa. O que vale é o 

coletivo, ser um processo coletivo, para o tratamento da alienação”. 

 

Geraldo Gasparin endereça ao trabalho coletivo, enquanto instancia somatória de 

idéias e experiências a responsabilidade pela qualidade espacial da casa:  



479 
 

 
Geraldo Gasparin: “Mesmo quem hoje não está ocupando a escola, foi lá deu 

sua opinião. Ontem mesmo eu fui lá, eu fiquei impressionado. Não tinha entrado nos quar-

tos depois de eles mobiliados, o lugar aprazível que é, o tamanho que é os quartos. Então 

ficou um bom espaço, não ficou uns cubiculozinhos. Tudo mundo tem um quartão enorme, 

tem um que é menorzinho... É um lugar muito agradável. Eu ainda não morei lá, pretendia, 

mas é um bom espaço, interessante. 

Eu acho que ela é referência para pensar outras reformas aqui, você pensando as 

casas.  

(...) 

Então quando discutimos coletivamente, a possibilidade de errar é menor”. 

 

De modo breve, observamos, segundo colocação de Talles Reis, que o processo 

de produção da casa deu-se com organicidade, termo de Gramsci que significa o conhe-

cimento do todo e atuação em uma parte, com a possibilidade de intervenção política 

nesse todo. Talvez seja essa uma das características mais complexas de serem alcança-

das na construção civil, devido sua complexidade.  

Certamente, se assim foi, é importante indicio de trabalho não alienado por parte 

dos brigadistas que compuseram o ‘Coletivo Socialista de Construtores’: 

 
“Desta rica experiência, constituiu-se o ‘Coletivo Socialista de Construtores’. 

Esse coletivo de construção é formado por gente que coletivamente faz tudo, se relacionan-

do por meio do diálogo fraterno em assembléia democrática, tem pintor, pedreiro, telha-

dista, eletricista, projetista, arquiteto, engenheiro, encanador... E na composição é que cole-

tivamente fazem arte, constroem casas e solidificam sonhos. O interessante é que depois de 

um tempo trabalhando juntos as tarefas se misturam e todos vão aprendendo no processo, e 

um pintor também fica mais próximo de eletricista, arquiteto de ajudante. Essa relação é 

necessária para a alegria e organicidade da obra.”228 

 

A idéia de que o processo de reforma dessa casa constituiu-se como uma obra de 

arte coletiva vai ser debatida mais adiante. Se assim for considerada, ao menos a forma 

terceira da alienação estaria em cheque. 

                                                           
228 . (sitio da internet MST, Talles...) 
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Donizete Alves, morador da casa, e como vimos, participante em diversas etapas 

de projeto e obra, também identifica o trabalho como coletivo: 

 
Donizete Alves: “lá, do que eu pude acompanhar, observar, desde a base da 

construção, eu percebi que tinha várias pessoas, várias... Tanto pedreiro como coordena-

ção da escola, vocês lá da FAU, ajudavam a discutir, apresentavam linhas, apresentavam 

propostas, apresentavam... Durante a obra eram feitas algumas mudanças, algumas mu-

danças assim de construção que envolvia outros conhecimentos, ou dependia de outros co-

nhecimentos de outras pessoas. É, envolveu mais de fato a escola enquanto a militância da 

escola. Como é uma obra coletiva, então saiu aquilo lá. Para nós é um experimento muito 

grande que é de fundamental importância para a militância”. 

 

Sergi Martinez, pedreiro catalão militante cooperado da COPAVI, que trabalhou 

por dois meses na obra, também contribuiu via mensagem eletrônica, estimulado por 

um breve questionário:  

 
“3. Você participava das decisões sobre o que fazer e como fazer as coisas da 

obra? Como foi isso? 

As decisões eram consensuadas entre todos geralmente no sábado numa conversa 

entre a parte técnica (Chico e Pedro), e a parte pratica (Sebastião,Coco,Lucas Rafa-

el,Rafael e Sergi). 

Podia vir uma idéia o uma proposta,mais nunca de uma forma feixada e rígi-

da...sempre com espaço para a creatividade...para a opinião... ...também tentando ser prá-

ticos e rápidos... 

6. Tem diferença em trabalhar em uma construção onde as decisões estão to-

das fechadas e uma obra de construção onde as pessoas são convidadas a dar sua opi-

nião? Qual você prefere? Por quê? 

Tem diferença e muita!! 

Prefiro trabalhar num espaço aberto aonde os encaminhamentos no venham fe-

chados. 

Gosto de dar a minha opinião!...Gosto de trabalhar com margem para a criativi-

dade!... 

Sentindo que faço parte e que perfeitamente poderia ser a minha casa. 

Trabalhei 16 anos na construção civil do mundo capitalista e nunca senti tanto 

prazer como trabalhando aqui no Brasil. 

Ajudei na Escola Milton Santos...contribui na ENFF...e estou morando numa casa 

que reformei totalmente na Copavi...” 
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A base democrática e o diálogo de alguma forma embebido de Paulo Freire, mu-

tuo, podem inclusive decidir trabalhar mais para fazer algo (fato esse já apontado ante-

riormente, mas que é agora retomado no bojo do tema da ‘coletividade democrática’). 

Sendo também objeto de relato no artigo enviado ao ELECS:  

 

“Finalmente, retomando o problema da relação “sustentabilidade x trabalho”, é 

preciso ter em mente que a aplicação de processos e métodos de baixo impacto ambiental 

não se deve apartar da aplicação de processos e métodos de “baixo impacto no trabalho 

humano”. Em outras palavras: não se justifica a imposição do trabalho pesado e opressivo 

em substituição a trabalhos menos impactantes, porém menos “sustentáveis.” Apesar da al-

ta qualidade alcançada pelo teto verde construído, quando comparado a soluções tradicio-

nais (como uma laje pré-moldada que poderia ser executada em um único dia), deve-se re-

conhecer a grande quantidade de trabalho aplicada. Tratou-se aqui, porém, de um traba-

lho minimamente acordado e cuja decisão foi coletiva, mas este equilíbrio é difícil e de-

ve estar na base das reflexões para qualquer outra situação”.229  

 

Talles Reis precisa as instâncias decisórias e qualifica o ‘modus operandi’ da po-

lítica da reforma da casa, como ‘dialética’ e segundo ele, utilizou-se de princípios da 

educação popular:  

 
Talles Reis: “O método de condução da reforma da casa teve foi o de se utilizar de 

princípios da educação popular. O diálogo, a problematização percorreu todo o proces-

so. Ao mesmo tempo, diferentes esferas de decisão estiveram presentes na execução da o-

bra: a coordenação político-pedagógica (CPP), o setor de finanças e projetos, o coletivo de 

arquitetos, os trabalhadores diretos da obra, o coletivo de moradores da casa, os trabalhado-

res indiretos (ou eventuais) dos mutirões e sábados comunistas.... Citei rapidamente 6 esfe-

ras ou núcleos de discussão e de tomada de decisão. Em alguns momentos 2 ou mais destes 

núcleos participavam das etapas de discussão/tomada decisão. A relação entre estes nú-

cleos era uma relação dialética,  com contradições, onde em certos momentos tinham posi-

ções diferentes. É deste choque, deste desenvolvimento das contradições que a construção 

foi se desenvolvendo e avançando. 

O sentimento, a sensação de executar a parte prática da construção, a mão na mas-

sa, o “pegar no pesado” é muito interessante, pois é uma dimensão do trabalho fundamen-

                                                           
229 (artigo elecs....) 
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tal, importantíssima.  Eu, que na maior parte do processo estava na burocracia, ao ir para o 

trabalho prático e concreto me permitia compreender melhor o todo do processo”.230 

 

As colocações sobre essa experiência até o momento apresentadas indicam, de 

certa forma, que o fato do trabalho ser democraticamente decidido por meio do diálogo 

e da problematização, constituiu uma base de sustentação que possibilita e potencializa 

o desenvolvimento de outros fatores para a desalienação do trabalho dos brigadistas. 

Se isto for verdade, poderemos afirmar que a busca do diálogo, nos termos frei-

reanos, encontra-se como método estrutural da experiência. 

Indícios de contribuição à ‘desalienação’ do trabalho dos brigadistas, ao menos 

no decorrer da obra. 

 

 

Limite 2.2.: limites autoritários pela centralização do conhecimento e pelo co-

mando da propriedade privada. 

 

A falta de experiência dos brigadistas em práticas que neguem os limites apon-

tados no título é que trouxeram diversos equívocos colecionados no decorrer de todo 

processo de reforma da casa. O caráter de novidade, e daí aprendizado, por vezes levava 

ao erro. 

O primeiro dos erros identificados (mas que não é um erro, pois não tinha como 

ser previsto) foi o teor da convocação dos brigadistas do ES e da COPAVI. 

 Isto, pois a idéia de transformar a obra em um processo de contribuição para a 

formação de profissionais da produção do espaço por meio das ‘assembléias de obra’, 

pelo diálogo e a problematização, tomou mais força e até mesmo clareza apenas no de-

                                                           
230 Contribuição de Talles Reis via mensagem eletrônica, tendo como guia um questionário, que se encontra na inte-
gra, nos anexos. 
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correr dos trabalhos, a partir do encontro das pessoas e suas idéias sobre a própria obra e 

suas potencialidades. 

Desse modo, a convocação que partiu de Guararema para o assentamento e para 

a cooperativa continha informações de trabalho que foram se alterando no desenvolvi-

mento do processo de diálogo entre os próprios brigadistas. Por isso é que dos cinco que 

iniciaram a obra, em junho de 2011, apenas um deles esteve em sua conclusão, em no-

vembro de 2011. Tendo a obra ficado mais a cargo de construtores da própria ENFF, de 

estudantes, da coordenação da escola e do ‘coletivo de arquitetos’, como eram chama-

dos os estudantes da FAU, que por vezes contou também com a cooperação de Natália 

xyz e Judit xyz. 

Vejamos como pareceu essa mudança das ‘regras do jogo’, pela modificação 

participada dos projetos pelos próprios construtores, para os brigadistas do ES: 

 
Sebastião da Silva: “Resumindo: a construção lá na escola, como foi que aconte-

ceu. 

O projeto chegou até nós aqui, que era para a gente aqui assim: desmanchar as 

paredes, construir algumas, desmanchar o telhado e fazer outro. De inicio era essa telha 

de reciclagem. 

Ai, a gente tem aqui o nosso dia a dia aqui, tem a família, e a gente tem que dar 

um pulo fora e outro em casa. E como a distancia, é uma distancia bem longa, nós calcu-

lamos aqui o serviço para uns trinta dias.  

Então nós chegamos lá e topamos com o ‘museu daquela casa lá’. 

E aí ficou naquela questão: não, não vai desmanchar essa parede não, ah, essa 

parede aqui não vamos mexer nela não... a gente começou a trabalhar, resumindo, e foi 

aproveitado ali três paredes de fora, cinco paredes mais ou menos, por dentro, e o resto: 

chão. 

Podemos dizer que com aquele atraso ali, se você pegar uma casa no solo, livre, 

você rapidinho você vai erguer uma casa.  

E o que aconteceu ali é que nós ficamos muito amarrados por que o serviço lá, a 

gente não chegou com ele detalhado para poder fazer, é de acordo que foi fazendo que foi 

fazendo aqueles tipos de mudanças. Aqui mexe, aqui derruba, aqui não podemos derrubar”  

(...) 

Sebastião da Silva: “é... Nessa parte aí foi bom, sim, por que ali dentro, junto ali, 

com varias pessoas que a gente vai tomar uma decisão, isso ai é muito importante, mas is-



484 
 

so foi um problema quando mandaram para a gente um rascunho com menos serviço para 

fazer. 

Francisco: ai isso ai foi uma falha na conversa, não sei de quem...  

Sebastião da Silva: .... Se chegasse para a gente aqui: olha vai ser o seguinte: vo-

cês vão lá, olhar a casa e concluir, sentar com o pessoal lá e fazer uma reunião do que vai 

ter que ser feito, e não tem um prazo já determinado para terminar o serviço, não é com 30 

ou 60 dias... Então o que pegou para nós foi isso.  

Olha, não sei todos concordam, mas parece que foi então que o erro já saiu de lá 

para cá.  

É como se eu chegar e falar: olha Chico, você vai ter que fazer um rascunho de 

uma casa, mas só por fora, de sete x seis. Ai você já vai com aquilo na cabeça, de fazer a-

quele rascunho de 7 X 6 ali. Só que chega na hora e o cara começa a acrescentar por den-

tro mais coisa, não quero assim, assim, assim... Então, quer dizer, aquilo que você fez o 

planejamento aqui, lá mudou tudo. E foi o que aconteceu com a gente. 

Foi diferente do planejamento que nós fizemos lá”. 

......................................... 

Sebastião da Silva: (...) uns vinte dias antes de você voltar para cá, minha mulher 

me perguntou se eu tinha vontade de voltar para a escola. E eu falei, olha... pelo pessoal 

da escola, pelo sistema da escola, que eles tratam as pessoas de igualdade lá dentro lá. Is-

so quer dizer quanto à alimentação, dormitório, essas coisas assim. Olha, eu posso até re-

tornar, mas de questão de trabalho tem que ser uma coisa muito apropriada mesmo, caso 

contrário... Dar tiro no escuro não vou mais não.  

Sebastião da Silva: (...) de pensar bem nos períodos de tempo que ficaria na esco-

la, por que ninguém quer ficar longe de casa tanto tempo assim. 

 

Isso demonstra sim, um erro de não termos os convocado para participar de um 

processo de formação calcado nas ações pedagógicas dialógicas. Mas como já esboça-

do acima o processo é que se mostrou formativo em seu próprio desenvolver. Ou seja, 

ele ‘saiu de si mesmo’, foi resultado do próprio processo, ou seja, ele mesmo, o proces-

so é que foi alterando os integrantes da brigada, que no encontro, no ambiente da ENFF 

assim foram, pela problematização critica, elaborando o próprio método de trabalho que 

culminou na formação do ‘Coletivo Socialista de Construção’. 

É necessário dizer que esse processo não se deu de forma espontânea, como que 

por ‘brotamento’, senão pelo diálogo problematizador já citado e pela postura critica e 

ativa de todos os integrantes do coletivo.  
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Outro breve ‘deslize’, que momentaneamente ‘quebrou’ a ordem instaurada foi 

um episódio em que não havia material na obra e um dos brigadistas foi jogar bola. 

Quando visto por uma das pessoas da própria brigada ali, em suposto horário de traba-

lho, foi repreendido, o que gerou certo mal estar, mas que foi em seguida sanado. 

Isso mostra que a forma de ação do Capital encontra-se presente em todos os se-

res vivos, por mais que não o desejem. Vejamos os relatos desse episódio pontual: 

 
Rafael: E teve essa história do material...  

Tom: Aquilo ali bagunçou o corêto, ein? 

Rafael: e esse dia nós ficamos sentados lá, e tivemos de explicar isso ai para a es-

cola, pensaram que a gente estava à toa... E fazia mais de três dias... e o Cocó ficou ner-

voso... Foi lá... E aí ficaram mais tranqüilos.  

Sebastião da Silva: Até comentaram que aquilo ali já tava virando obra de igre-

ja... Mas sem ter o material, que nem o Rafael falou ali... E a gente mora longe... Se for pa-

ra a gente sair daqui para chegar lá e ficar de braços cruzados... É melhor nem ir! Por que 

se ficamos parados já começamos a pensar aqui, que nem o Tom, que a esposa dele estava 

com o braço machucado, eu tenho minha mãe doente... O Stin231 estava aqui e preocupado 

com os meninos lá, sem saber o que tá acontecendo... Então já ficamos naquele stress da-

nado, e falta material...”. 

..................................... 

Rafael Soares: então se teve questionamento de que a casa demorou, tem colocar 

esses pontos todos aí, não é? então até podia levar isso para escola. Para pensar o porquê 

a casa atrasou. E muitas vezes é gente que nem entende de obra, né? e fala: “nossa como 

demorou”... 

E trabalhamos sô. Para derrubar aquelas paredes... Tinha de tudo lá. Era toda 

feita de forro, casa antiga, não é? Era aranha, era gambá... Deu muito entulho, mesmo. 

Era tanta coisa, que ficamos até enrolados na casa. Mas aquela casa deu certo, não é? Fi-

zemos a casa, está lá, então quanto tempo levou tanto faz, tanto fez... que... 

Tom xyz: deu infiltração? 

Francisco Barros: deu nada. 

Rafael Soares: ai... É colocar isso. Por que senão as pessoas que não entendem 

não vão saber. E ainda, hoje, quem chega lá e perguntam: “quem fez essa casa?” “foi o 

pessoal lá do Espirito Santo”. E ai podem perguntar: “quanto custou, foi caro?”. “sim, a 

obra demorou”. Mas a pessoa não vê lá traz, dentro da obra, como foi a coisa. A pessoa 

não vê. Pois quando chegamos lá, foi tudo diferente, né? 

                                                           
231 Stin, ou Ailton Soares Rafael é pai de Rafael Soares e Lucas Rafael, e mora no Assentamento Florestan Fernandes 
no Espírito Santo... 
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Lucas Rafael: ...e teve as varias mudanças também. 

Rafael Soares: ...e teve o Sergi Martinez que ajudou muito também. O Sergi Mar-

tinez. E teve um dia que estávamos conversando lá, e... “cê acha que tá demorando?” e fi-

zemos as contas e vimos que foi quase um mês para desmanchar a casa e outras coisas que 

atrasaram... o material... ” 

 

Diego Kapaz também coloca que a obra teve momentos de ruptura da instância 

coletiva decisória. Esse momento foi o da construção da varanda da casa: 

 
Diego Kapaz: O outro aspecto é que existia por vezes um descompasso ente o mo-

vimento e nós, e entre você, e o nosso tempo, de, digamos assim acadêmicos, e aí entra ou-

tra questão, da extensão universitária, mas de nós arquitetos, digamos assim. Porque a 

gente acabava indo uma vez a cada semana no máximo, mas era uma vez a cada duas ou 

três semanas, e você tinha um contato muito mais direto com eles, falava umas 2 a 3 vezes 

com eles por semana pelo telefone, mas as coisas eram tocadas no ritmo de obra, mesmo. 

Às vezes, mas mais do que isso, no ritmo do movimento, e às vezes você chegava lá e via 

que uma decisão que não era sua, mas uma decisão que tinha sido tirada no coletivo, che-

gou alguém lá e na hora de construir construiu de outra forma. Não porque não gostou da 

decisão, nem porque não ouviu a decisão, mas porque na hora as coisas tinham que ser to-

cadas e ele foi lá e fez. Quer dizer, uma coisa de descompasso. 

Francisco Barros: O exemplo da varanda, né, por exemplo. 

Diego Kapaz: É, a varanda foi o exemplo mais sintomático disso, que eu acompa-

nhei de perto foi isso. O grupo tinha conversado, tinha feito reunião – eu não acompanhei 

a reunião, mas o que eu soube foi isso – tinha sido decidido fazer de uma forma, aí chegou 

dois dias depois e o pessoal da produção resolveu fazer de outra forma, etc. 

E você tinha um embate, também, nesse caso da varanda acho que foi bem legal, 

mas não só nele. Você estava trabalhando a idéia de participatividade em você, de forma 

também muito enriquecedora. Porque também aquelas vigas todas estranhas, alguns ele-

mentos construtivos, aquela abertura de iluminação no teto, e a varanda, também, você ti-

nha uma opinião sua, que era muito embasada, com o conhecimento técnico e acadêmico, 

e pratico também, mas você se deixava levar pelo coletivo por conta da questão maior de 

que o importante era mesmo a construção coletiva da idéia”. 

 

Manoel Alcântara, mais adiante expõe em palavras próprias a crise vivida por 

arquitetos que tem notado as características intrínsecas à sua própria função social, que 

se busca retrabalhar nas disciplinas do canteiro experimental da FAU, experiência n. 2 

desta mesma pesquisa. Como se pode ver aparentemente se trata de um ‘beco sem saí-
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da’, ao ser analisada a forma que o Capital se apropria da autoridade técnica do arquite-

to e urbanista: 

 
Manoel Alcântara: É uma reflexão que temos, não é? Que viemos, coletivamente, 

fazendo ao longo da vida. Eu acho, sinceramente, que a prioridade é a emancipação, for-

mação e autonomia dos sujeitos, só que a gente tem que analisar como inserir isso, como 

quebrar, como conseguir se por à margem. Não se consegue se por à margem, como de 

dentro do processo que está dado, de forma que coloca a gente como arquiteto... Sabemos 

muito bem o que é um arquiteto: é o símbolo da divisão social do trabalho, da concentra-

ção das decisões, e é uma contradição por que queremos romper com isto, mas ao mesmo 

tempo somos isto. Não é? Seria a negação. Romper totalmente seria a negação de nós 

mesmo enquanto arquitetos. É preciso repensar o arquiteto, considerando-o como alguém 

que detém - você mesmo fala isso sempre - alguém que tem um conhecimento que vai pôr 

ali pra contribuir, dentro de um processo que esperamos não ser o corriqueiro, autoritário, 

impositivo e alienante. Mas, a gente tem que estar ciente de que as pessoas esperam de nós 

uma postura, que nós resolvamos. 

Isso era muito claro nas experiências do Dom Tomás232: nós íamos fazer oficinas - 

eu estou falando de outras experiências, mas acho que tem uma ponte ai. Porque são ques-

tões que vivemos lá na Florestan, que remetem a outras experiências e também que já le-

vamos para essa experiência da Florestan.  

As respostas nos são cobradas, a eficiência, a resolução do problema, você é o 

técnico, você é o “doutor”, então: “chega aí e fala aí ‘cara! ’, o que é isso ai? Resolve esse 

‘negócio’!”. A gente tem que ter o trabalho de quebrar isso, mas também não pode se isen-

tar do nosso papel ali que é trazer uma coisa que não é nossa, que foi construída, é um co-

nhecimento. Temos na sociedade o poder, de centralizar, de determinar, como diz o Sérgio 

ferro, de desenhar o trabalho alheio, ou o produto do trabalho alheio, de compõe os traba-

lhos alienados. Temos esse poder, mas também temos o poder de trazer uma capacidade de 

abstração que a disciplina nos permite, que permite antecipar uma série de respostas, e as 

respostas, ou elas existem tecnicamente ou a gente tem instrumentos para antecipar, para 

resolver antes de por em prática, no projeto, de resolver tudo.   

Mas eu acho que abrir isso para discussão e trazer os elementos para que eles se-

jam debatidos e escolhidos é imprescindível, mas é preciso trazer esses elementos, é preci-

so propor, não se pode isentar-se. O Reginaldo [Ronconi] sempre dizia que somos sujeitos 

no processo: - “não se isentem, não esperem que os ‘caras’ resolvam, não! Coloquem-se 

também, isso não é processo participativo se vocês não se colocam também como sujei-

tos”, não de forma impositiva, mas, como diria Paulo Freire, trazendo conhecimento acu-

mulado que se detém e que se vai problematizar e até reinventar, esse conhecimento, mas 

ele precisa ser colocado inclusive para ser questionado.  

                                                           
232 Assentamento de reforma agrária localizado em Franco da Rocha onde Manoel, junto de um coletivo de estudan-
tes da USP .... 
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Então, é só uma ponderação. Eu não estou defendendo aqui o arquiteto, ou me-

lhor, a função, o papel do arquiteto, tal qual gente conhece e está estabelecido, mas estou 

apontando para esta contradição. Em que medida se nega a si mesmo? Até por que, somos 

cobrados. No processo produtivo como conhecemos na construção civil, do qual não foge 

muito o processo lá da casa do “teto verde” – ali tem uma diferença, uma inovação na 

forma do “telhado”, nos materiais, mas o grosso ali, a alvenaria, tudo, o processo produti-

vo é muito convencional, não é? Está inserida na margem de uma metrópole, uma cidade 

vizinha que tem acesso fácil... Então, o sistema produtivo é o mesmo e nesse sistema aí tem 

papéis determinados.  

Como é que nós rompemos com esses papeis sem romper com o próprio sistema 

produtivo ou forma construtiva? Porque a forma construtiva e o sistema de construção, ele 

não é só os materiais, ele determina funções também. Então, como é que se abre mão de 

uma coisa e não abre mão da outra? Dentro desse processo temos um papel que negamos, 

mas que ao mesmo tempo precisamos afirmar, porque se não, o sistema não funciona, pois 

ele está “formatado” assim. Não que se deva reproduzir o que tem aí na construção civil, 

mas ir aos poucos quebrando... Tendo consciência disto: que somos peça dentro de um 

processo que está dado, que não fomos nós quem inventamos, que discordamos - e muito! - 

Mas que para cumprirmos, nisto, nosso papel como arquitetos, temos que assumir, em 

grande medida, essa divisão social do trabalho e tentar colocar aí um pouco mais de auto-

nomia do sujeito, de discussão, de abertura... Tem, talvez, uma fronteira entre o que é pas-

sível de determinação coletiva, participação, e o que é uma mera resposta técnica, que não 

é o desenho impositivo, simplesmente, em suma é, mas também é uma resposta em termos 

de tecnologia, que é um conhecimento acumulado, construído socialmente, que se detém e 

que é preciso socializar.  

Acho que entender o que as pessoas querem e respeitá-las dentro do processo 

produtivo e fazer deste um processo formativo é fundamental, mas, por outro lado, às vezes 

é só uma questão de cumprir o nosso papel, de prover alguma coisa que podemos prover 

como técnicos.  

(...)  

Francisco Barros: Você acha que isso aconteceu e em algum momento isso re-

percutiu negativamente em algum produto da obra, do processo? Como foi? 

Manoel Alcântara: Eu acho que às vezes - com essa conversa, me vem uma ques-

tão que precisava formular melhor, e agora é apenas uma impressão.  

Onde está a discussão, qual é a pauta da discussão, qual é o limite, o que é discu-

tível ou não? Falando em termos grosseiros, o objetivo ali era construir a casa... Talvez 

essa ‘patinação’, eu acho que teve sim! O fato de não definir antes em projeto, às vezes 

demorou-se muito para executar tal etapa do trabalho, não tinha uma definição... Mas isso, 

espera ai! Estou dizendo que é um ônus? É, mas é para ter todo outro ganho que a gente 

já falou aqui, não é? 
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Em diálogo com Manoel Alcântara nos vem à memória de um episódio extre-

mamente importante para o debate das dificuldades encontradas na experiência no âm-

bito do debate sobre o diálogo x autoridade técnica, e que a deixam ainda mais válida. 

Creio que já ‘deu para perceber’, quando são apresentados os limites não são 

questões que impedem a ‘eficiência’233 ‘ das ações pedagógicas dialógicas,mas, na ver-

dade, barreiras que a realidade impõe ao processo formativo que o deixa ainda mais 

claro. 

 

Francisco Barros: estou me lembrando aqui, de um momento da obra, que é bem 

isso. Foi a questão dos pilares, nos cantos da casa. Uns diziam que: “esse canto precisa de 

pilar”, e nós: “não precisa...” e vinha: “peraí Cocó !!! aqui não precisa, não vai... olha 

aqui... a carga... o peso se espalha...” mas ele “não, mas eu já vi... vai ter que por, vai ter 

que por !!” E sabíamos, pelo nosso conhecimento, algum, de cálculo, de estrutura, que não 

era necessário por um pilar lá... Eu pelo menos tinha uma posição clara de que não preci-

sava. 

 Manoel Alcântara: não precisamos mentir e se enganar, entende? 

Francisco Barros: Lógico, e por isso mesmo que falamos tudo que sabíamos na-

quele momento e... Democraticamente, como era conduzida, fomos voto vencido e aí colo-

camos os pilares para ficar ainda mais seguro em uma parede que não tem sentido ne-

nhum. 

Manoel Alcântara: (risos) Mas é aí a questão. Você vai impor? Você não vai im-

por, não é? É você abriu mão da sua autoridade, e ótimo que você tenha feito isso. Concre-

tar todo um pilar não é nada diante do processo todo, não é? Às vezes é um preço... 

Francisco Barros: ...até por que eu não tinha essa autoridade. A partir do mo-

mento em que nós nos desautorizamos, desde o inicio, não havia como. Mesmo que gritas-

se, fizesse barulho... Pulasse... Não havia essa coisa de autoridade lá! 

Manoel Alcântara: ...é o que estou dizendo, abrimos mão da autoridade, por que 

isso era preceito para o processo formativo. Senão ia ser chegar lá com o desenho e con-

versar o menos possível com as pessoas para não ter questionamento, e ia se impor. Então, 

não era isso que se queria, não é? 

(...) discutir isso é um preço para poder fazer um processo horizontal de discus-

são, então vamos discutir tudo. Beleza! A gente vai chegar lá na cidade na sociedade. Tudo 

bem se tiver que discutir o tijolo, para engrenar, para fazer o processo, beleza! Mas, às ve-

zes, se espera uma resposta técnica e... Que tem que ser dada, por que se não, agente corre 

o risco de dizerem: "ta vendo vendo! Não, tem q ter ser conforme a autogestão... tem que 

                                                           
233 Novamente aqui o termo eficiência é empregado no sentido ‘brechtiano’, conforme apresentado na pág. Xyz. 



490 
 

ter um 'cara ponta firme' aqui, um cara que manja disso, para fazer esses peão trabalhar... 

esse negocio de democracia não funciona!". 

A gente corre o risco de dar margem...  De alimentar esse discurso, de que "a ine-

ficiência"... de que tem de ter, que só funciona se tiver o "capataz" e se o cara não ficar 

questionando. " a gente não veio aqui pra discutir, a gente veio aqui para trabalhar: assen-

tar parede, rebocar..." entendeu, se agente não consegue conciliar as duas coisas: a efici-

ência produtiva - eficiência mínima - o processo formador e o objetivo que é construir a 

própria casa... Por que ele é um pretexto, acho que agente... Talvez, ainda que a gente re-

produza uma forma "eficiente" e enquadrada e consiga no mesmo ambiente, na mesma 

margem fazer uma discussão, num processo formador e que vá além do questionamento 

da... [técnica] eu não estou dizendo que a gente não deva questionar essa péssima de tec-

nologia opressiva e alienada, mas tem que nesse momento histórico... É o que está dado. A 

gente tem um objeto pra fazer? Tem. Tem que também dar essa resposta, tem que dosar as 

duas coisas” 

 

Observando a casa pronta, o resultado, os depoimentos e a prática vivenciada, 

não chegamos ainda com essa experiência terceira a ‘dar um tiro no pé’, conforme Ma-

noel aponta o risco. Mas, certamente, há sim inúmeros aspectos ainda a ajustar. Para 

tanto, é que o processo tem de ter uma continuidade, e se manter aberto à contribuição 

de todos os envolvidos no processo de constituição da brigada de construção, pelo 

mesmo método do diálogo e da problematização critica que a criou. 

Manoel Alcântara: e têm coisas que tem regras, concreto armado, tudo isso... 

Por exemplo, não tem discussão não é? Concreto armado tem fórmula é como remédio. 

Então o que é margem para discussão? Essa é nossa grande questão, não é?! 

Francisco Barros: Sim, eu acho que é exatamente isso, e com todas essas formu-

las na cabeça você se jogar para discutir. A partir do momento em que você não tem uma 

superestrutura autoritária que lhe molde a uma forma de relacionamento, por exemplo, na 

cidade, muitas vezes o arquiteto tem o poder de mandar um pedreiro embora! Do tipo: “se 

você não fizer o que eu estou te mandando fazer você vai perder o emprego!" essa é a 

questão do capital. E como que você vai trabalhar sem essa relação de autoridade de um 

sobre o outro, de um ter a vida do outro nas mãos? 

Manoel Alcântara: sim. 

Francisco Barros: é... Acho q é toda a diferença. Então, a gente estava lá na obra 

e tinha coisa que ia dar problemas e eu falava, discutia. Porque se desse um problema um 

problema muito grande... Entendeu? Mas eu não podia mandar ninguém embora e nin-

guém podia me mandar embora. Era uma relação de iguais para iguais, tínhamos de che-

gar a um acordo. . 



491 
 

Manoel Alcântara: Então, Tem duas relações de autoridade aí. Duas formas de 

imposição: primeira essa, da pessoa que vai mandar embora, mas o que eu estou tentando 

apontar é a relação de autoridade e imposição dada pela própria técnica. Você entendeu? 

Pela própria divisão do trabalho pela própria tecnologia. Nós como arquitetos temos auto-

ridade, independente disto ser estabelecido no processo, nas relações de trabalho. 

Francisco Barros: e temos.  

Manoel Alcântara: tem a tal da autoridade que determina: de quem detém o co-

nhecimento que já foi alienado das pessoas. E se eles não tiverem esse conhecimento, cara, 

eles vão "dizer amém". Isso é muito ruim. É o próprio sistema, a própria tecnologia... É is-

so que eu estou querendo apontar pra você, que a gente está tentando refletir - o próprio 

sistema de produção, ele já impõe, já está implícita a opressão, na forma de fazer, de exe-

cutar. Porque a pessoa está alienada do conhecimento e ele por conta disso, também, ele 

obedece. 

Francisco Barros: É ideológico, da mesma forma que eu estou alienado de não 

saber assentar um tijolo.  Se um pintor quiser me enganar ele me engana... Assim como eu 

engano ele facilmente. Essa coisa de um não conhecer o trabalho do outro... A tarefa do 

outro, é um problemão, é isso que você está falando, não é? 

Manoel Alcântara: Como é que a gente cria - aí já partindo das nossas conversas 

e estudos do " Barba" [Marx, como você gosta de chamá-lo] como é que você chega numa 

horizontalidade, como é que agente chega numa sociedade mais emancipada se a própria 

estrutura de produção e tudo mais e - de novo - a divisão social do trabalho determina essa 

desigualdade? Não dá, ao mesmo tempo, pra ter um retrocesso histórico. É uma grande 

questão: essa tensão é dialética, não vai ter uma fórmula”. 

 

No tocante aos limites à coletivização das atividades, os brigadistas assentados 

após o tempo de estadia na ENFF, voltam a seus lotes, nos assentamentos, onde lá vão 

encontrar condições adversas, onde o debate e o embate com a forma mercadoria conti-

nuam, pelas veias do agronegócio. 

De modo a ilustrar essas lutas, após escola, é que reproduzimos abaixo trecho de 

debate:  

 
Gerlado Gasparin: Então há ainda certo encantamento ao processo da escola, 

porque em geral as relações nos assentamentos não são determinadas por essa forma de 

tentar juntar... Em geral, mesmo nos assentamentos, quando não tem muita cooperação, 

quem decide como plantar, o que plantar, como vender, o que vender é companheiro, ele 

não consulta a companheira, a esposa, alguém da família, o coletivo de vizinhos, e sim por 

sua cabeça. Faz e pensa. 
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Mas ele participa de certa forma de todo o processo, da concepção. Mas o que de-

termina a relação dele é uma relação mercadológica. Ele tem que produzir um tipo de 

mercadoria porque tem que vender. Nós vivemos essa contradição também, sobretudo o 

camponês porque toda a luta coletiva que é feita para conquistar terra, depois ele produz 

em escala, em miniatura as relações que o capital precisa, a pequena propriedade...  A 

propriedade privada e os meios de produção é o lote, seu espaço. Então é toda uma luta 

que tem que ser feita. 

Francisco Barros: Algumas cooperativas vão superar isso?  

Geraldo Gasparin: Eu acho que sim. Eu faço parte de uma, mas é uma relação 

bastante mercantil. A cooperativa que eu faço parte o movimento deles é 150 mil por mês, 

é grande o movimento. O que a gente gasta aqui na escola, la se produz, se movimenta. 

Quase dois milhões por ano. Mas é cada vez mais se qualificando pelas exigências do mer-

cado, pelo tipo de arroz, seguimento A... 

Mesmo a produção orgânica de arroz é forte porque ela passa pela questão eco-

nômica. Você ganha mais, tem certificação e vai aprimorando. Claro que nós fazemos a 

propaganda ideológica. Os encontros dos amigos lá são duas mil pessoas, fazemos grandes 

festas, atividades, você não vende só um produto, você comercializa... Em uma sociedade 

capitalista, é o que determina o que você tem que fazer. Mas é feita muita doação de ali-

mentos. 

Mas é uma experiência, acho que são iniciativas que se diferenciam. Se você for 

ver as outras cooperativas tradicionais são indícios da sociedade socialista. Então você 

tem que planejar a produção. Como você vai alimentar uma cidade como São Paulo com 

15 milhões de habitantes, se você não planejar a produção? 

A unidade familiar é para auto-sustento, mas você tem que ter numa sociedade so-

cialista, comunista, você tem que ter áreas disponíveis pra produzir tanto de alimentos, 

tanto tempo qualificado. Então podemos não ter latifúndio por extensão, mas temos que ter 

latifúndio por unidade produtiva, por tipo de produção, que não seja só mono cultivo. En-

tão o que a gente consome é o que eles chamam commodities agrícolas, são produtos cada 

vez mais intoxicados, com alto valor agregado, mas a gente acaba pagando... 

Francisco Barros: Com a saúde 

Geraldo Gasparin: Com a saúde, como aquela lá agora do leite de uma pesquisa 

que saiu no mato grosso do sul. O leite materno já tem três tipos de agrotóxico. Acho em 

ouro verde no Mato Grosso, as umas das regiões que mais intensificou o nível de agrotóxi-

co. 

Francisco Barros: A mamãe come e o bebe leva também. 

Geraldo Gasparin: E o bebe já vai... Ao se amamentar, pois ela pega pelo ar que 

respira, pelos alimentos. Porque lá é uma região que é alta e o ar que tu respira... Então é 

uma luta grande que eu acho que tem que ser feita” 
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3.10.3 Forma terceira – a alienação da espécie 

 

Exemplo 3.1.: ações pedagógicas dialógicas em processos formativos inseridos 

na realidade, no mundo, na sociedade. 

 

Rafael Soares inaugura aqui o sentido dessas ações pedagógicas dialógicas ba-

seadas no aprendizado vivo. Na descoberta de algo novo, dando sentido a uma pesquisa 

coletiva, de uma curiosidade coletiva que também instiga e motiva... 

 
Rafael Soares: Rapaz, eu não sei o nome do homem, esqueci o nome dele, e tem 

aquele outro lá, ele já fez em assentamento umas casas, de teto verde. Ele veio visitar a es-

cola, e já tinha acompanhado de fazer casas assim, e chegou aquele dia, aquele dia foi o 

Talles e todo mundo lá da escola. Tiraram fotos e tal. Estavam José Raimundo, Eridan Pe-

reira, e ai ele pegou e falou assim: “Essa casa vai ficar boa, vai ficar bonita, mas é difí-

cil”. Ele falou que era difícil, para construir uma casa daquelas é muito difícil, difícil de 

dar certo...  

Aí eu acho que eles perderam a fé na casa... Falou uns negócios ali e daí foi para 

lá. Depois o Flavio veio e falou e veio perguntar: “Será que esse trem vai dar certo ai ra-

paz? Isso ai vai cair...” e eu falei: “Não rapaz, não vai não, você está doido?” Ele queria 

tipo criticar, né? Tava fazendo assim para a gente falar alguma coisa: “Mas não, a casa 

está boa”. 

E aí quando acabou, e fizeram um festão, e tá lá hoje e os caras alegres, foram 

para a casa... “ 

 

A idéia de fazer a cobertura da casa instigada por Talles Reis foi extremamente 

importante para a criação de algo que veremos mais adiante, da ‘mística’ da casa. Mas 

ficamos aqui, por hora, com a abordagem de que o processo tratou sim, de um processo 

de aprendizado, que quiçá nos parece ser de um processo, velado ainda pela questão da 

novidade da técnica. Vejamos os depoimentos a continuar essa busca, que aprendizado 

foi esse, apenas técnico?  
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Sebastião da Silva: “E aí, o planejamento do teto verde, para nós foi muito bom. 

Foi bom por que eu nem nunca na minha vida com 40 anos nunca tinha ouvido nem falar, 

sobre o teto verde e nem nunca imaginava que ia ter a oportunidade de botar a mão na 

massa para poder construir um teto daquele. Para mim foi bom, foi uma experiência 100%. 

Essa experiência que a gente teve ai, tá certo que o dinheiro me ajudou muito, mas ela va-

leu mais do que o dinheiro que eu trouxe para casa, a respeito de isso aí.  

Por que hoje eu posso até sozinho não conseguir fazer, mas hoje se alguém me 

perguntar como funciona o teto verde, eu já tenho esse tipo de argumento para conversar 

com a pessoa. E talvez eu possa até ajudar que nem eu comentei lá de construir um teto 

verde numa daquelas casas lá na cidade. Eu já tenho uma noção se eu pegar eu, o Tom e 

mais esses meninos aqui, essa experiência a gente pode passar para os outros lá. 

Eu sozinho posso não conseguir, mas através deles aqui que estavam junto comi-

go, pode falar olha Cocó, isso aqui não é assim não, é assim. Então, vai chegar no final da 

história e o teto verde vai ficar concluído. Até com menos tempo que a gente levou para 

poder fazer aquele lá”.  

 

A questão da técnica imbui-se de um conhecimento, que aqui novo, é de poucos. 

Assim, o intercambio sobre sua viabilidade, como vimos no relato de Rafael Soares, 

rodou o Brasil, e a ENFF recebeu a visita de Tchesco, do Rio Grande do Sul, pessoa que 

foi extremamente importante em nossos ânimos para desbravar a técnica, extremamente 

mal falada, como quase que impossível de se executar.  

Outro ‘guru’ da técnica foi o arquiteto, Fernando Minto, também mestre pela 

FAU, integrante do LCC, que sempre dava orientações... Mas da brigada mesmo, nin-

guém nunca havia feito, mas assim mesmo, com os apoios, quase a formar uma ‘corren-

te de solidariedade’ de quem já fez, ‘acreditamos’ nas dicas, sugestões, e... Até hoje a 

casa está lá, sem goteiras! 

 
Sebastião da Silva: E teve o Tchesco também que teve uma importância muito 

grande naquela obra ali, por que ele já ajudou a construir um teto verde, antes. Ele incen-

tivou a gente bastante, sobre a construção do teto verde. Eu lembro que ele falou que isso 

ai ia servir para nós mais tarde. E eu já estou ansioso para isso acontecer, por que é uma 

experiência boa de vida que a gente passou ali, sobre aquela construção ali. Eu aqui na 

região já comentei com vários tipos de pessoas, que até hoje eu não vi um falar comigo so-

bre um teto verde. 

Tom xyz: eles não conhecem... 
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Rafael Soares: Sabe por causa de que, que o homem falou lá naquele dia. Eles di-

zem que nunca viram assim... Eles acompanharam lá, mas não foi casa, foi só a varanda, 

não chegaram nunca a ver uma casa de teto verde de duas águas. Só tinham visto de uma 

caída, varanda. A casa mesmo era de laje, e ficava na frente, assim... E enfeitou a casa. E 

ele falava que era difícil e não estava nem na metade...  

E ele queria ver. E quando acabou e ficou pronta... Mas ele mora longe, não sei quem é, e 

pediu para mandar foto quando ficasse pronta. E acabou e deu certo. E eles não viram o 

final da casa, nem o Tom, e você ficou de trazer o retrato... e pelo e-mail, não chegou, faz 

tempo que não mecho no e-mail.  

Quando cheguei aqui meu pai perguntou como é que faz e eu falei: “é muita coi-

sa”. 

A gente podia fazer assim um lugar separado, para a gente almoçar. Por que aqui 

já não dá mais, tem a laje já. 

E tem essa noção de que gasta mais um pouco, né de mão de obra, um pouqui-

nho... 

Lucas Rafael: o que ajudou muito mesmo foi que pesquisamos lá, um monte de 

casas, que o Tchesco mostrou lá para a gente. Por que a gente também não sabia, nunca 

tinha visto aquilo, nem ouvido falar. Para nós chegar lá e fazer assim, ela é bem difícil, né. 

Tivemos também a ajuda dos estudantes que iam lá e ajudavam também. Foi muito impor-

tante também para gente conseguir seguir em frente, por que sem eles também... Tinha 

muita coisa para fazer. E ia ficando ainda mais tempo e a gente estressando com aquilo e, 

não sabia direito como ia funcionar aquilo... a ajuda do Tchesco e daqueles outros... Foi 

muito importante também”. 

 

Cristiano Czyczia nos lembra da importância de se realizar um trabalho ‘para 

uma pessoa que você vê’. Ou seja, um trabalho com função social, como já vimos antes, 

mas aqui, o que nos interessa é ter essa função social humana, ‘desalienante’ concomi-

tante ao processo de formação, de aprendizado de uma nova técnica e não apenas isso, 

um novo método de projetar e construir.  

De modo a ser ainda mais claro, apontamos aqui essa questão como oposição ao 

aprendizado nas escolas profissionais, como a EMEP e FAU, que tem seus métodos de 

aprendizado, afastados da pratica de sua função social, como vimos nas experiências no. 

1 e 2. 
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Cristiano Czyczia: “a principal questão que eu vejo é a questão de hoje em dia o 

trabalho para a sociedade é visto como uma forma de alienação do ser humano, ou seja, a 

maioria da sociedade, você trabalha, mas você não se reconhece no seu trabalho. Então 

você trabalha para se sustentar, mas você não vê o resultado do seu trabalho, você não sa-

be para quem que é, para onde que vai.  

(...) O trabalho reproduz a existência humana, ou a existência humana se repro-

duz através do emprego, da sua forca de trabalho. Então um trabalho alienante, onde você 

não consegue se ver, ou você não consegue ver o resultado, não consegue se ver no traba-

lho, nesse resultado como parte desse resultado, é um trabalho alienante. Porque você faz 

por questão de sobrevivência.  

Agora um trabalho onde você consegue se sentir como parte do trabalho, saber 

que você ta fazendo para você ou para outra pessoa, e você se vê como individuo, agente 

participativo deste trabalho, então isso dá uma própria questão de valorização humana 

também muito importante. E ainda mais quando é um trabalho que é organizado, resultado 

de um trabalho feito em coletivo, você se sente como parte, mas você também sente que tem 

outras partes e que é necessário a acumulação dessas partes para você ter esse resultado 

final que é o todo. Que não necessariamente só o trabalho em si e a materialização dele, 

mas também o sentido, a questão subjetiva do trabalho. Que é você estar construindo ou 

para você ou para outra pessoa, mas você faz parte daquilo e você se possuiu deste traba-

lho para adquirir conhecimento nesse processo. Então quando você esta num trabalho 

que você não tem conhecimento, não ajuda a discutir, não ajuda a participar, você ape-

nas operacionaliza, você não se sente parte, você não vê o resultado e não acumula co-

nhecimento. É uma coisa muito mecânica. Agora quando você ajuda a discutir o trabalho, 

como ele deve ser feito, qual a forma, o tempo que vai ser feito, quem vai fazer, você faz 

parte dele também, contrapõe toda a forma de pensar o trabalho na sociedade atual. 

(...) E acho muito interessante de ser o espaço, porque pra maioria de que partici-

pou dessa construção foi uma novidade, porque não tinha trabalhado ainda, principalmen-

te com questão da técnica, de trabalhar com o telhado verde. Então é uma experiência que 

foi uma formação coletiva para todos que tiveram no processo, que foi uma vivencia de 

valores em contraposições do que esta pregado na sociedade. É uma experiência que to-

mara que seja multiplicada para todos que passaram por aqui, e que tenha possibilidade 

de multiplicar em suas comunidades, em seus espaços de vivencia, não só a técnica, mas 

também o sentido desse processo de trabalho coletivo, dos mutirões, como foi realizado. 

 

Cristiano Czyczia aqui cumpre papel brilhante, de reunir múltiplas ações peda-

gógicas dialógicas em torno do aprendizado na vivencia de um processo ativo. E não 

passivo, de recepção de uma informação, bancária, como Paulo Freire coloca. 
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Mais adiante, ele insere a escola em um patamar de difusão cultural contra-

hegemônico extremamente importante, dando a casa, à técnica, ao processo formativo 

considerável relevância, que permite e possibilita desdobramentos múltiplos, para quem 

a conhecer, por ser ‘referência’: 

 
Cristiano Czyczia: Eu defendo que já que não é de conhecimento e aqui essa téc-

nica e essa questão do trabalho é muito longe do conhecimento na maioria da sociedade, e 

aqui é um espaço de reprodução de conhecimento diferente, tanto de conhecimento teóri-

co do campo, de quem passa por aqui, consegue ter isso em mente, mas também tudo que 

se faz na escola deveria ter essa produção do conhecimento diferente do que a produção 

do conhecimento hoje em dia na sociedade. 

Francisco Barros: Se não for aqui, talvez não tenha outro lugar que isso pode 

acontecer, é isso que eu estou percebendo também... Lá na faculdade, que é uma escola 

publica, então, é muito difícil, dá, mas é dificil... 

Cristiano Czyczia: Pode ate ter em alguns outros espaços, em também algumas 

outras escolas da organização tal, mas aqui por já ter se tornado uma referencia não só 

para o movimento, não só para o Brasil, uma referencia internacional da classe trabalha-

dora, por onde passam pessoas militantes e lutadores do mundo todo. Então, eu tenho uma 

visão que tudo que tem, tudo que se faz aqui tem que ter esse sentido de referencia de al-

ternativa de uma nova sociedade e a construção dos espaços daqui tem que seguir. Deveria 

e deve seguir esse pensamento de referencia de um novo jeito de fazer. De um novo jeito de 

fazer o ser humano, os novos homens e novas mulheres, pelo qual tanto lutamos, e um novo 

jeito de fazer o espaço desses novos homens e essas novas mulheres, esses novos seres vão 

conviver e reproduzirem-se e ter sua vida social.  

Então eu vejo isso, a escola ela deve ser, como já é, ela deve ser referencia em tu-

do que se pratica aqui, seja a teoria ou o trabalho, as relações sociais, os processos cultu-

rais, o desenvolvimento de tudo que se possa imaginar na escola ele tem que ter um caráter 

do novo, do fazer novo, do novo como transformação da sociedade, não só o novo, no sen-

tido de novo, mas de ser uma nova forma, novos seres, uma construção que possibilite essa 

transformação”. 

 

Eridan Pereira nos relata o aprendizado de técnicas, mas também de método, de 

‘dar as minhas idéias’: 

 
Eridan Pereira: “E para mim mesmo, é 100% de aprendizagem. Quando agricul-

tor nem pensava em levantar uma casa e hoje eu já levantei a minha e participei do come-

ço ao fim. Olhar para uma construção dessas e saber que fiz bloco, assentei bloco nela, 
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participei na questão da hidráulica e elétrica e hoje trabalho na parte da manutenção. E 

com essa oportunidade de aprender e ir aprendendo. E, dar as minhas idéias assim como 

nós estamos conversando.  

E tirei uma dúvida, né? Eu estava me perguntando, por que aquela madeira? A-

quela tábua [viga composta da cobertura da casa do teto verde], não poderia ser uma viga 

maciça. Eu pensei bastante no eucalipto. Seria uma forma de não usar outro tipo de ma-

deira, só eucalipto e bambu. Mas tem razão, o espaço, mais de quatro metros de vão e o 

próprio peso dela”. 

 

Eridan Pereira endereça um erro de compra de materiais ao processo de aprendi-

zado. Como não houve perda de materiais, mas apenas a necessidade de um cuidado 

maior, de emenda de peças, podemos assim considerar:  

 
Eridan Pereira: Quando eu estava observando queria ter entendido isso. E ainda, 

o porquê que deixou as emendas no meio do vão? 

Francisco Barros: Bem, esse foi um erro. Que na avaliação, fui um que contribu-

iu para ter acontecido assim. Na hora da lista das madeiras, passei as medidas inteiras. E 

quando foram comprar enviaram em tamanhos diversos. Quando cheguei à obra, já tinha 

sido feito... Não havia madeiras do tamanho e assim fizeram. Tenho responsabilidade nis-

so, mas não teve problemas de estrutura não. 

Eridan Pereira: Eu acho que faltou no coletivo também terem cuidado disso. Po-

dia perguntar no sábado, sempre que você vinha, na hora da conversa. Então tem esse 

ponto, né? Com a emenda, ela pode selar, né? No auditório aqui da escola, tem muita e-

menda no meio. Aí nas emendas, ele selou. Hoje dá muito vazamento por isso. Com o peso, 

com tempo, ela vai selando.  

(...) E eu acho que na construção é assim, por que é mais fácil para apontar [er-

ros] né? Que nem foi feito ali naquela casa, eu acho que ninguém aponta para ninguém, 

por que foi o coletivo. Que decidiu tudo que foi feito foi o coletivo. Então, foi nós! Faltou 

isso? Faltou. Então, como o arquiteto poderia ter visto a questão das vigas, o pedreiro 

também poderia, como eu também entendo da construção, eu poderia também ter visto as 

vigas. Então quer dizer que o peso não vai ficar... Eu não vou apontar para o arquiteto e 

não vou apontar para o pedreiro. Como eu acho que nós somos um coletivo, foi falha nos-

sa. Concorda? Foi falha nossa. Então, é desse jeito, ninguém ficou com a consciência pe-

sada. Conforme nós formos fazer outra, nós já sabemos, né? Quem participou, já sabe. E 

a idéia é essa né? 

Tem alguma dúvida? Tenho... Então vou perguntar a quem? 

Às pessoas que estavam lá, construindo. Os pedreiros de fora, os companheiros 

que vieram para cá, que deram aquele duro, todos estavam empenhados, nenhum fazia 

corpo mole. Onde normalmente, o arquiteto, ele não pensa nisso. Ele já fez o projeto dele, 
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já quer a parte dele e deixa lá você se virar e... Ele quer a obra pronta! Não é mais ou me-

nos assim? E todos vocês não, né? Botaram a mão na massa, tavam trabalhando, subiram 

viga, se queimaram no fogo lá, assando os bambus. Eu acho que essa turma, além de pen-

sar no projeto, eles executaram, eles viram o esforço como é que é, aprenderam, viram 

que poderia ter sido melhor. Tudo uma avaliação muito importante para o ser humano, 

né? Nem só para um, mas para o próprio ser humano, para quem vive e decide viver nesse 

meio de construção, é isso”. 

 

Já para Gabriel Fernandes, a época estudante de arquitetura em final de curso, o 

aprendizado... 

 
Gabriel Fernandes: “Bom… eu fui me aproximando um pouco timidamente da 

escola. Acho que as primeiras visitas eram uma forma ainda de tentar conhecer aquele lu-

gar e ouvir o que estava acontecendo sem qualquer pretensão futura, mas obviamente ten-

do a disposição de ajudar no que fosse necessário, ainda que sempre que eu passasse por 

lá eu tivesse a sensação de que eu mais aprendia do que qualquer outra coisa. Com o 

tempo se configurou a necessidade de estabelecer um projeto de extensão e senti que eu 

poderia colaborar de alguma maneira na FAU ajudando a construir este projeto. De início 

acho que minha participação foi muito tímida… realmente sentia que eu não tinha muito 

que contribuir, vindo de uma falta de certa experiência técnica com o trabalho que era ne-

cessário: eu estava lá não só para ouvi-los mas também, de alguma maneira, para apren-

der com a experiência sua, a do Manoel [Alcântara], do Fernando Minto, enfim, das pes-

soas que já trabalhavam lá. Com o tempo fui me envolvendo mais e acho que vendo o 

quanto o pessoal lá da Escola é organizado… para eles não existe esta dicotomia entre vi-

da pessoal e vida militante, tudo é uma coisa só, aprendi muito com isto e foi tudo muito 

inspirador”. 

 

De modo a fazer pontes entre os cadernos de experiência, inseridos ainda na 

questão da formação, lancemos agora o foco nos brigadistas da universidade, para me-

lhor compreensão de seu processo especifico de formação.  

Vejamos a questão apresentada por Natalia zsz, arquiteta, sobre a função peda-

gógica do espaço de extensão universitária da FAU, chamado EPA! Espaço Projeto e 

Ação. Vejamos: 

 
Natália xyz: Chico, eu só lembrei de uma coisa que o João Busko questionou ou-

tro dia. Ele perguntou “para o quê vocês acham que serviu o EPA?”. Eu respondi que, ob-
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jetivamente, acho que não serviu mesmo pra nada, mas acho que é mais subjetivo, a gente 

vai aprendendo, vai acrescentando à nossa formação e vai alterando o jeito de olhar. Por 

que para construir, mesmo como profissionais a gente não serve pra muita coisa: eu sou 

alienada de tudo o que eu faço. No meu trabalho não sei exatamente no que estou partici-

pando ou contribuindo. Começo a perceber que o trabalho do arquiteto é alienado mesmo, 

e ponto, e que a gente não é formado em nada naquela faculdade. Mas acho que o traba-

lho no EPA serviu para a gente enxergar isto. 

Gabriel Fernandes: Só pra acrescentar em cima disso, acho que é por aí. A pro-

fessora Catharina da FAU costuma dizer uma coisa: quando ela foi trabalhar com o mo-

vimento — nisso de ser uma ação universitária relacionada com projetos de extensão — 

ela diz que recebeu do movimento um quadro de como a universidade vai trabalhar com 

eles. O movimento dizia assim: existem quatro tipos de pessoas que se dispõem a colaborar 

com o MST. O primeiro tipo é das pessoas que vão lá para destruir: se fazem de amigas, 

mas no fundo pretendem desconstruir aquela coisa para destruir o movimento. O segundo 

tipo de pessoas envolvem aquelas que vão lá para provar suas teses: elas já fizeram sua 

análise da realidade e vão lá só para coletar entrevistas, etc. e não estão lá para construir 

juntos. O terceiro tipo de pessoas são os iluminados que acham que vão organizar o povo 

para transformar o mundo sem conversar com eles. E o quarto tipo de pessoas, que é mais 

ou menos o que eles pretendiam quando entraram em contato com a professora, era de que 

eles estavam lá para dialogar e para construírem juntos uma coisa nova. Quando eu ouvi 

esta fala desta professora eu comecei a refletir sobre o que a gente quer quanto, na univer-

sidade, a gente quer sair dela para trabalhar com o mundo: sim, os trabalhos que a gente 

faz são um processo de formação para gente, mas eles só são processos válidos e só fazem 

sentido se a gente deixar de lado um pouco essa bobagem do trabalho de campo, de que 

nós, os “iluminados” estamos entrando em contato com a realidade e ela, “tadinha”, pre-

cisa da gente. Acho que no caso da casa, foi um processo feliz, porque construímos jun-

tos (Escola Nacional e a FAU) uma coisa nova e foi algo que colaborou com toda a nos-

sa formação. Nesse ponto acho que seja um exemplo muito feliz, por mais singelo que ele 

seja”. 

 

Estamos aqui debatendo a formação, o processo de ensino-aprendizagem de ar-

quitetos e urbanistas no sentido da contribuição para o processo de sua ‘desalienação’. 

Tarefa nada simples. Vejamos com calma.  

Retomando a colocação de Julio Katinsky, no caderno 2, Adriana xy e Patrícia 

xyz, no caderno 1, o central nesse processo é a postura critica, de problematização do 

trabalho. A partir dela, não importa se através de um Canteiro Experimental (que sim 
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contribui, favorece esse processo) ou do aprendizado de alguma atividade profissional 

nas EMEPs. São como ferramentas, como suportes para um processo. 

No caso da FAU, mais especificamente, do Epa! , o objetivo é a formação criti-

ca. Se o espaço não permitiu aos estudantes construírem nada de material em diálogo 

com a sociedade extra-faculdade, essa não é a questão central. O foco é a contribuição à 

formação critica, à ‘desalienação’. Desse modo, segundo a própria Natália, ela de certa 

forma, ocorreu. Certo que se tivessem edificado algo de arquitetônico nesse processo 

teria sido também importante, o que não é o primordial. 

Pedro Nakamura brevemente caracteriza diferenças entre a disciplina AUT 131 

– Técnicas Alternativas de Construção, da FAU, objeto de nossa experiência n.2, e as 

atividades na ENFF. Ao que tudo indica, são ações formativas complementares, não 

concorrentes ou excludentes, que dialogam na formação do arquiteto e urbanista: 

 
Francisco Barros: Você cursou a disciplina optativa de técnicas alternativas de 

construção, no canteiro experimental? 

Pedro Nakamura: Cursei, mas era muito diferente, havia o tempo, que era de 

uma disciplina, meio período em toda uma semana, entre outras disciplinas... Enfim, no 

grupo era diferente, íamos para outro lugar, trabalhar com profissionais em uma situação 

de trabalho real, com uma dinâmica, onde as coisas aconteciam e estávamos no meio desse 

processo. 

 

Voltando à ENFF, Gabriel Fernandes pondera sobre as influencias do espaço da 

escola por ‘juntar’ as pessoas no mesmo lugar. Fato esse impossibilitado na produção 

do espaço urbano, pois na cidade os profissionais da construção civil de operação e 

organização da produção simplesmente sequer se encontram:  

 
Gabriel Fernandes: Você tinha perguntado de como isso é importante para a 

formação… Mesmo que a gente não tivesse como perspectiva transformar a forma como 

nosso espaço é produzido, mesmo que continuássemos simplesmente a ser arquitetos trei-

nados a reproduzir este estado de coisas: só o fato da gente ter convivido com as pessoas 

já é uma mudança incrível. Só o fato de viver junto… claro: não vivemos juntos. Mas na 
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escola não se criam estruturas invisíveis em que alguns ficam de um lado, outros ficam do 

outro. Nós de fato estávamos juntos: mesmo que a gente quisesse continuar a produzir ar-

quitetos treinados a reproduzir este estado de coisas, só essa pequena experiência já seria 

uma enorme transformação para estes arquitetos. 

Francisco Barros: Nunca tinha pensado nisso. Se fôssemos arquitetos tradicio-

nais, pensando rapidamente também, o espaço também nos transformaria, pois saíamos da 

obra e íamos almoçar com eles, não é? 

Gabriel Fernandes: Isto. 

Francisco Barros: A gente tomava café juntos, pegávamos uma bolacha juntos, 

caminhávamos de volta juntos para a obra. Este ir e vir não por vias ou meios de transpor-

te diferenciados (ou o carro ou o ônibus): um ir a pé, outro almoçar uma marmita, outro 

almoçar no restaurante cujo quilo custa 50 reais, isto já nos obrigava a ter um encontro no 

espaço, isto em si já é extremamente transformador. 

Gabriel Fernandes: Isto. 

Francisco Barros: Pude vivenciar uma coisa parecida com esta quando eu estava 

na cooperativa Canteiro. A gente sempre estava junto, almoçávamos juntos, isto só já colo-

cava a relação numa outra forma de contato. Quando eu trabalhava em uma empresa de 

grande porte, eu almoçava em um lugar, os outros sempre iam para outro lugar, a chefe 

almoçava em outro: o centro de São Paulo tem extratos e extratos de custos — o motoboy 

vai ali, o diretor vai lá, cada um se enfia num buraquinho na hora de comer... 

Gabriel Fernandes: Também não estou aqui querendo ser estalinista e dizer que 

todo mundo tem que comer no mesmo lugar e igual e que a gente tem que por norma supe-

rior… enfim, não é isso. Mas é muito mais alegre quando isto acontece de uma maneira di-

ferente, é muito mais alegre quando a gente vai lá e quer almoçar junto, andar junto”. 

 

Manoel Alcântara  

 

Manoel Alcântara: Bem, eu já tinha alguma experiência de obra antes. Meu pai é 

pedreiro e mestre de obras, aposentado. É uma coisa que eu fiz, ao longo da vida em minha 

casa, ajudando meu pai a reformar, ampliar...  É também o que fizemos no Canteiro, a co-

operativa, e no Canteiro Experimental da FAU, e que é sempre bom. Às vezes pensa-se: 

“Ah não vou conseguir fazer isso... estou deslocado...” Mas, quando se vai é muito gratifi-

cante, colocar a mão na massa e fazer a coisa se materializar no processo de construção 

mesmo.  

Eu acho que a experiência foi importante no sentido de refletir sobre algumas 

questões relativas à nossa prática e à nossa posição como arquitetos, e o papel do projeto 

em todo esse processo da construção. 

Tem uma coisa que ficava muito clara na relação de trabalho entre os projetistas 

e os trabalhadores da construção civil, cujos trabalhos acabaram se misturando um pouco. 

A relação de trabalho era muito saudável. Você sentia que tinha certa horizontalidade, um 
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respeito mútuo, ainda que se preservasse um respeito pela “autoridade técnica” do proje-

tista arquiteto. As pessoas ficavam muito à vontade. Tinha uma camaradagem, também. 

Claro que o ambiente da Escola contribuiu, mas acho que o processo foi determinante pa-

ra isso. Não parecia ter espécie alguma de opressão. Eu senti que as pessoas tinham muito 

prazer naquilo que faziam, e se sentiam à vontade para participar, mesmo nas determina-

ções de projeto, do como fazer. Isto não é uma coisa muito comum nessa relação de traba-

lho, onde eles se privam muito de se colocar, ficam meio acuados, e se colocam em posição 

subalterna, o que eu não vi muito ali. As pessoas muito pró-ativas, inclusive os jovens, aju-

dantes. Isto era muito saudável e bonito de ver. Era outro ambiente de trabalho. Não tinha 

nenhuma imposição, era tudo muito aberto à discussão e à definição coletiva, que tem os 

seus prós e os seus contras. O que é rico, o que é bonito, e que é importante de se registrar. 

E essa relação de trabalho, esse bem estar que se gera nesse processo todo...  Não é? Que 

é um processo de formação, em que tenho certeza de que se aprende muito, quando se 

tem essa abertura, esse diálogo. Nós aprendemos e eles [da brigada da Escola] com certe-

za devem ter aprendido um pouco com as pessoas que eram de fora, nós arquitetos, pro-

jetistas e estudantes de arquitetura. Eu acho que foi muito rico, em termos de troca, em 

termos de relação humana, relação social mesmo. Uma coisa muito forte” 

 

Manoel Alcântara pondera agora aquilo que antes colocava como ‘ônus’ do pro-

cesso de reforma da casa, devido a sua menor produtividade frente ao trabalho sob o 

Capital. Aqui, ele recoloca a prioridade da formação no processo de reconstrução da 

casa, ajustando-se aos termos da ‘produtividade’ de Brecht: 

 

(...) No intuito da abertura, da horizontalidade, da participação, por conta disso, 

mas também por uma série de outras questões - nós estávamos envolvidos com outros pro-

cessos e aí a participação ficava um pouco dividida com outras coisas. Mas não só por 

conta disso, mas pelo tal do preço do processo participativo, formativo, a coisa foi um 

pouco morosa... Se fosse um serviço pro mercado seria inviável, não é o caso. Claro que lá 

o que se priorizou – e não é ônus, é ganho – foi a formação em um exemplo de experiên-

cia de relação de trabalho, relação social muito rico e formador. A gente não fez uma o-

bra de reforma de uma casa, obviamente foi um processo de formação, de aprendizado 

para todos: um processo político pedagógico.  

 

Talles Reis nos deixa aqui contribuição que anima a busca por novas experiên-

cias formativas: 
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Talles Reis: Aprendi muita coisa, sem dúvida... Sempre tive um interesse por ar-

quitetura, construção civil... Na militância usamos muito o termo “construir”, em vários 

sentidos: construir uma organização, construir sonhos, construir outro mundo, outra socie-

dade. Lembra muito também constituir, nos constituirmos como seres humanos... Então 

construir é isso: sonhar, pensar, planejar, executar, avaliar, aprender. E tem que fazer de 

novo, pois o novo fazer terá novos “aprenderes”, novas lições. 

 

 

Limites 3.1.: insuficiências do processo de formação, diante da falta de plane-

jamento prévio da experiência e a situação de hegemonia do Capital. 

 

Como já mencionado, a assunção da presente experiência como um processo de 

formação ocorreu já em estado avançado de obra, sendo ela mesma fruto do próprio 

processo. Ou seja, seu caráter experimental é duplo: ‘a experiência que gerou a experi-

ência’. 

Desse modo, as insuficiências formativas são intrínsecas. São os brigadistas do 

ES que aqui contribuem para a visualização da necessidade de um maior planejamento e 

reformulação de certas ações organizativas para potencialização dos próprios objetivos 

formativos, similares às reivindicações dos trabalhadores da construção civil da EMEP 

de São Bernardo do Campo: 

 
Lucas Rafael: igual ao Cocó estava falando, de estudos e coisas assim. O funda-

mento da escola é igualdade, né, e a gente não teve muito a oportunidade de estar partici-

pando daquelas coisas que eles divulgam de outras coisas que levam mais para frente, né, 

de ter mais conhecimento. Igual que nem eles trataram a gente, que foi muito bem, foi ba-

cana para caramba. As comidas excelentes, tudo, o trabalho todo foi bom demais. 

A única coisa que poderia ter sido mais para frente, mais prolongado seria esses 

estudos e coisas assim, de estar participando mais.  

Francisco Barros: que parte de participação? 

Lucas Rafael: Das coisas que acontecem lá, das várias atividades, de ás vezes, 

como tava falando, de tirar um dia, ou umas duas horas no final da tarde, coisa assim. 

Rafael Soares: praticamente é isso que o Cocó falou ai, quase a mesma coisa, que 

nem o Lucas Rafael falou também. 
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E nós contribuímos com muitas coisas lá, ué? De eu contribuir, o Cocó também, 

nós todos, fora a casa, eu contribui. 

E nessa parte, do estudo, na escola a gente teve pouco mesmo, muito pouco. 

Para mim o Cocó falou tudo, os pensamentos que eu ia falar” 

 

Os brigadistas do ES e COPAVI trabalhavam durante os dias de semana oito ho-

ras por dia. Daí essa percepção, correlata à fala de Geraldo Gasparin, ao mencionar na 

pág. Xyz a questão do tempo de trabalho e o ‘tempo livre’. 

Donizete Alves cobra mais clareza do processo de formação. O que poderia ser 

superado com planejamento, na forma de um ‘curso de formação’ previamente organi-

zado e objetivado. Talvez assim o aprendizado pudesse ser ainda mais ampliado.   

 
Donizete Alves: Eu acho que faltou isso na nossa construção também. Porque da-

í, quem fosse acompanhar, eu entrei de carona já fazia tempo que o trem estava andando, 

então, mas se nós tivéssemos uma formação clara e uma clareza de como ia ser feita a-

quela obra, nós já tínhamos antecipado muitas outras coisas a mais, já vinha criando al-

gumas conduções de... sei lá, de visualizar mais o processo. 

Francisco Barros: Então para outras obras aqui... 

Donizete Alves: Eu creio que tenha que ter um espaço de formação claro, clare-

ar as idéias, clarear o que vai ser feito e como vai ser feito para quem chegar ajudar, a 

quem se somar no processo não ter que... Quer dizer, tem que ter firmeza daquilo que está 

fazendo, porque para mim faltou isso. Eu ia fazer, mas ficava meio assim... Mas será que 

vai dar certo? Ia discutindo, não conhecia o processo, mas trabalhava na dúvida. Será que 

é isso mesmo?  

 

Manoel Alcântara coloca aqui contribuições criticas ao processo, alertando para 

os riscos que se corre se não for definido com clareza no processo formativo o método 

de contribuição interativa de cada especificidade de conhecimento (organização e ope-

ração), e os riscos que se corre se estes cuidados não forem tomados: 

 
 Manoel Alcântara: “Agora, outro ponto, que já é um contraponto, é que o pro-

cesso patinava um pouco no desenvolvimento dos trabalhos, por conta de um preço que es-

tá se pagando, pois não é uma mera reprodução de uma técnica, mas, pelo contrário, a re-

invenção das coisas através de um processo de formação, às vezes para se chegar a um re-

sultado que já está pré-estabelecido tecnicamente. Mas, mesmo assim, se faz essa escolha 
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como processo formativo. Há um preço em termos econômico e produtivo. Eu não estou di-

zendo que é um preço caro. Eu falo um pouco também pela experiência do Canteiro [coo-

perativa] que teve um ótimo processo de formação, de reinvenção do projeto e de repensar 

o projeto da produção, e estar o tempo todo revendo e projetando, e formando durante esse 

processo. É um processo que não é oneroso, em hipótese alguma, ele tem um ganho muito 

grande que é a formação das pessoas, que é a produção do próprio conhecimento. Produ-

ção mesmo do conhecimento, não a reprodução, simplesmente.  

Então, nesse sentido acho que ele não é oneroso, ele pode ser inviável em dados 

contextos, como acabou ocorrendo na cooperativa Canteiro, quando nos colocamos no 

mercado e nos vimos inseridos nas condições de concorrência e tudo mais... Querendo fa-

zer um processo todo político pedagógico de formação e que, ao mesmo tempo, isso viabi-

lizasse a proposta comercial. Então, tinha uma incompatibilidade que foi, em grande me-

dida, a causa do “adiamento” desse projeto do canteiro. Economicamente, ficou um pouco 

difícil, por conta disso, pois esse era um preço que a gente não tinha como arcar. Na ver-

dade, era um investimento que a gente não tinha como arcar.  

E eu senti um pouco disso no processo da casa do teto verde, da Escola Florestan. 

Algumas coisas ficavam indefinidas, pois havia uma postura das pessoas que trabalhavam 

na obra e das pessoas do movimento, de esperar uma solução técnica [dos arquitetos], de 

esperar uma determinação, quando o coletivo não tinha clareza da solução de dado pro-

blema. Nesse sentido, pode-se dizer que esperavam que as coisas acontecessem dentro do 

“script”, dentro do “normal”. E nós, sobretudo a coordenação desse processo de trabalho, 

queríamos investir mais na possibilidade “do coletivo”, das definições coletivas. Acho que 

às vezes - e agora como ‘advogado do diabo’ - nos isentando [enquanto arquitetos] de um 

papel que está dado. Nestas condições de relação de trabalho, de produção, de divisão so-

cial do trabalho [capitalista], está dado o nosso papel. Eu acho que a gente tem que ten-

cionar, o tempo todo, no sentido de questionar essa posição na divisão social no trabalho 

[capitalista], como uma posição de opressor, temos de questionar sempre!  

Mas, por outro lado, tem uma contribuição, que é o acúmulo, dentro desse sistema 

técnico, que é muitas vezes uma resposta que está aí, não é a gente que vai dar, foi constru-

ído socialmente e às vezes se isentar e não se apropriar disso, ainda em termos técnicos, de 

produtividade, em termos econômicos, para produção mesmo; eu acho que pode ser uma 

perda, pode até ser um tiro pela culatra. Por que as pessoas podem dizer que esses proces-

sos participativos e coletivos não funcionam.  

Então, tem que saber dosar, saber do que se abre mão e entender melhor... Esse é 

um processo, a gente não tem respostas de qual é nosso papel como arquitetos, que têm um 

conhecimento, assim como o pedreiro, o carpinteiro e o marceneiro têm e que deve ser 

posto ali. Não como determinante e impositivo, simplesmente, que promovendo um traba-

lho alienado, mas como um capital social acumulado que também deve ser posto na roda, 

a gente [arquitetos] tem nosso papel, nossa função”. 

 



507 
 

Novamente vem a tona, agora por Manoel Alcântara a condição do processo 

formativo como ‘suporte’ para o avanço da critica ao Capital. Mas, sem deixar de apon-

tar os limites desse processo, o inserindo em sua condição histórica:  

 
Manoel Alcântara: (...) Agora, eu acho que o processo de construção e reforma 

de uma casa (projeto e construção), ele é um pretexto, porque, em grande medida, ele está 

dado. Eu acho que a autonomia do sujeito e os processos formativos... Não é a formação, a 

horizontalidade... Que vai mudar o processo na construção civil. A gente não vai reinven-

tar construção civil se a gente não reinventar a sociedade [revolucionar], isso é obvio.  

Então, aquilo que eu estava falando, é uma coisa quase, em grande medida, pré-

determinada. É um pretexto [suporte] pra explicitar algumas contradições, a gente não vai 

conseguir talvez revolucionar o processo da construção civil, sem revolucionar os proces-

sos sociais, econômicos e políticos, isso é obvio.  

Tem limite entre o que é técnico, que é predeterminado e que precisa ser cumprido 

- eu não estou defendendo aqui o papel do arquiteto tal qual a gente conhece, só estou 

constatando que tem o conhecimento técnico, uma lógica produtiva... A alvenaria pressu-

põe um cara que vai fazer a alvenaria, que vai assentar o tijolo - não sei se estou conse-

guindo formular isto, mas eu acho que os processos de emancipação não estão ali, só, no 

canteiro, mas transpassa e muito. É mais importante discutir... Como é que agente faz isto 

como arquiteto? A gente explicita as contradições, é isso. Eu acho que a participação, a 

emancipação, ela não passa pela questão da técnica, uma ou outra técnica. Ali simples-

mente. Ela é uma ponte para trazer outras questões - não estou conseguindo formular isso 

direito, qualquer coisa lhe passo a reflexão através de texto. 

Francisco Barros: Não, não é necessário, para mim está claro. O que você esta 

falando eu estou entendendo, está claro. É um "pretexto" como você falou o que está se fa-

zendo. Não é o ato de fazer o teto verde com a terra ali, mas é o método é o processo que 

se consegue exercitar ali que vai potencializar... 

Manoel Alcântara: É, por exemplo, a gente vai discutir relação de trabalho com 

os caras e vai discutir a técnica e vai discutir a posição de um e outro. Tá! Isso tem um li-

mite. O verdadeiro processo formativo é discutir: que habitação e por que! Por que a falta 

de habitação... Que é um pretexto, que é um pouco o que as assessorias234 [técnicas] fa-

zem, que o movimento de moradia faz. A gente tenta revolucionar o processo de constru-

ção, mas isso tem um limite, a gente não consegue muito revolucionar. 

(...) então, o que eu não consegui formular muito bem agora é isto: tem um limite 

dentro dessa discussão da técnica, para formação. ela é um pretexto. A formação e a trans-

formação vêm noutra escala.  A construção civil eu acho que não vai mudar nada dentro 

de... em si mesma. Vai mudar, mas mudar pouco.  

                                                           
234 As assessorias técnicas são coletivos de técnicos, que.... citadas no capitulo introdutório, pág. xyz 
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É preciso se debruçar mesmo sobre essas... Teoricamente... Pesquisar sobre essas 

experiências que tentam - que também são os mutirões em São Paulo - que tentam garantir 

um processo formativo e uma horizontalidade, mas que estão enquadrados pelo sistema 

produtivo, econômico. Em que medida... Qual é a formação que se tem num processo de 

mutirão, por exemplo, tocado pela usina, qual a transformação?  Eu acho que a transfor-

mação no canteiro é muito pequena, não por falta de vontade das pessoas.  A formação po-

lítica que se dá no meio do processo é outra, que passa ao largo das questões da técnica 

das relações de trabalho.  Que não mudam muito. Não mudam. Infelizmente! A gente tem 

experiências nossas e de amigos nossos que demonstram”. 

 

Manoel assim conclui, e aqui deixamos o ponto de debate, já, por hora, suficien-

temente discutido. Sem deixar de antes mencionar que diversos trabalhos acadêmicos 

abordam as questões apontadas por Manoel, o que não invalida sua colocação, já que 

enquanto os limites não forem removidos, o debate tem de continuar, pois inclusive, a 

conjuntura avança. 

 

 

Exemplo 3.2.: ações que contribuem para a compreensão da inserção do traba-

lho em um ambiente mais amplo, enquanto sistema de relações entre os seres vivos e 

destes com a própria terra.  

 

A forma de alienação terceira conforme proposta por Marx coloca a separação 

do homem, pelo trabalho alienado, de nossa presença no planeta terra, a partir de um 

olhar amplo, holístico, de relacionamento entre tudo, em um sentido ecossistêmico, in-

clusive.  

De certo modo, com todas as limitações que logo após iremos abordar, as ativi-

dades na ENFF abordaram a questão, ao menos nos discursos dos depoimentos coleta-

dos e nos textos escritos sobre a experiência, sendo assim, ao menos, um dos objetivos 

desta. 
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Cristiano Czyczia insere a aparentemente simples ação de se cobrir a casa com 

bambus e depois terra e plantas encontradas na própria escola em um debate mais am-

plo, quase que óbvio para camponeses, que se relacionam com os seres vivos outros e a 

própria terra.  

Condição essa quase que totalmente esquecida pela vida urbana, a não ser em 

dias de chuvas intensas, em que as cidades têm noticia de sua presença em um planeta. 

Apesar de que essa aparente consciência dura pouco, pois rapidamente os engenheiros 

hidráulicos e urbanistas vem à mídia apresentar as falhas humanas em construir mais e 

mais piscinões devido a impermeabilização do solo, em um movimento que nega a pró-

pria terra, sendo até considerada, em ambiente urbano como ‘sujeira’. 

 
Cristiano Czyczia: “A questão da técnica também, do material usado é outra coi-

sa que marca bastante. Principalmente a do telhado, telhado verde, uma técnica não co-

nhecida, da mesma forma que a técnica da construção do plano central da escola também, 

que foi iniciada a ser construída em 2000. Então é uma técnica também não conhecida no 

Brasil e principalmente pela classe trabalhadora, classe de menos renda, a classe pobre. É 

uma técnica que possibilita um menor custo, uma técnica que possibilita maior preserva-

ção ambiental, uma técnica que se contrapõe ao efeito visual que é construído pela socie-

dade hoje em dia de quem ser tudo um padrão, um padrão de construção, de vista, a cha-

mada beleza da construção. Isso contrapõe tudo. Imagina onde que hoje em dia na cons-

trução civil está se construindo um teto verde? Que você pode plantar grama para constru-

ir um jardim em cima da casa, e que isso te possibilite uma técnica mais relacionada à 

questão térmica. Então isso também é muito importante, a técnica usada na construção da 

casa porque, uma porque boa parte dos materiais, principalmente para o camponês, para o 

trabalhador, para quem vive no campo, essa é uma técnica muito interessante porque você 

pode utilizar materiais que você encontra em abundancia no campo. Então, o recurso fi-

nanceiro é bem menor para o camponês, para a classe trabalhadora. A outra questão é da 

questão própria ambiental. O material que você usa, muito menos degradante para o meio 

ambiente, então para isso é muito importante porque, principalmente para o camponês, a 

sua relação com o meio ambiente é de suma importância. Então preservar, você poder 

fazer uma construção que você vai estar pensando também na preservação do meio am-

biente, acho muito interessante”. 
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O artigo enviado apresentado no ELECS trás importante leitura dessa integração 

mais ampliada dos impactos ambientais devido à opção econômica de exploração de 

recursos naturais sem uma relação harmônica com o meio, resultante em cada material 

de construção utilizado.  

Questões assim foram debatidas nas decisões sobre os materiais de construção a 

se utilizar e as relações sociais de produção durante a reforma da casa, de modo quase 

subliminar: 

 
“Primeiramente, o uso de materiais e técnicas de baixo impacto ambiental (teto 

verde) apresenta implicações econômicas relevantes, na medida em que significa — mesmo 

que residualmente, mais como força simbólica e programática do que efetivamente como 

um protesto ou boicote de impacto — a recusa à transmissão de capital aos produtores dos 

insumos tradicionalmente empregados na construção civil, sobretudo na recusa à aplicação 

indiscriminada de areia, cimento e aço. A produção de areia é reconhecidamente uma ativi-

dade econômica de alto impacto ambiental, sobretudo na região do Vale do Paraíba onde a 

ENFF está instalada. O cimento, por sua vez, é reconhecidamente um produto cuja elabora-

ção joga na atmosfera variados poluentes. O mesmo vale em certa medida para a produção 

de aço para construção civil, apesar da possibilidade de sua reciclagem. Além disso, são 

materiais industriais (ou semi-industriais, no caso da areia) em que há alta extração de 

mais-valia ao longo de seu processo de produção. Um primeiro objetivo do grupo é o da 

necessidade de redução, na medida do possível, do uso de commodities na construção e na 

transferência de mais-valia ao grande capital do setor da construção civil”. 235 

 

Em outro trecho, o mesmo artigo aponta para a necessidade de compreensão de 

que as questões ambientais são indissociáveis, enquanto existência, das relações huma-

nas, considerando que a integração metodológica faz parte do processo para sua própria 

superação: 

 
“A superação das condições estruturais do atual capitalismo que produzem um 

mundo de injustiças e devastação só pode ser obtida caso os processos que levem a tal su-

peração sejam, eles próprios, coerentes, solidários, libertários, pois não pode haver contra-

dição entre fins e meios: os fins são os meios usados para atingi-los”.236  

 
                                                           
235 Artigo apresentado no ELECS.... 
236 Artigo apresentado no ELECS.... 
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Limite 3.2.: como uma gota d água no deserto...  

 

Gabriel Fernandes comenta e caracteriza o impacto da obra, e a considera um 

‘trabalho de formiguinha’, diante de sua efetividade. E assim endereça seu valor maior à 

formação mesmo, dos integrantes da brigada, talvez daí reconhecendo seu impacto mul-

tiplicador, o que é de medida impossível, no momento, e assim, só a história responde-

rá:  

 
Francisco Barros: “Enquanto essa obra está inserida lá na Escola, talvez dificil-

mente ela pudesse ser feita em outro lugar. Como você vê a relação da obra com o mundo? 

Gabriel Fernandes: Não acho… Acho que é um trabalho de formiguinha mes-

mo. Não acho que essa obra sozinha seja transformadora, mas… embora ela tenha sido, 

porque eu lembro do Rafael falando que tinha vontade de aplicar as técnicas que a gente 

aprendeu nessa obra lá no Espírito Santo. Mas não tenho a ilusão de que ela vá mudar o 

mundo nem tenho a ilusão de que esse discurso sustentável que é moda hoje e do qual a 

gente se apropriou de alguma maneira, também não acho que esse discurso… ele me pare-

ce uma espécie de fórmula mágica sem resultado. Acho, porém, que foi transformador para 

gente. Eu aprendi muito nessa obra e as pessoas que estavam comigo aprenderam muito 

também e, enfim, ela é resultado do trabalho humano… ela vai ficar lá na Escola e sei que 

as pessoas que visitam a escola gostam de visitar esta obra. Não sei, qual a sua opinião, 

por exemplo? 

Francisco Barros: Acho que a gente está pensando muito parecido, é engraçado. 

Nas entrevistas todas é uma soma, parece que estamos ‘reverberando’ e ecoando entre to-

das as pessoas que participaram dessa experiência”. 

 

Ao que parece é disso que aqui se trata, da formação, do aprendizado, é o tema 

da presente ‘busca’, como o próprio titulo da pesquisa coloca. O mundo, infelizmente, 

continuará assim, tomado pelo Capital por mais alguns bons tempos...  

O caminho para ‘as formigas’ seria mesmo de se juntar, em processos coletivos 

ainda mais amplos, a reunir movimentos, de modo transversal.  

Já experimentou ficar parado no caminho de uma ‘correição’ de formigas? 
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Exemplo 3.3..: Ações que contribuem para a liberdade no trabalho, como ca-

minho para o ‘trabalho livre’, pela beleza, e pela possibilidade do fazer artístico, até. 

 

Rafael Soares: “Eu gostei muito da casa. Meu pai esta pensando de construir lá 

no assentamento um galpão, como um criador de galinhas, aí eu dei a idéia. Estávamos on-

tem conversando pela internet. Dei a idéia de fazer de teto verde, e ele me pediu para tirar 

fotos, para mostrar tudo direitinho... Lá tem muito desse bambuí, e aí vamos ver (...) é para 

não precisar comprar telhas, fazemos a estrutura de bambu. Lá na roça temos bastante ga-

linha, mas não temos ainda um galinheiro (...) daí também tem uma pocilga que estamos 

construindo, e falamos de fazer tudo de ‘teto verde’. Lá tem sapê também, mas fica mais 

bonito de teto verde. E todo mundo gosta, as pessoas que nunca viram acham bem interes-

sante. (...) e sobre os tijolos aparentes, fica bonito, fica diferente, fica que nem obra de ar-

te, né?” 237  

 

 

Rafael Soares sobre a cobertura da casa reformada. 

 

A notícia da ‘casa do teto verde’ ecoou em matéria publicada no sitio da internet 

e no jornal do movimento. Ao que parece, o processo formativo despertou noções e sen-

timentos nos brigadistas que aparentemente contribuem para a sensação de pertencimen-

to a uma espécie, humana:   

 
  “Trata-se de uma obra de arte, porque resultado do trabalho coletivo. O material, 

em arquitetura, não se limita à matéria, mas inclui também o trabalho como elemento fun-

                                                           
237 Rafael Soares, em entrevista, integrante da brigada de construção, aprendiz de construtor, mora no assentamento 
Florestan Fernandes, Espírito Santo. 
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dante. E o processo de trabalho desta casa revelou uma sequência de contribuições de várias 

pessoas e de um aprendizado conjunto. O resultado é arte para todos que dele participa-

ram”. 

(...)  

 “A união entre a teoria e a prática, o elaborar e o fazer, aliados ao trabalho de mu-

tirão enriqueceram todo o processo de execução do telhado verde. A obra transformou-se 

num espaço em que todos e todas, cada um com graus variados de formação, aprendiam 

juntos a produzir algo que nunca antes tinham visto. Inaugurada a casa, todos que participa-

ram de sua construção olham para o telhado e sentem que construíram algo novo, bonito e 

inspirador”. 

(...)  

 “Para Cristiano Czyczia, um dos integrantes da Brigada Apolônio de Carvalho e 

um dos moradores da casa do teto verde, a grande vantagem dessa técnica de construção a-

lém de controlar a temperatura do ambiente interno da casa, é possibilitar uma estética dife-

renciada, já que no teto também pode se cultivar flores”. 

(...)  

“A casa do teto verde, como tem sido chamada, integra-se em certo sentido à mís-

tica do movimento: cobre-se com terra para buscar abrigo e para viver, a mesma terra que é 

objeto da luta dos Sem Terra”.238 

 

Talles Reis, nessa matéria sobre a casa deflagra dimensões ‘ativadas’ pela obra, 

das quais certamente caracterizam, em alguma medida, o sentido de inserção dos traba-

lhos em um caráter de ‘desalienação’, segundo sua forma terceira. 

Sensações e descrições múltiplas nos levam a crer ainda, com essa possível leitu-

ra, de inserção social e cultural do trabalho em um todo, sistêmico:  

 

Diego Kapaz: Ah, acho que um momento interessante também foi quando a gente 

foi lá e já tava pronta, a casa. Não sei se tava inteiramente pronta, mas... Foi uma coisa 

muito gostosa, chegar lá em cima, e ver, acho que é uma coisa de obra, você chegar lá e 

ver o trabalho executado. 

......................................................... 

Manoel Alcântara: (...)  foi uma experiência de projeto e obra participativos, 

com pouca participação minha, mas muito prazerosa, muito formativa, uma coisa impor-

tante também, uma experiência incrível, muito rica!  

Bom, o contato com as pessoas da escola, o ambiente, na esfera da militância, 

com o encontro de diversas pessoas de diferentes lugares do Brasil, numa mesma corrente, 

                                                           
238 Matéria do sitio do MST na internet e do Jornal Sem Terra, por Talles Reis, em xyz de xuz. 
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com uma mesma linguagem e com mesmo objetivo gerava uma afinidade, uma irmandade, 

que foi muito gratificante. Sentia-se isso, a relação entre as pessoas, que entre si eram 

muito diferentes, mas que tinham uma coesão, um espírito de que estavam ali por alguma 

coisa. Desse modo, fazer parte disso tudo foi muito gratificante. 

Assim, para a construção da casa, por incrível que pareça, era também gratifi-

cante levantar às sete da manhã para ir lá e por a mão na massa e fazer a coisa se materi-

alizar e suar o corpo um pouco, é uma coisa que devemos ter e não podemos abrir mão, 

não podemos nos privar, se isentar disso, pois é uma troca muito forte, muito grande”. 

 

Manoel Alcântara menciona, o ‘espírito’ e o ‘corpo’. Considerações que corro-

boram para a leitura de uma vivência holística do trabalho realizado.  

Gabriel Fernandes também tem considerações que tratam do presente tema:  

 
Gabriel Fernandes: (...) E eles [brigada do Espírito Santo] falavam como era 

impressionante uma Escola onde não havia chefe e não chegava ninguém para dizer se eles 

estavam fazendo certo ou errado ou se estavam lentos ou a obra estava devagar. E de que 

se era pra conversar o pessoal ia lá e sentava pra conversar. Tendo um pouco em vista este 

arquiteto renascentista/burguês que ainda existe na gente… se a gente fosse ser bem per-

verso, cínico — se a gente não estivesse questionando as relações de classe no canteiro, 

ignorando todo o lastro teórico que a gente costuma discutir —, se fôssemos arquitetos 

comuns que estivessem fazendo uma obra num canteiro tradicional, como ninguém perce-

beu que um canteiro mais feliz gera obra mais feliz? Quero dizer: a Odebrecht poderia fa-

zer obras muito mais produtivas sendo ‘espertinha’ mesmo, com um canteiro mais feliz.  

Quero dizer: no século XX o capitalismo tentou transformar o trabalho numa coi-

sa aparentemente alegre para continuar a explorar o trabalhador. O capital já se apropri-

ou de termos como participação, colaboração, hoje os empregadores dizem que seus em-

pregados são colaboradores e não funcionários… a gente sabe que todo esse discurso é 

uma bobagem, mas como os canteiros de obras no mundo inteiro continuam sendo esses 

lugares tristes. A impressão que eu tive é a de que as pessoas que estavam cotidianamente 

na casa faziam um trabalho feliz. Não sei se você teve essa sensação também? Indepen-

dente da gente discutir se o trabalho é livre ou não, parecia ser um trabalho feliz” 

 

Gabriel Fernandes insere aqui o debate sobre o Toyotismo, da inserção da felici-

dade aparente nas fábricas, dada a óbvia esperteza dos capitalistas, citado brevemente 

no capitulo introdutório. 
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O arquiteto recém formado menciona também o ‘trabalho livre’, enquanto dis-

cussão, debate esse que exigiria toda uma tese para que a analise tivesse algum funda-

mento. Vejamos como a questão é recolocada:   

 
Francisco Barros: No artigo que escrevemos para o ELECS, falamos um pouco 

do trabalho livre. Como esta idéia se relaciona com essa obra, na sua opinião? 

Gabriel Fernandes: Uma coisa que eu sempre lembro: quando o Sérgio Ferro é 

entrevistado ele costuma dizer que, primeiro, só é possível promover a revolução caso nos-

sos meios sejam eles próprios diversos daqueles que a gente tenta combater: ou seja, se 

quisermos ter no futuro trabalho livre, as nossas experiências atuais devem ser igualmente 

livres. Outra coisa que ele costuma dizer é que no capitalismo isto é impossível: é impossí-

vel ter trabalho livre em canteiros livres no capitalismo, com exceção de um lugar — a u-

niversidade. Independente de tudo que esta casa tenha promovido, ela nos sugere ou indica 

que a universidade seja de fato um destes espaços em que o trabalho livre deva ser experi-

mentado e experenciado.  

Ela deve, portanto ser tanto um laboratório quando um lugar em que as pessoas 

vivenciam esta maneira diferente de conviver. No fundo o trabalho livre é uma forma dife-

rente de conviver, é uma forma de buscar a paz, porque você está negando uma violência 

implícita nas relações de classe, uma violência implícita no fato de uma pessoa usar um 

capacete de uma cor e outra de outra. Não quero aqui endeusar ou fetichizar esta experi-

ência, acho que ela tem seus problemas, mas independente de todos eles, só o fato de em 

um determinado momento eu ter de alguma maneira, “entre aspas”, “seguido as ordens” 

do Rafael [jovem pedreiro] para caiar um determinado lugar ou envernizar outro, isto por 

si só já foi extremamente indicativo de uma transformação, de um lugar em que as pessoas 

questionem o que elas fazem e dialoguem sobre o que elas fazem.  

Pensando lá em que o ornamento seja o signo do trabalho livre, como coloca o 

Sérgio Ferro, fico bastante feliz em ver, por exemplo, aquela pintura laranja, que surgiu do 

cotidiano do fazer. Gosto de ver, por exemplo, o tesouramento da varanda, que, apesar dos 

problemas técnicos que talvez levassem a outro desenho, ela também é muito bonita.  

Enfim: tem todo um pequeno conjunto de detalhes que só estando lá para conhe-

cer. Talvez sejam detalhes que seriam ignorados por uma revista de arquitetura ou seriam 

talvez desprezados pela maioria das pessoas ou talvez até detalhes que seriam considera-

dos triviais ou banais, mas que, no contexto daquela obra, reúnem significados que vão a-

lém e têm uma força simbólica.  

Não sei: eu gosto da casa. Acho que existe lá uma relação entre beleza e trabalho 

que tem muito a ver com aquele contexto específico. É uma beleza que é reconhecida, mas 

é uma beleza que seria ainda assim tratada como banal pela maioria dos arquitetos, mas é 

uma beleza que tem força. [PAUSA] Acho que só faz sentido a gente falar em trabalho li-
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vre quando a gente busca outra beleza que não seja esta beleza violenta. [PAUSA] Esta be-

leza violenta do nosso cotidiano da FAU”. 

 

Bem, fica a questão em aberto. Diante das informações que disponho (e da infe-

liz falta de tempo para tanto) sobre o sentido do ‘trabalho livre’, como tem sido tratado 

por Sérgio Ferro, em sua coletânea de textos: xzuxuzxu, por Pedro Arantes, parece que 

certos momentos da experiência podem ser considerados como tal. Inclusive se tiver-

mos a leitura de que, por certo viés do olhar, certamente subversivo, a ENFF pode ser 

também considerada uma espécie de ‘universidade dos trabalhadores’. 

Geraldo Gasparin, da coordenação político pedagógica da ENFF aponta valores 

trabalhados nas ações pedagógicas dialógicas de trabalho na reforma da casa, de solida-

riedade e coletividade, indicando que em momentos aproximava-se e chegava a ser vi-

venciado, como uma ‘festa’: 

 
Geraldo Gasparin: “Nós já tivemos um tempo também com maior intensidade o 

que nós chamamos sábados voluntários, ou mutirões, sábados comunistas, socialistas. Que 

também em um sentido bastante pedagógicos. Então todo o trabalho que a gente faz a gen-

te dedica um sábado por mês para fazer tarefas mais organizativas de mutirões, de frentes 

de trabalho, como foi na construção da casa. (...) 

Para a organização daquela casa em mutirão no sábado juntávamos os grupos e 

mais gente de fora. Íamos lá para fazer terraplanagem, corte, aterro. E outras como muti-

rões de limpeza, de organização do espaço fazemos nesse sábado, com bastante alegria, 

entusiasmo, é um momento coletivo mais intenso ainda”. 

(...) esse espaço da escola que é uma experiência importante de ser analisada, é 

esse sentido do trabalho dos mutirões que já traz muito isso. Então o trabalho que a gente 

já expôs aqui, mas também a questão do pensamento, da ideologia pela qual nós tentamos 

lutar, que é a transformação da sociedade. Dos valores que teve nesse trabalho que foi a 

solidariedade, então você traz valores, para nos que almejamos a transformação da socie-

dade, devemos ter sempre em mente nas ações e em tudo que fazemos ter o valor da solida-

riedade, então esse trabalho que teve aqui, dessa construção que teve aqui, a solidariedade 

do grupo de arquitetos, da solidariedade dos educandos de reformar de construir uma ca-

sa para outras pessoas morar. O trabalho não remunerado.  

Essa construção vai muito alem do espaço físico dela, do prédio erguido. Por den-

tro dessa construção fica a marca de varias outras questões, de valores que se contrapõem 
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aos valores hoje aqui negados ou vivenciados nessa sociedade e também na construção ci-

vil. 

(...) 

Acho que foi isso que eu contribui em relação à casa, não é? Ao mesmo tempo a-

judar a conceber, a pensar, de ajudar a sistematizar, mas também na coordenação da es-

cola em alguns momentos foi de ajudar a fazer mesmo, de construir com as mãos e de entu-

siasmar, de organizar o mutirão. Eu lembro que teve fim de semana lá que tinha trinta pes-

soas lá cavoucando, fazendo, era uma festa”. 

 

 

Convite eletrônico para participação do ‘sábado comunista’ de 26 de julho de 2010, um dos citados por 

Geraldo Gasparin. 

 

Talles Reis também caracteriza os sábados comunistas como atividades amplas, 

livres e festivas: 

 
“A proposta do teto verde casou com o que queríamos já há muito tempo fazer na 

escola, mas não tínhamos conseguido. Usar o bambu e grama da própria escola, enriqueceu 

e embelezou ainda mais o telhado. 

Outra característica foi a realização dos mutirões, onde demais integrantes da Bri-

gada Apolônio, estudantes e professores também botavam a mão na massa, e deixavam su-

as gotas de suor na casa. Cada mutirão era uma festa. Nos sábados comunistas, uma vez 

por mês, sempre tinha uma brigada de trabalho deslocada para o trabalho na casa: retirar 

entulhos, carregar terra, tirar grama... Trabalho não faltava”.239 

 

                                                           
239 Contribuição de Talles Reis via mensagem eletrônica, a partir de questionário. A integra encontra-se em anexo. 
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Donizete Alves menciona aqui o tempo, fator também importante para o regra-

mento da espécie, hoje tomado por um sentido único, o do Capital. Nesse sentido, sua 

colocação indica ter havido outra relação com o tempo, no decorrer dos trabalhos, quiçá 

menos alienados, mas regrados pelo tempo do próprio trabalho e não por forças heterô-

nomas ao canteiro:  

 
Donizete Alves: E o povo executou, fez, demorou, mas nós não tinha pressa, nem 

vocês, nem a obra, então, conforme a gente... Porque nós tinha um tempo, então usava esse 

tempo para fazer, para executar as pequenas tarefas e se somar todas essas pequenas tare-

fas a gente viu que foi desenvolvendo no processo. Um caldeirão de... (risos). 

É, para mim, enquanto pessoa, é uma experiência assim que eu nunca tinha visto 

na vida. A gente quando for para casa vai sentir saudade do espaço, da convivência de 

todos, vai ficar na lembrança sim”. 

 

 

Limite 3.3.: Limites ao canteiro festa... ao trabalho livre.... 

 

Bem, aqui, no momento, não ‘há tempo’ para ‘festas’, pois o artigo enviado ao 

ELECS já nos traz algumas questões sobre os limites à essas ações pedagógicas dialó-

gicas: 

 
“Apesar de tudo, a obra não se caracterizou mesmo como um “canteiro-festa” 

marcado por um trabalho efetivamente livre em todo o tempo: nela existiram ainda res-

quícios de dominação (seja pelo uso de determinados materiais impregnados de exploração 

do trabalho, seja por decisões que se tomaram, pelo pragmatismo do momento, fora dos es-

paços mais horizontais). No entanto, entende-se que se tenha promovido, na medida do 

possível, um combate ao trabalho alienado: cada um dos que colaboraram tinham a consci-

ência de participar de uma obra coletiva, iniciada e concluída por outros, mas em uma di-

nâmica não conduzida pela via da imposição de processos”. 240 

 

A seguir recortamos mais um trecho do artigo elaborado pelo grupo do projeto 

de ‘ação universitária’, sobre a questão do ‘trabalho livre’, texto este que contou com 

                                                           
240 Artigo apresentado no ELECS, em anexo. 
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contribuição central de Gabriel Fernandes para sua confecção. O texto é resultado de um 

debate interno do grupo, que não consideramos fechado e acabado. É ainda hoje materi-

al de discussão, sendo ele próprio instrumento de formação, ou seja, o debate sobre es-

sas questões continuam, vejamos: 

 

 “Entendemos que os trabalhos que temos realizado no contexto do projeto de ex-

tensão FAU-ENFF:Diálogos constituem antes uma experiência para refletir sobre o traba-

lho livre do que propriamente uma experiência de pleno trabalho livre. Apesar do caráter 

excepcional da ENFF, de sua peculiar posição libertária dentro de uma sociedade violenta-

mente desigual, apesar mesmo de sua constante tentativa de combater o trabalho alienado, 

ainda assim há barreiras à plena implementação de uma situação de trabalho livre (e por-

tanto de manifestação de uma arte popular, alegre e resultado do diálogo). Trata-se, no en-

tanto, de uma excepcional experiência que aponta os caminhos para alcançar este objetivo. 

Entendemos, portanto que o trabalho livre seja ao mesmo tempo um princípio do 

trabalho, o seu objetivo último, assim como uma diretriz metodológica, apesar de toda a 

contradição que esta assertiva representa ao trabalho científico tradicional. Enfim, se os fins 

são os meios pelos quais os atingimos, devemos lembrar, como ressaltado na introdução, 

que os meios para atingir uma sociedade sustentável devem eles próprios serem sustentá-

veis”. 241 

 

As contradições dialéticas do processo são o próprio processo. Dessa forma, ao 

observarmos a realidade apresentada por Geraldo Gasparin sobre o tempo socialmente 

necessário para nossa realidade tecnológica, veremos que as 8 horas diárias trabalhadas 

pelos brigadistas na obra da casa, são um limite em si, para a presença da ‘festa’ e do 

‘trabalho livre’ em todo o decorrer da obra:   

 
Geraldo Gasparin: Dizem os pesquisadores que já há tecnologia suficiente, ca-

pacidade produtiva suficiente pra gente trabalhar apenas 17 minutos por dia. 

Francisco Barros: 17 minutos por dia?! 

Geraldo Gasparin: Você tem que planejar o tempo, você não vai sair de casa pra 

trabalhar 17 minutos. Eu trabalharia talvez... 

Francisco Barros: Um dia... 

Geraldo Gasparin: “Eu trabalho em um dia o que eu iria trabalhar em uma se-

mana, e o resto dos dias eu vou desenvolver toda a minha potencialidade humana, que no 

                                                           
241 Idem.  
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capital ela é reprimida. Então eu vou desenvolver minha capacidade, minha inteligência, 

eu vou desenvolver plenamente em todos os campos do conhecimento, na arte, literatura, 

poesia, arquitetura, engenharia. No que se imaginar o ser humano vai estar liberto das 

amarras do capital de se vender, se prostituir, pra produzir mercadoria, para produzir lu-

cro. 

Nessa sociedade então eu teria um tempo livre para isso. Hoje você não tem, para 

criar, para imaginar, para pensar, para desenvolver o máximo a criatividade. Mas em uma 

sociedade socialista sim, sociedade emancipada deste tipo de relação.  

Então se eu trabalhar menos, e com o que eu trabalhar eu posso produzir para to-

do mundo viver bem. Posso produzir para todo mundo viver bem porque a propriedade 

privada não vai mais regular, nem o capital, nem o estado, então o ser humano vai estar 

emancipado vai poder produzir livremente e desenvolver ao máximo, além dos 5% [do cé-

rebro] que a capacidade humana hoje, ao máximo, atinge. Talvez o que mais há para ser 

descoberto é o cérebro humano, nós sabemos pouco dele.  

Então a humanidade produz alguns gênios porque que talvez se emanciparam um 

pouco dessa condição, devido algumas circunstâncias da vida, histórica. Mas acho que a 

humanidade pode chegar nessa condição. Eu acho que ela não demoraria muito. Nós es-

tamos no tempo de maturação nesse sentido, mas precisa enfrentar essas três amarras, do 

capital, das relações de produção e do estado burguês”. 

 

 

3.11. Conclusões ‘práxicas’ – Sugestões e contribuições para obras da Escola 

Nacional Florestan Fernandes e processos de formação para a construção civil no 

campo. 

 

Não vamos aqui reinventar a roda... São muitos anos de acúmulos e lutas.... E 

obviamente esse tipo de encaminhamento não sai da academia. Mas se pudermos com-

preender que nosso esforço é exatamente de realizar um trabalho que busque também 

sua própria ‘desalienação’ da vida real humana, nada mais natural que valermo-nos des-

ses tempos de cadeira escrevendo para juntar algumas questões que nos pareceram im-

portantes para a formação profissional no campo. Desse modo fica como um registro em 

forma de contribuição, livre, para avanço nosso, coletivo, da classe trabalhadora em luta 

contra o capital rural, especificamente nessa seara, da produção física dos espaços.  
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Internamente à ENFF – novas obras da escola por meio dos coletivos socialis-

tas de construção, mas como uma ação previamente organizada, com cronograma com-

pativel com as brigadas visitantes, com a característica da ‘pedagogia da alternância’. 

Essa prática poderia alimentar, como um laboratório, cursos, em outras instâncias, em 

nível nacional do PRONERA. 

Há uma questão importante apontada por diversos companheiros de se rever o 

tempo de dedicação ao trabalho e atividades de formação, inclusive no sentido da ‘dese-

nhização’.  

Externamente à ENFF – possíveis novas articulações através dos programas de 

formação e educação no Campo, e a sugestão de inserir nos cursos já existentes conhe-

cimentos e/ou disciplinas de ‘construção agroecológica’. Seria no âmbito dos ‘coletivos 

socialistas de construção’, e da ‘desenhização’. 

Articulação de instituições e movimentos de atuação no Campo, com atividades 

que podem ser itinerantes ou fixas. Dessa prática acontecer como atividades para a 

construção nos assentamentos em novas escolas, novas obras de postos de saúde, tea-

tros/cinemas, casas comunitárias, agroindústrias... 

MEC, MST, Cefets, MDA, faculdades de arquitetura, assessorias técnicas... po-

tencializando o debate do II Colóquio do Habitat realizado em são Carlos e o novo pro-

grama de moradia rural, diretamente com a CEF. 

Em ultima instância, depois de construída a cultura desse fazer, cursos específi-

cos de construção agroecológica, centrados nos ‘coletivos socialistas de construção’ e 

na ‘desenhização’. 
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4. Conclusão 

 
Pois parece que sim. As ações pedagógicas dialógicas fazem algum sentido, pe-

la prática coletiva, em diálogo, em cada uma das experiências e como um todo. 

Mas, a verdade é que não há como saber ao certo, pois os frutos dos processos 

formativos são verificados no tempo, e em nosso caso, o tempo coletivo, Histórico. 

Essa condição de ‘imponderabilidade’ pode ser verificada em relatos de vivenci-

as do pesquisador, por exemplo: “como saberia eu que naquela tarde, um dia que foi, a 

conversar com meu tio, Carlito, como era carinhosamente chamado, me diria algo que 

até hoje carrego? Foi uma frase, apenas. Certamente ele sabia o que dizia, pois o que 

disse era sincero. Mas acredito que ele não sabia o quanto estava contribuindo para mi-

nha formação. Eram dias antes do preenchimento das fichas do vestibular e havia a dú-

vida sobre que curso de graduação fazer: direito, biologia, ou arquitetura. Naquela tarde 

ele me disse: “faça aquilo que o seu coração mandar!” Foi assim, um exemplo do grau 

do impacto de uma frase, quando colocada no momento correto. A angústia vivida na 

época me levou quase a realizar o curso de direito... Mas gostava de desenhar ! É que 

não levava sua prática ‘a sério’, desenhar me parecia uma brincadeira.  

Tantos outros momentos em minha formação se deram desse modo. São situa-

ções que abrem o olhar, que revelam. Outro exemplo: Em conversa com os amigos gua-

ranis, anos depois, em trabalho conjunto na aldeia, Joel, liderança política de extrema 

importância para o povo guarani, nos pede (os brancos, chamados de ‘juruás’) para con-

tar histórias para os pequenos guaranis a respeito do lixo, que se acumulava... Ele nos 

disse que seu povo não tinha a experiência de produzir coisas assim, que a natureza não 

gostasse...  
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Outro momento importante, foi quando Tio Kambá, pajé, liderança espiritual de 

toda a região, com dezenas de aldeias, milhares de guaranis, nos falou, na casa de rezas 

de que “a palavra falada é uma coisa sagrada, não se pode desperdiçar”, ele sofria pela 

estupidez do homem branco, e muito. 

Em Cuba, Havana, em viagem com o movimento estudantil, há uma situação 

marcante e reveladora em cada esquina. Mas o que mais marcou foi adentrar o saguão 

da antiga bolsa de valores, o prédio mais belo da cidade, convertido em hospital, após o 

triunfo da revolução. 

Desse modo, trago, como todo ser humano, relatos de processos de formação in-

dividuais inseridos em relações coletivas. Pois da mesma forma que sabia meu tio o que 

dizia para mim, também o fazia Joel ao nos demandar contar histórias aos novos guara-

nis, bem como Tio Kambá ao dizer aos uspianos que vivem inseridos no ambiente cul-

tural da fala descompromissada, e os cubanos revolucionários ao transformarem a bolsa 

de valores, centro do capital em hospital, centro da espécie humana. São ações consci-

entes que contribuem com a formação de cada um, inseridos no coletivo, do mais íntimo 

viver (com meu tio) ao mais amplo (os revolucionários cubanos).  

Desse mesmo modo é que as ações pedagógicas dialógicas contribuem com a 

formação na medida em que são processos conscientes individuais inseridos em coleti-

vos, ao colocar a responsabilidade da crítica e da problematização sobre cada um dos 

educandos (e sobre todos ao mesmo tempo) participantes do processo formativo, bem 

como dos professores, instrutores, formadores, contribuintes diversos, pois também ‘se 

formam’ no processo.  

O fato de serem ações conscientes de formação coletiva, e o teor dos relatos das 

dezenas de egressos, a percepção é de que as ações pedagógicas dialógicas cumprem 

seu importante papel. Mas isso só será verdadeiro, segundo o objetivo fim que busca-
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mos com a ‘desalienação’ do trabalho, e por conseguinte, dos trabalhadores, se forem 

ampliadas para atingirem seu desejado impacto social, buscando ‘resolver’ a justa críti-

ca de Chico de Oliveira a não universalização das ‘práticas livres’ (à época referindo-se 

às obras em autogestão dos movimentos de moradia de São Paulo, como citado no ini-

cio da dissertação, pág. 61). 

Ou seja, os movimentos de moradia indiretamente criticados por Chico de Oli-

veira ainda hoje continuam na luta pela universalização da autogestão, ação pedagógica 

dialógica da produção do espaço, no caso, habitacional. Realizando encontros, marchas, 

seminários, ocupações, assembleias... 

Com a ampliação da escala, por meio de políticas públicas orientadas pela pres-

são popular, o caráter quantitativo da ‘produtividade’ de Brecht toma corpo, e em nosso 

caso, quantidade é a diferença, pois o objetivo da ‘desalienação’ é social.  

Outra avaliação necessária é sobre os objetos da pesquisa. Ficam claras as má-

ximas ‘quantidade x qualidade’, ‘superficialidade x profundidade’. Nossa opção desde o 

início foi de dar importância ao olhar sistêmico, geral do Campo da formação profissio-

nal. Pois ao observarmos a formação do arquiteto pode-se compreendê-la melhor pela 

formação do operário. E vice versa.  

Viveu-se um processo ‘desalienante’ no decorrer da pesquisa, o que permitiu a 

visão do todo da ação Capital. O arquiteto assim se forma pois o operário assim se for-

ma. Se um não fosse assim formado, o outro também não seria, segundo as quatro pri-

meiras epígrafes à página 5. Nesse sentido, a perceptível perda de qualidade da disserta-

ção como um todo, dado o volume de trabalho mobilizado é compensada na medida em 

que a qualidade se altera quando ampliada a quantidade ao tornar-se sistêmica, mudan-

do o próprio julgamento sobre o significado da qualidade. Ou seja, a mudança quantita-

tiva acaba por tornar-se qualitativa. Nesse sentido, mesmo diante das justas criticas de 
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‘perda de qualidade’ (que deve sim ser melhorada com mais tempo e mais trabalho) a 

abordagem de três experiências parece ser acertada. 

Se tivéssemos abordado apenas duas delas, os objetivos não seriam alcançados.  

Nesse sentido o mesmo pode ser dito acerca da terceira experiência, alternativa ao Capi-

tal, na ENFF. Com sua existência as duas inseridas de modo oposto e complementar no 

Capital fazem sentido. A experiência na ENFF alimenta as ações pedagógicas dialógi-

cas das duas escolas urbanas na medida em que demostra (enquanto luzes, reflexos ex-

perimentais e incompletos do mundo de fora da caverna platônica) a riqueza da vivência 

de momentos de ‘trabalho livre’, dando um rumo feliz às ações de ‘desenhização’ e 

‘mão na massa” integradas da crítica social ao Capital. 

Outro ponto, que parece ‘acertado’ foi a realização de tantas entrevistas. Em di-

versos momentos foi levantada a questão sobre se eram todas necessárias. Diante da 

riqueza de colocações, das múltiplas visões, é que se tem certeza de que se tratam de 

processos coletivos formados por indivíduos qualificados. Com isso torna-se um regis-

tro oral e vivo das idéias, dos pensamentos, das avaliações sobre as práticas, sobre a 

realidade. 

Por fim, o que se buscou aqui, foi contribuir com a prática, mais uma vez, de um 

método voltado para esses nossos fazeres. Ou seja, buscar nas dezenas de páginas de 

registros sobre a realidade, e reuni-las com objetivo de contribuir para o desvelamento 

do Capital. E não se trata de um método novo, o método do materialismo histórico dia-

lético é até já considerado ‘velho e ultrapassado’ pelos que dizem que não há mais His-

tória. 

E assim buscou-se fazer, segundo Paulo Freire, verificando a cada aparente a-

vanço sobre a alienação nos exemplos de ações pedagógicas dialógicas, através da 

re4alidade dos limites, barreiras e negações impostas pelo Capital.  
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A dúvida que fica, ainda, é se vamos, e aqui digo nós, enquanto 7 bilhões,  con-

seguir ter algum dia paz para ‘seguir seu coração’. Pois bem, parece cômodo, aqui sen-

tado ao computador chamar a toda raça e pedir paz. Mas se fosse para ser sincero, essa 

seria mesmo a pergunta. Se os pais empresários continuarem a dar o mal exemplo a seus 

filhos com suas ações pedagógicas monológicas fechando as janelas dos carros nos fa-

róis da cidade e dizer que eles são perigosos... Crianças a pedir esmolas na rua? 

Não se trata de justo, não se trata de vida, não se trata de humano continuarmos 

a vivermos enquanto humanidade a explorar, a explorar. E todos sabemos bem. A pes-

soa que se perguntar nas ruas, quem é o culpado disso tudo, sabe-se bem. É quem está 

com o nosso dinheiro! As ações pedagógicas dialógicas contribuem, sim, são necessá-

rias e tem de se espalhar mais ainda pelo mundo. Paulo Freire deveria ser lido e relido 

em todas as escolas, sempre. 

Não poderíamos todos os que têm condições, meios, forças. Se dedicarem ao li-

mite a revelar juntos dos outros todos o fato da mais-valia? 

Não é necessário ler as centenas de páginas do Capital. Sim, ajuda muito, mas é 

olhar criticamente pelas janelas, para a própria televisão, está tudo ali.  

O objetivo era esse registrar e debater os processos, pois se trata de um mestra-

do. Assim não se pretende aqui resolver ou provar nada. A prova mesmo será o dia em 

que todos resolvermos compartilhar e provar coletivamente do pão! 

A conclusão está no processo, não se trata de um ‘gran finalle’. 

E a pesquisa coletiva continua até as ações pedagógicas monológicas continua-

rem a existir.  
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ANEXOS CAPITULO I  
 
Caderno de experiência no. 01 
Escola Municipal de Educação Profissional em Construção Civil 
“Madre Celina Polci” 

 
 

Diálogo com Adriana Pereira da Silva, Pedagoga, Chefe da DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONALIZANTE E DE JOVENS E ADULTOS da Secretaria de Educação do Município de São Ber-
nardo do Campo, responsável pelo programa “Qualificar para mudar”, onde se insere a EMEP de Cons-
trução Civil Madre Celina Polci 

 
Francisco apresenta a pesquisa, seus objetivos, métodos, e convida-a a fazer uma breve 

abordagem sobre as ações da Secretaria na formação de trabalhadores: 
Adriana: Podemos fazer um debate pensando na formação de trabalhadores e trabalhadoras e 

pensando na função da educação e, com isso, reconhecer que vivemos em uma sociedade de classes. 
Sendo que quando há esse reconhecimento de que é uma sociedade de classes, nós não podemos tratar 
a educação com uma perspectiva alienadora. Por que em uma sociedade de classes, o papel do Estado 
é poder manter o equilíbrio entre essas classes de modo que a relação de produção continue organizan-
do o processo de reprodução que se faz sob duas condições: o dono dos meios de produção e a classe 
trabalhadora que vende a sua força de trabalho.  

E nessa lógica, todos os aparelhos do estado vão se formatar para continuar essa hegemonia 
econômica, social e cultural.  

E a escola é um aparelho do estado.  
Agora, trazer uma perspectiva critica de educação que deve ter essa leitura, é perguntar, de fato, 

qual é o papel da educação. E o papel da educação para quem tem como perspectiva uma política publi-
ca que tenha uma concepção transformadora e libertadora, não pode ser para a manutenção da ordem. 

O papel da educação é de contribuir para a transformação social, de uma sociedade mais iguali-
tária. 

O discurso disso parece ser simples, mas a prática é o rompimento de concepções que já estão 
encharcadas nas ações que executamos.  

Então, que concepção temos de sujeito? Que concepção temos de sociedade? Que concepção 
temos de processo educativo?  

E mais que isso, é mudar a metodologia para que no exercício da ação educativa a gente passe 
a ter procedimentos que sejam coerentes entre a ética do falar do fazer. 

E com essa lógica, pensando na especialidade da educação de jovens e adultos, trabalhadores, 
homens e mulheres trabalhadoras, que já passaram pelo momento da escola, e que já foram excluídos 
desse processo, trata-se de pensar como é a organização de uma formação desses sujeitos que ainda 
estão numa sociedade do capital, mas que precisa fazer  uma leitura critica dessa sociedade para sair 
desse lugar de alienação, para chegar em uma consciência critica, e esse processo. E ainda, entender 
que, ao mesmo tempo, esses trabalhadores e trabalhadoras, estão, de certa forma, acolhidos, ou amar-
rados, pela ordem do Capital, tendo assim uma necessidade de sobrevivência.  

Então, quando fazemos essa discussão, aponto que ela é uma discussão ética. Por que a for-
mação não pode ser só para o trabalho. Por que quando se faz uma formação só para o trabalho, fica 
uma formação reducionista.  

A partir desse olhar, a formação tem de ter uma perspectiva de uma formação integradora. Por 
que nós não podemos ser hipócritas, de pensar que o trabalhador não necessite de uma formação para o 
trabalho, para poder sobreviver. Mas que essa formação, ao mesmo tempo em que forme para o traba-
lho, tenha uma perspectiva de formação integral e elevação de escolaridade com qualificação profissio-
nal. Assim, ele estará sendo formado para o trabalho mas com uma consciência critica. Ele terá acesso 
aos conhecimentos gerais, que são históricos produzidos pela humanidade. Sendo que o processo de 
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construção desse conhecimento se faz com significância, a partir de levantamentos de onde estão esses 
conhecimentos na sociedade.  

Eu chamaria ainda atenção para um conceito de discussão sociológica em relação ao conheci-
mento, na perspectiva da fenomenologia. Deste modo, fazemos leituras de que as questões sociais, cul-
turais, históricas e naturais, estão nas relações culturais. E que, como uma organização de conhecimen-
to, que é a leitura dessas situações, temos a responsabilidade de sistematizar isso, de modo que o aluno 
tenha consciência critica sobre esse aspecto.  

Ao mesmo tempo esse aluno terá uma formação para o trabalho, pois ele também vive no mun-
do do trabalho. Mas ele terá uma formação para o trabalho não reducionista, que fique apenas com uma 
perspectiva técnica, mas que acolha as necessidades formativas humanas, que são a ética, a estética e a 
técnica. Sendo que estas se integram em uma perspectiva política, e a perspectiva política é a ordem da 
transformação. 

Então, quando falamos de formação para jovens e adultos, numa perspectiva de formação para 
trabalhadores e trabalhadoras, nós falamos sobre o conceito de formação para a transformação. E essa 
formação para a transformação tem que acontecer sobre dois princípios: Educação ao longo da vida e 
Formação Integral.  

Nessa Formação Integral que respeite os princípios éticos, estéticos e técnicos, sobre essa con-
cepção de transformação política, ela tem de encontrar um jeito de se fazer. O jeito de se fazer é articu-
lando ciência, cultura e trabalho.  

Quando articuladas, ciência significa o aluno poder retirar do convívio social os conhecimentos 
que já lá estão, e que precisam ser trazidos para dentro da escola para serem sistematizados. Na pers-
pectiva cultural, significa discutir aquilo que o prof. Paulo Freire falava: a “decência com a boniteza”, que 
é quando é dada a oportunidade para o aluno criar, manifestar, apreciar e observar através de uma pers-
pectiva ética, como são as regras sociais, as convivências sociais para uma vida de maior equidade entre 
os sujeitos. 

Agora, com essa lógica hegemônica atual não dá para acreditar em qualquer formação. Temos 
de pensar na rigorosidade de um processo formativo, em que o respeito à diversidade dos sujeitos, as 
suas expectativas em relação ao conhecimento, e suas necessidades em relação a este possam ser 
acolhidas.  

Aí, eu acredito que isso é o propósito de educação. E esse propósito de educação tem muitos 
desafios, por que ele é um propósito contra-hegemônico. E, fazer o exercício dessa proposta contra-
hegemônica é fazer uma disputa, feita tanto intra como extra-escolar.  

A disputa extra-escolar, é pela formação de uma nova sociedade e intra-escolar, é por outra 
concepção de educação para formar outra sociedade.  

Na formação intra-escolar há a discussão de currículo, sendo que, primeiro, currículo não se tra-
ta de um hall de conteúdos, mas de todas as variáveis de um processo educativo. Para que essas variá-
veis se efetivem, a partir da concepção que temos de sujeito, de mundo e de sociedade.  

Ao colocarmos uma proposta dessas, entramos em disputa com outra proposta, observada na 
resistência do grupo de docentes que às vezes até alienadamente responde à ordem do capital, resis-
tência da equipe gestora e resistência do próprio educando. Este, mesmo sendo expulso daquela escola, 
que foi a escola excludente, para responder para a ordem do capital, quer retomar àquela escola, que ele 
acredita inconscientemente que é aquela escola que é a certa.  

Então, isso implica em algumas ações, e quais são essas ações?  
Primeiro de tudo é ter a concepção de fato definida e saber que essa é a política publica.  
Segundo, é ter o diagnóstico da realidade, a partir de uma leitura dos sujeitos com quem vai se 

trabalhar, bem como da estrutura e possibilidades de atuação.  
Terceiro, é você fazer constantemente um processo formativo com todas essas equipes, para 

que as pessoas possam criar a oportunidade de refletir sobre esses fatos em sua ação enquanto sujeito 
educador que tem responsabilidade também de transformação. 

E o quarto aspecto é a ordem de acompanhamento de tudo isso, por meio de estratégias de ges-
tão, que passa por planejamento estratégico, pactuação de atuação, ferramentas de acompanhamento, 
ferramentas de avaliação. Todos esses aspectos vão garantir o processo de ensino-aprendizagem.  

É uma política educativa que responde a uma determinação legal, mas é uma política que res-
ponde a uma determinação ética, sob a perspectiva de uma ética humana, de uma sociedade mais juta, 
uma sociedade mais igualitária.  
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E, para conseguir isso, tem que ter persistência e estratégia de gestão, pois se você não tiver es-
tratégia de gestão, só as idéias não se garantem. As idéias precisam ter possibilidade de concretização. 

 
 
 
 
2. ENTREVISTA: CÍCERO DE CRATO 
 
 
Cícero de Crato: Você quer focar na questão da qualificação?  
Francisco Barros: Quem vai ter acesso a essa sua fala são principalmente os alunos que estão 

na escola da construção civil... É mais que olhar é esse que o CEEP dá, e que a prefeitura está dando 
junto lá. E o que é o CEEP nessa história, nesse processo.  

Cícero de Crato: Bom, eu sou Cícero Umbelino de Crato, me chamo Cícero de Crato porque 
sou de Crato, no Ceará.  Trabalhei na roça até os dezesseis anos, em 1976 vim pra São Paulo, trabalhei 
na construção civil, trabalhei em transporte de cargas, trabalhei de metalúrgico, no setor plástico, e nos 
meados dos anos 1990 comecei a trabalhar na área da educação profissional.  

A história da educação profissional, o CEEP e o Movimento andam sempre juntos. O CEEP é 
fruto do movimento de Oposição Sindical Metalúrgica na cidade de São Paulo, é fruto dessa luta. Então 
em São Paulo, com a ditadura militar em 1964,  começou um processo de intervenção militar nos sindica-
tos, cassando todas as diretorias dos sindicatos que faziam lutas, e botando nos sindicatos gente ligada 
aos militares, aos órgãos de repressão. Isso foi até o final dos anos 1970; até o começo dos anos de 
1980 ainda houve intervenções em sindicatos. A ditadura tinha instrumentos para arrancar os trabalhado-
res dos sindicatos, prender, torturar e matar, e botar lá os capachos deles com o objetivo de impedir que 
os trabalhadores se organizassem. Esse impdimento se dava de várias formas: não permitindo a partici-
pação dos trabalhadores no sindicato (quem insistisse seria preso), a diretoria pelega entregava pro pa-
trão o trabalhador que queria se organizar, acho que tu conheces essa história. Diante disso, restava para 
nós trabalhadores organizar a luta de forma diferente – que não contasse com o aopio do sindicato. Então 
nós começamos a nos organizar clandestinamente dentro das fábricas, e ao mesmo tempo construir 
espaços de estudo, para estudar o processo produtivo dentro dsa fábricas, estudar as técnicas (como 
produzir, para que produzir) e ao mesmo tempo, investigar politicamente, culturalmente. Sempre procu-
rando não desassociar os conhecimentos técnicos da cultura, da política, da luta, e da necessidade de se 
organizar uma sociedade sem exploração do homem pelo homem. E isso não era “simples assim”, não 
é? Então em São Paulo foi construído um movimento que era a Oposição Sindical Metalúrgica, que tinha 
por objetivo tirar o pelego do sindicato, o interventor da ditadura, mas não era só isso. Porque não basta 
trocar as peças, no caso, as pessoas; você tem sempre que procurar organizar o conjunto da classe para 
conquistar uma sociedade sem exploração. Dentro disso é que estava a necessidade de se acabar com a 
estrutura sindical. Essa necessidade existia e continua existindo, de acabar com a estrutura sindical do 
jeito como ela está organizada no Brasil. Enquanto nós não acabarmos com esta estrutura sindical do 
jeito que está, os trabalhadores não terão condições de se organizarem e construir uma luta a partir do 
sindicato que defenda seus reais interesses, os reais interesses da classe. Porque os sindicatos hoje 
continuam sendo desde a época da ditadura um departamento do Estado, onde o estado tem o direito de 
intervir, inclusive de trocar a diretoria. O Estado controla as finanças dos sindicatos; está na lei. O sindica-
to é obrigado a arrecadar dinheiro pro governo. O sindicato que deveria ser uma organização dos traba-
lhadores é então um departamento do Estado. Nós defendemos desde sempre a associação livre, a con-
tribuição livre (o trabalhador bota dinheiro no sindicato se ele quiser, se ele acreditar que o sindicato está 
ao lado dele), e não impostos obrigatórios. Hoje tem uns quatro ou cinco impostos que o trabalhador tem 
que pagar, independente de se a diretoria de seu sindicato presta ou não presta. Esse é um modelo do 
qual a gente nunca gostou e continua não gostando, de sindicato, por conta disso – no ponto de vista do 
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controle do Estado. Outro elemento presente na desgraça da estrutura sindical é o delegado sindical. Ele 
é uma relação entre o sindicato e a empresa, entre o sindicato e o Estado. Para ser o delegado sindical o 
trabalhador da base tem toda uma norma para ser escolhido, logo, se você não for o cara (com perfil) que 
a estrutura gosta e permite, esse cara é cassado, é perseguido, não arruma mais emprego. Então isso 
não é livre para o trabalhador. Nós queremos uma organização livre para os trabalhadores, que deve se 
impor ao capital através da sua força., da sua capacidade -  e não de lá pra cá. Isso tudo para ilustrar o 
que era o movimento e como foi pensada a educação dentro desse movimento – e essa relação entre 
educação e movimento.  

Primeiro para entender toda essa engenharia da estrutura sindical e pesquisar várias formas de 
luta, o trabalhador precisa ler, se formar, se informar. E procurar construir essas formações e informações 
na base. Por isso a necessidade de se ter escolas dos trabalhadores, dirigidas pelos trabalhadores. Por-
que esses elementos que constroem a autonomia dos trabalhadores  só interessam aos próprios traba-
lhadores, não interessa ao patrão e nem ao Estado uma classe que consegue organizar seus estudos, 
que consiga organizar sua luta, andar com suas próprias pernas. Isso não interessa ao capital nem ao 
Estado, que está em função do capital. Por isso nós começamos. Mas a história da educação dos traba-
lhadores quem inventou não foi a oposição metalúrgica, nem foram os trabalhadores brasileiros só; nós 
aperfeiçoamos algumas experiências que vieram da Europa, da África, de outros países da América Lati-
na, mas a gente fez de forma bem diferente. Vem de séculos e séculos a necessidade da família dos 
operários estudar e se organizar para ter uma vida melhor; sempre tendo como princípio que quem sabe 
mais, luta melhor. E se a gente luta melhor, pode construir uma sociedade melhor. Então nós começamos 
nos anos 1970 a organizar grupos de estudos no entorno das fábricas, nas regiões fabris, nas igrejas... 
Às vezes até mesmo dentro da fábrica, porque não podia fazer reunião mas não era proibido estudar nem 
ler a Bíblia (eram duas coisas que não eram proibidas), então a gente se reunia pra estudar. Mecânica, 
matemática... e por que não filosofia? E esse trabalho foi crescendo ao ponto de a gente ter que organi-
zar escolas de trabalhadores, que em meados dos anos 1970 foram construídas associações de traba-
lhadores em todas as regiões da capital. Por exemplo, na zona leste, havia várias associações, uma era 
dos trabalhadores de Itaquera, outra dos trabalhadores do Tatuapé, da Mooca e assim por diante. Daí 
também na zona sul, na zona oeste...  A gente começou a organizar cursos profissionalizantes. E para 
que organizar cursos profissionalizantes? Para preparar os operários tecnicamente e politicamente para 
permanecer nas fábricas trabalhando e fazendo o trabalho de base, de conscientização.  Para aumentar 
a capacidade de luta. O objetivo não era só ter uma profissão para vender mais caro sua força de traba-
lho. Isso também, mas também para permanecer na fábrica e fazer o trabalho de base. As associações 
cumpriram também um objetivo de reunir as pequenas experiências que estavam acontecendo dentro 
das fábricas, tanto de estudo como de organização do trabalho de base. Então as associações permitiram 
aos trabalhadores se organizarem num espaço maior, que era chamado por parte da direita como sub-
versivas. Entre os setores social-democratas nós éramos considerados sindicatos paralelos, porque esta-
vamos desenvolvendo uma organização fora da estrutura sindical. Então a gente não se enquadrava na 
estrutura sindical, o trabalhador que participava da associação ele dava sua contribuição voluntária, de 
acordo com o que ele podia e em acordo com o que ele achava que era justo. Não tinha cobrança no 
hollerith de pagamento.  

No começo dos anos 1980 nós pegamos quase toda a estrutura das associações e montamos 
uma escola maior, que era a Escola Nova Piratininga. A Escola Nova Piratininga continuou com os mes-
mos objetivos da formação técnica e política dos trabalhadores, mas permitiu que a gente ampliasse, não 
só para os metalúrgicos de São Paulo, mas ajudasse também na formação de outras categorias. Então 
vinham grupos de operários da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de Minas Gerais, e ficavam 
durante quatro ou cinco meses estudando, todo dia e o dia todo, para se preparar para desenvolver a luta 
em seus estados e suas categorias. A Escola foi forte até 1995. Tinha uma coisa muito importante: a 
gente foi descobrindo, na luta após a ditadura, que todo esse trabalho contribuiu muito para as grandes 
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manifestações dos operários. A greve de São Bernardo não foi espontânea. Das grandes greves no Bra-
sil, nenhuma foi espontânea. Foram fruto de um processo de repressão da ditadura e também fruto da 
organização; foi tudo muito trabalhado e preparado, e não resultado de discurso de nenhum líder sindical. 
São Bernardo fez uma greve longa de 41 dias, mas quem sustentava a greve não era o discurso dos 
dirigentes, era a organização de base, das associações, das fábricas. Um conjunto grande de trabalhado-
res visitava os grevistas, suas famílias, para saber se tinha alguém doente, se precisava de alguma aju-
da; foi um conjunto de ações para sustentar uma greve que a mídia burguesa dizia que aparentemente 
era obra de tal líder... Isso é balela, ninguém sustenta um grande movimento dessa forma. Isso é fruto 
desse trabalho que a gente estava relatando.   

Depois de passado todo esse movimento forte, em que grande parte das diretorias dos sindica-
tos foram conquistadas pelos trabalhadores, aí é que a gente descobriu que precisava estudar mais ain-
da. Porque daí você tinha às vezes um tesoureiro de sindicato que não tinha concluído o ensino funda-
mental, secretario que tinha três anos de escolaridade. Então tínhamos (e ainda temos) dificuldades na 
própria estrutura dos sindicatos. Os que os sindicatos começaram a fazer foi criar a figura do assessor. 
Mas era assessor para tudo quanto era coisa! O assessor de imprensa, o técnico de informática, o asses-
sor sindical disso, daquilo outro – que era um especialista em cada área, que tinha a função de assesso-
rar o diretor, que não tinha condições técnicas de dominar aquela área. Então imagine o que começa a 
acontecer: a técnica começa a se sobrepor à política. Porque o filho-duma-égua de um jornalista começa 
a querer dar linha pro jornal. O técnico de finanças começa a querer dar a linha das finanças, porque é 
ele quem domina o processo inteiro.  

Francisco Barros: Ele já vem com uma carga ideológica daquela técnica... 
Cícero de Crato: É! Por que onde ele estudou? (pausa) Então nós começamos a enfrentar difi-

culdades. Não que só nesse processo a gente tenha descoberto que o trabalhador tem que se formar, 
tem que dominar a técnica, e não separar a técnica da política, mas nesse processo pós-ditadura em que 
conquistamos muitos sindicatos isso se intensificou. Os trabalhadores têm que voltar para a escola, 
mesmo fora do seu tempo legal de estudo, e começamos então a fortalecer a luta pela qualificação pro-
fissional, pelos supletivos, a educação de jovens e adultos, pelo MOVA – como uma das respostas a esta 
questão que é a construção da autonomia da classe. Temos que ter isso em mente, a construção da 
autonomia da classe; a educação dos trabalhadores pelos trabalhadores só será possível quando nós 
não ficarmos só com a função de contar história. Também com a função de registrar, de sistematizar, de 
avaliar; de fazer o todo. Precisamos entender o todo, para poder fazer o todo. Aquilo que a gente chama 
hoje de assessor tem que ser alguém que vem ajudar, e não fazer o todo, deixando que a linha política 
caminhe em paralelo ou à margem; isso é colocar o conhecimento técnico acima, e ele não tem que estar 
acima nem abaixo, ele está junto. Porque um piloto de avião tem um conhecimento técnico, mas se ele 
não quiser jogar uma bomba em cima de uma população ele não joga.  Se tiver consciência política, vai 
pensar “eu não vou jogar”. (Parece que teve uns em Israel que fizeram isso...não jogaram as bombas na 
Faixa de Gaza e estão presos até hoje. Mas isso é pouco contado...) 

Em 1996, como a forma de organização sindical, com as centrais (não vou entrar muito nisso pa-
ra não tirar o foco), o CEEP teve de mudar bastante. Não mudar sua filosofia, sua linha, mas ampliar. A 
gente focava na formação dos operários, e de 1996 para cá foram os filhos dos operários. Uma coisa que 
começou muito foi a questão do emprego. Teve um período em que não adiantava, pois se o objetivo era 
a manutenção do trabalhador no trabalho para que possa atuar para sustentar sua família, mas também 
como um agente político, fazer um curso de tornearia mecânica onde não se encontrava mais trabalho. 
Outra é que hoje temos de fazer cursos para o que a indústria está precisando, e a indústria mesma re-
solveu esse problema – ela forma dentro... 

Francisco Barros: Com Senai, etc... 
Cícero de Crato: Sei que nós começamos a trabalhar, desde 1997, 1998, o finalzinho do século 

passado, com prefeituras, e oferecer cursos de qualificação diversificados para vários grupos de traba-
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lhadores, principalmente comércio e serviços, e menos indústrias. A gente faz isso junto a algumas prefei-
turas, algumas esferas do governo federal e do governo estadual, sempre com muita dificuldade. Esse é 
um grande desafio, que antes a gente tinha menos condições de desenvolver a educação dos trabalhado-
res pelos trabalhadores por conta da conjuntura, da ditadura, falta de dinheiro, e hoje a nossa grande 
dificuldade é fazer com que os agentes públicos facilitem a participação do conjunto dos trabalhadores. 
Porque o papel do agente do governo é sempre de querer fazer para o trabalhador, e não fazer com o 
trabalhador. Isso tem uma diferença muito grande. É uma coisa muito paternalista. Então dentro da estru-
tura do Estado, tem muita dificuldade para o trabalhador participar. O trabalhador já acha tudo pronto – o 
plano pedagógico está pronto, geralmente o educador tem que aplicar (salvo exceções), a estrutura está 
pronta, a forma da gestão está pronta... Então a função do trabalhador é de assistir aula, cuidar de sua 
nota, de seu aprendizado e só. Por conta da estrutura, não há forma de participação, de gestão, de a-
prendizado mais integral. Essa tem sido nossa principal dificuldade – o prefeito é quem manda, o secretá-
rio é quem manda, o diretor do departamento é quem diz “vai ser assim e assim” porque já tem as nor-
mas pré-estabelecidas em acordo com a estrutura que está organizada. Quando vai-se fazer uma forma-
tura, geralmente não é feita para os alunos, é feita para as personalidades... os alunos são espectadores, 
vestem roupa nova, e tal.  Em poucos lugares os alunos preparam sua formatura, uma festa deles. Veja, 
na minha casa quem organiza festa sou eu. Inclusive eu escolho o prato. Ora, na festa dos alunos geral-
mente as coisas já estão prontas. Então para o aprendizado, para o exercício da autonomia, isso cria 
uma dificuldade. O resto é quase igual, porque a classe é a mesma: continua um grupo grande de traba-
lhadores de baixa escolaridade, porque não teve condições de estudar na idade normal, vão para a quali-
ficação profissional e não é suficiente; vão para a EJA... Mas a gente deseja que nessa luta pela educa-
ção dos trabalhadores pelos trabalhadores nos próximos dez anos a gente avance no sentido de o traba-
lhador ter maior participação, e de ter muitos mais trabalhadores indo para a universidade. Que este pro-
cesso leve muitos mais trabalhadores à universidade.  

Francisco Barros: O que está hoje “a água batendo na bunda” é por exemplo que tem o sindi-
cato dos trabalhadores da construção civil. E parece mais um shopping center do que um sindicato. Essa 
crítica que o CEEP tem à estrutura sindical, isso tudo está claro. Mas também tem às vezes algum sindi-
cato que tem algo de interessante no seu germe de organização.  Em algum momento esse trabalho com 
as prefeituras tem diálogo com sindicatos também? Imagina em São Bernardo chamar algum dia o sindi-
cato para dar uma aula, por exemplo? Ou ainda quem compõe o curso serem trabalhadores sindicaliza-
dos do sindicato da construção civil... 

Cícero de Crato: Vou falar do que nós fizemos. Começamos em 1999 e fomos até 2003 com o 
supletivo Construindo o Saber. (Tem um material que a gente publicou que não diz tudo, mas diz boa 
parte). Foi com recursos do FAT, em convênio com a secretaria de trabalho do estado de São Paulo, e a 
gente envolveu nisso mais de dez sindicatos, a Fatec Paula Souza e a Faculdade de Educação da USP. 
Juntamos essas várias forças e instituições para desenvolver um programa em Franca, Rio Claro, Limei-
ra, São Paulo e Carapicuíba. Teve várias experiências ligadas a sindicatos interessantes, importantíssi-
mas, e diferentes umas das outras. A experiência com os metalúrgicos de Limeira: tem uma empresa 
chamada Torc, que é de autopeças, e um grupo grande de trabalhadores que estava fazendo o supletivo 
com a gente foi dispensado de fazer hora-extra, fruto de uma negociação dos trabalhadores, de uma luta 
lá dentro, a empresa não deu nada de graça. Passaram a ter uma ajuda financeira da empresa – para 
equilibrar, pois o trabalhador contava a hora-extra como parte do salário, então a empresa repunha pelo 
fato dele ganhar menos por estar estudando. E o cara que estava estudando, o chefe não podia pegar no 
pé dele porque ele não estava fazendo hora-extra, porque ele estava na escola. Foi uma experiência 
interessante. Em Franca também, desenvolveram pesquisas ligadas à cola de sapato, e a formação dos 
trabalhadores tinha muita participação do sindicato dos sapateiros – tanto na formação histórica, de trazer 
sua experiência de luta, como no diálogo com a empresa sobre o grupo que estava estudando. Essa 
experiência foi boa e tem trazido pra gente a necessidade de a gente continuar. Além da necessidade do 
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trabalhador de estudar, se o sindicato tem interesse nisso, estamos juntos. Está em aberto o diálogo com 
os sindicatos, e é de todo nosso interesse esse diálogo para melhorar o estudo da categoria, a qualifica-
ção, a formação. A gente tem batido de frente com alguns interesses, pois tem grupos ligados a governos 
e às vezes até algumas correntes sindicais, que é do “aligeiramento”da formação dos trabalhadores – a 
via rápida. Isso é jogar dinheiro fora e enganar o trabalhador. Algumas empresas também têm muito 
interesse nisso. Então ela diz “eu preciso que o trabalhador aprenda a ler o manual da máquina.” Ela não 
está preocupada com o trabalhador, está preocupada com a máquina, com sua produção! Então a gente 
tem um certo conflito com esse povo que pensa assim. Uma boa parte do sistema S vai nessa linha, 
historicamente o Senai ensina o trabalhador a ler cartilha e não a construir informação. Nós queremos 
ajudar o trabalhador a construir informação. Tem que saber por que está fazendo, mesmo que seja mais 
demorado. Se o cara está no movimento tem que saber por que está no movimento. Se alguém me en-
cher o saco por causa do MST eu sei falar sobre o MST, eu conheço, eu estou lá, eu sei – não foi a TV 
que me falou. Como diz o Brecht, ponha o dedo sobre cada item, é você quem vai pagar a conta no fi-
nal... Então se pintar alguma relação com o sindicato a gente cai pra dentro. A gente faz uma coisa da 
comercialização dos produtos do MST, a gente tem uma relação boa com o sindicato dos metalúrgicos, 
então a gente vende uva na Ford e na Scania.  

 
 
3. ENTREVISTA COM PATRICIA ALVES 
 

Conversa com Patrícia Alves, Coordenadora do CEEP – Centro de Educação, Estudo e Pesquisas, 
entidade conveniada executora do programa “Qualificar para Mudar”. 
 
Francisco apresenta a pesquisa, seus objetivos, métodos, e convida-a a fazer um breve debate 
sobre como estão os trabalhos do CEEP, como forma de contribuição com a EMEP, sendo que 
essa conversa será compartilhada com os educadores da escola.  
 
Francisco Barros: Tendo como pressuposto, as questões apresentadas no Livro de Lucília R. de Souza 
Machado, “Politecnia, escola unitária e trabalho”, bem como  considerando perspectiva histórica, apresen-
tada pela autora, o que estamos fazendo, aqui e agora, o CEEP e a prefeitura?    
Patrícia Alves: Refletir sobre a prática conjunta entre o CEEP e a prefeitura é refletir tendo como parâ-
metro a relação politica em que ambas se inserem. Quanto ao que fazemos a respeito da inserção curri-
cular da politecnia, da escola unitária e do trabalho encontram-se e fase introdutória, pois a dificuldade 
humana em se romper paradigmas, sejam estes teóricos ou práticos oferecem barreiras muito solidifica-
das, que exigem novas estratégias político-pedagógicas, entretanto a importância do trabalho como uma 
construção do sujeito é foco das discussões podagógicas, tanto por parte do CEEP como por parte da 
Prefeitura, contudo temos consciência de que é um processo revolucionário para educação do educando 
trabalhador, sendo assim com muitas batalhas a vencer e muitos replanejamentos nas ações politicas 
pedagógicas, em detrimentos dos avanços e retrocessos intrínsecos em qualquer atividade que retire 
educadores e educandos da zona de conforto ao partilharmos com eles responsabilidade politica politica 
pedagógica.   
Deste modo, colocaria uma questão: 
Primeiro, não acredito, e me parece que o governo também não, em ver a educação como caminho único 
para a transformação da sociedade. E sim, de buscar o que é possível de se realizar como um apoio a 
esta mudança, pensando no que for possível de se articular. 
Trata-se uma questão critica, pois há limites.  
Quando pensamos na formação profissional pela concepção do CEEP, uma das questões da contradição 
é contribuir, dentro desse processo educacional, para que o trabalhador seja mais autônomo, que conhe-
ça seus direitos, para que tenha mais elementos para poder saber lutar no ‘mundo lá fora’. Esse é um dos 
objetivos do CEEP. 
Para o CEEP, a formação profissional é um dos caminhos para pensarmos no processo da autonomia do 
educando trabalhador. Para que este possa buscar uma sociedade com justiça social. 
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Francisco Barros: Na pesquisa que estou fazendo, nas leituras, e entrevistas, reconheço que essa 
questão é enfrentada em diversas frentes.  
Patrícia Alves: Sem sobra de dúvida, pois somos fruto da Ditadura Militar, esta transição é lenta e gra-
dual ainda não conseguimos fechas as chagas politico- sociais impostas pelo regime, que reflete nos 
limites colocados ao projeto democrático popular. Portanto, quando pensamos, a partir dos pressupostos  
de Gramsci, o qual aponta ser a construção de espaços para a disputa política imprescindíveis, e princi-
palmente espaços de comunicação, nos jornais, de formação, nas escolas... Ele fala de construir esses 
espaços fora do Estado, e é o que o CEEP fez até hoje. Todavia, onde  temos parceria  com o Estado,  
sabemos que novas questões emergem, entretanto sabermos ser este um  local estratégico, para a cons-
trução de Escolas  do Trabalho, que é a prerrogativa do CEEP.  
Francisco Barros: Voltando ao livro, Lucília coloca, lembrando daquilo que Marx e Engels diziam, e não 
por que eles diziam, no sentido de termos de “acreditar”, mas apenas por que aquilo que hoje vemos e 
vivemos, as nossas questões, estão desde aquela época, 1848, colocadas. De se fazer reformas como 
um caminho, como um processo para a transformação... 
Patrícia Alves: Bem, isso me leva a pensar sobre nossas ações aqui em São Bernardo do Campo, de 
modo a pensar nos limites, sem desconsiderar aquilo que fazemos. Sabemos que o caminho ainda é 
muito longo e árduo, entretanto o CEEP acredita na transformação da sociedade e pensar a educação do 
trabalhador, a  partir da teoria de Gramsci [e a contribuição do CEEP na busca desta sociedade.   
Francisco Barros: Na construção civil, nas conversas que tive com alguns egressos dos cursos, inclusi-
ve os que não estão inseridos no mercado, eles estão utilizando os conhecimentos dos cursos como uma 
forma de economia, dado que os salários deles estão tão baixos diante dos custos da contratação de 
trabalhos de construção, que estão subindo. Assim, de certa forma, por fora da geração de mais valia... 
Não estão entrando em empreiteiras, mas pintando suas casas, erguendo paredes de amigos... De forma 
autônoma. E ainda também participaram das atividades de Formação Integral do Ser.  
Patrícia Alves: É verdade que não estão gerando mais valia, é verdade, mas ainda estão muito em uma 
relação individual. Bem, em que muda? A partir do ponto de vista individual, humano, eles não estão 
sendo explorados, ou ‘tão’ explorados, não estão. Mas, e do ponto de vista de classe? 
Pois classe, você pensa como classe, não pensa individualmente... 
Francisco Barros: Sim... É verdade. 
Patrícia Alves: Então, em relação a isso necessariamente não é um avanço nas relações de trabalho 
ainda. Mas sem dúvida um avanço politico e o saber-se explorado é um caminho para o trabalhador bus-
car ações que levem a transformação social. 
Francisco Barros: Bem, mas de alguma forma participaram das atividades de Formação Integral do Ser, 
que são debates... E isso ficou com eles. Alguns egressos disseram que passaram a participar de espa-
ços coletivos...  
Patrícia Alves: Sim, como pontuei acima, estamos atendendo várias áreas,  estruturamos a formação 
profissional aqui em São Bernardo enquanto lei e além disso, temos crescido muito nas áreas. Algumas 
que estavam estagnadas, mesmo na questão do desenvolvimento, da tecnologia, da organização dos 
cursos.  
A Secretaria junto do CEEP tem trabalhado para construir o sistema do município, e isso é ímpar! Ne-
nhum município que trabalhei,  ou que conheci,  vi  o projeto tão amarrado e estruturado, que favoreces-
sem  tanto na construção de uma política publica  no que tange a formação profissional.  Quando verbali-
zamos e a importância em se destinar recursos públicos para a educação de jovens de adultos e quando 
proporcionamos ações politicas para que  levem a implementação de politicas públicas Alguns medos 
certamente nos acompanham, por exemplo de nossos trabalhos só ficarem no mundo das ideias.  
Francisco Barros: Não de modo a discordar de sua colocação, mas cumprindo a função de te contar 
coisas que ouvi, notei algumas transformações objetivas, não do campo das idéias, apenas. 
Patrícia Alves: Como?  
Francisco Barros: Bem, nas conversas que fiz com os educandos egressos dos cursos, tive contato, 
basicamente, com três tipos de desdobramentos: aqueles que acabam por gerar uma economia própria, 
realizando obras em sua casa ou casa de amigos, não com objetivo de trabalhar profissionalmente com 
construção civil, até por preconceito. É alguma apropriação de conhecimento a partir de recursos públi-
cos, ajudando ele a sobreviver, ao menos. O segundo tipo são aqueles que partem dessa situação e ‘sem 
querer’, acabam por tomar gosto do trabalho a partir de ‘elogios’ de conhecidos e são convidados a pres-
tar serviços naquela área, ‘descobrindo a profissão’. O terceiro, é de quem está trabalhando com constru-
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ção civil, teve alguma “abertura de horizontes” e tem por objetivo buscar mais conhecimento, a fazer 
novos cursos... Inclusive universitários. Sentia que a pessoa estava “em movimento”, com um ‘tapinha’ 
dos cursos. Não é nenhuma revolução, lógico, mas percebi isso, um pequeno movimento. 
Patrícia Alves: Mas eu acho que tem movimento, pensando em todos os municípios que trabalhamos, 
fomos muito bem, aqui em São Bernardo. Em todos os municípios que trabalhamos faze conseguimos 
transformações significativas, não quantitativamente, mas qualitativamente No sentido de que as pessoas 
que são atendidas, em relação à saúde, autoestima, de possibilidades sejam como autônomos, e são 
áreas com ampla abrangência que trabalhamos, costura, imagem pessoal, construção civil, de autôno-
mos, . Gente que não sabia fazer nada e aprendeu a fazer alguma coisa, e está conseguindo sobreviver. 
Há mulheres, muitas vezes, que conseguem até se libertar de um casamento, onde sofria violência física, 
psicológica, e agora, percebem-se donas de sua própria vida percebem-se construtoras de sua vida e de 
sua identidade.  
Francisco Barros: Então, voltando ao texto da Lucília, o que cabe bem, dialoga com sua fala, é quando 
ela fala dos reformistas e dos revolucionários, em 1848. Os revolucionários, eles não negam a reforma, 
eles a desejam como estratégia dialética para caminhar à revolução socialista. E os reformistas objetivam 
apenas as reformas. Então, se tiver essa clareza, e me parece que para o CEEP há essa clareza, pois 
não é só isso que se quer, mas continuar a avançar.  
Parece-me que sua indignação é de se achar que o que está sendo feito não é suficiente, de que ainda 
está ruim. E ao mesmo tempo da necessidade de os trabalhos não serem colocados como um objetivo 
em si, mas como um passo em uma caminhada. 
Patrícia Alves: É isso mesmo, mas agora sobre essa história da reforma, eu não sei se já passamos 
desse processo. Parece-me que há esse movimento quando olhamos a esquerda no Brasil, ou mundial-
mente, de usar a reforma como finalidade, como um objetivo e não como um processo para uma mudan-
ça maior. Acho que tem esse elemento, e outro elemento ainda é pensar a viabilidade dessas próprias 
reformas no Brasil, dentro desse sistema capitalista, é possível? Até onde? Pois, por serem tão difíceis, 
pode ser que corramos o risco, é muito tênue  esse fio, de acreditar que só a reforma, conseguira dar 
conta de transformar a sociedade. Quando olhamos para a esquerda no Brasil, nos projetos de governo, 
a maior parte tem por objetivos apresentar a reforma como solução final para os problemas sociais, não 
como um processo. O Estado brasileiro é capaz de fazer essas reformas significativas que cominem na 
transformação social?  
Por exemplo ao olháramos  a ação afirmativa do  projeto Bolsa Família, ou o Orçamento Participativo. 
Quanto do dinheiro do município que vai para o orçamento participativo? Existem formas eficientes de 
controle? 
Francisco Barros: É verdade, mas temos de ter muita energia para ainda continuar, pois ninguém disse 
que seria fácil. 
Sem duvida o cuidado que devemos ter é que os avanços políticos continuem para que as nossas con-
quistas em outra gestão não fique só no munda das ideias. 
Mas aí mora a resistência, de fazer até o ponto de ainda continuarem as perspectivas... E quando não 
houver mais, muda-se o caminho... 
Patrícia Alves: Mas é que me parece que estamos perto de sermos cooptados pelo processo. Não há 
muito essa relação do querer, ah... Eu não quero ser cooptado... 
Francisco Barros: Sim, lógico, sei disso, me parece que o importante é lutar avançando por um caminho 
que possa nos levar a algum outro lugar. No momento em que isso não for mais possível, o jeito é mudar 
o rumo. Parece-me, pelo que vi nas entrevistas, que há sim avanços significativos com a política daqui do 
município. Agora, em um plano mais macro, tenho visto ocorrências que demonstram que os embates 
entre as posições de classe estão vivos e acirrados. Por exemplo, o bairro do Pinheirinho, em São José 
dos Campos, a polícia na cracolândia, na USP os estudantes expulsos, e o absurdo que a mídia faz das 
greves dos militares da segurança publica, despejos... E a mídia sempre deturpando e as pessoas apa-
nhando. Parece-me que isso tudo acaba por ser didático para a população em geral, ao menos para os 
que conseguem furar o cerco midiático... As coisas não estão paradas. Não sei, ao menos para onde 
vão... 
Patrícia Alves: É que do jeito que as coisas macro vão, como por exemplo, o Pronatec...  
Francisco Barros: Sim, e ainda vai ser construído aqui em São Bernardo um enorme edifício do SENAI 
no centro da cidade aqui. E, como todos que entendem um pouco de educação sabem que o SENAI é 
dos empresários. São cursos de treinamento de mão de obra para exploração.  
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Patrícia Alves: Aqui e em todo o Brasil. 
Francisco Barros: Isso me faz lembrar no inicio do governo Lula, quando houve um embate duro do 
governo com a FIESP, ao dizerem que queriam gerir os recursos do “sistema S”, pois ele de fato é publi-
co, é um imposto e vivemos em uma democracia e não em uma bolsa de valores, onde quem manda é 
quem tem mais dinheiro... Será? Pois naquele momento, na disputa política, ganharam os empresários 
que se mantiveram com a gestão dos recursos com algumas leves modificações, como a ter parte dos 
cursos gratuitos. Mas isso não importa. O que importa é quem gere os cursos, quem diz como vai ser o 
ensino: e quem ganhou foi o Capital. 
Mas como fazer para tirar o ‘dinheiro dos empresários’, que não é deles, é nosso?  
Patrícia Alves: Corre-se o risco de vivermos apenas medidas paliativas para controlar o estado de con-
vulsão social. É o que tem sido feito, o que buscamos com este projeto é fazer um diferencial. 
Francisco Barros: Bem, não estou no centro do poder, então, não tenho como dizer quais são os ga-
nhos reais para a classe, bem como não sei o que é saldo positivo. Pois pode ser que isso tudo seja em 
favor de uma reforma política, aonde vá se aprovar o financiamento público exclusivo de campanha, o 
que seria uma revolução.  
Patrícia Alves: Sim, tem a questão do Nordeste também, os avanços lá são impares.  
Eu só fico lembrando-me do exemplo do Pinheirinho. Eu acredito que o Capital tem deixado acontecer 
essas histórias. Mas até quando? Parece que estão apenas “nos deixando brincar um pouco”. O que 
aconteceu, foi que no momento do despejo do Pinheirinho havia gente da presidência da republica dizen-
do que havia um processo para a compra do terreno, com recursos da CEF, e a policia vem e atira ne-
les... 
Francisco Barros: Sim, pois o poder está com eles. A hegemonia é deles. O poder não está com “a 
presidente”. 
Patrícia Alves: Imagine então a formação profissional... Minha preocupação é onde jogarmos nossa 
energia, pois apenas consciência de classe não é suficiente. Essas questões estão colocadas para o 
CEEP, e temos debatido sobre isso.  
Francisco Barros: Isso me faz lembrar de quando trabalhava na prefeitura de Taboão da Serra e lá 
percebi que o Estado, tal como ele nos parece, não existe. Uma banca de jornais na esquina tem mais 
possibilidade de alterar a realidade, mudar alguma coisa, que uma secretaria de habitação.  
Patrícia Alves: É... Um poder de Estado que cumpra a função social de compartilhar as riquezas e orga-
nizar as decisões de forma democrática não existe, esse Estado que está aí é para permitir e estruturar 
isso tudo, para o Capital.  
Francisco Barros: Me parece, enquanto metáfora, que há uma frente de batalha, e aqueles que avan-
çam pelos caminhos errados, morrem (jeito de falar), morrem enquanto capacidade transformadora efeti-
va. Enquanto que tem alguns outros que passam pelas brechas e ai seguem avançando. 
Patrícia Alves: Sim, como aqui, avançamos muito, é possível avançar, mas pode ser que avancemos, 
mas vamos conseguir avançar apenas até onde não ameaçar nada, ate onde nos deixarem.  
E não desconsidero o avanço, toda a luta política que temos feito, em todos os sentidos, em todos os 
programas... Não desconsidero isso, acho isso um avanço. A pensar nas questões todas, do negro, da 
mulher, de pobre poder estudar... Acho que avançamos aqui. Mas avançamos até onde eles querem nos 
deixar, não é? 
E assim, enquanto não mexermos com as questões mais estruturais, eles vão deixar?  Esperamos que o 
trabalho com a educação em nosso caso, pois sabemos não ser ela redentora da sociedade auxilie neste 
processo de maneira critica e criativa.  
Francisco Barros: É, imagine se mexer mais a fundo na questão da propriedade.... 
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Francisco apresenta a pesquisa, e quais entrevistas está realizando na EMEP, e lança a 
hipótese da pesquisa (a pedido de Eliana) de que alguma contribuição à desalienação dos edu-
candos exista nos cursos da EMEP:  

Nós não somos uma ilha, vivemos em um todo, e um todo massificante, diga-se de passagem, 
em todos os sentidos. Com essa idéia que impera, do consumo, e essa idéia de que se trata de uma 
sociedade letrada. Parece que só tem valor se você é letrado. Se você não for letrado, se não souber se 
relacionar de alguma forma com a escrita, com a leitura, não possui valor. Tanto é assim que a custamos 
a desmistificar essa questão de que aquilo que o aluno trás não é importante.  

E isto está sendo muito debatido nesse momento. Mas de fato, até que ponto isso consegue ser 
trabalhado? Pois na teoria... essa é minha preocupação, sempre. Meu trabalho é esse: aquilo que é dis-
cutido de forma teórica não seja só uma teoria bonita, bem falada e muito bem falada. Mas que seja colo-
cada em prática, ainda que minimamente. 

E nós aqui na escola, nas escolas de formação profissional, estamos fazendo isso, a partir do 
momento em que você está mostrando para o aluno que o curso que ele está fazendo, que ele tem valor. 
E que ele pode utilizar aquilo que está aprendendo aqui, mesmo se não for para arrumar emprego em 
uma multinacional, ele tira renda, enfim, algo que ele possa agregar já aquilo que ele trouxe, no trabalho 
com os outros colegas, no coletivo.  

Há também a ideal da desconstrução da idéia do individual, essa idéia de que o individual é mais 
importante. Tem aquela idéia de que o coletivo pode fazer bastante coisa, e eles trazem uma experiência 
que é sua, e lá no assentamento de tijolos, reunimos isso, e de vez em quando conseguimos chegar em 
algo além daquilo que eu trazia e você trazia.  

Eu não estou falando apenas de educação profissional pois eu trago também essa experiência 
enquanto professora de crianças. Onde vemos o seguinte: há toda essa teoria de que o aluno tem o seu 
tempo, o tempo de aprendizagem de cada um é diferente, e isso tem que ser considerado. Só que eu 
tenho a impressão de que essa ideologia só serve para pobre, pois quando uma pessoa de maior renda 
vai colocar seu filho em uma escola particular, é assim: é dado aula por aula. O Etapa, por exemplo, colo-
ca todas as aulas, aula 1, aula 2... E o aluno tem que saber todo aquele conteúdo, e se ele não acompa-
nhar, se o tempo dele for diferente, o problema é dele. Ele que vá procurar monitoria, ou eles reprovam-
no de ano, você percebe?  

Essa coisa ‘conteudista’ é que prevalece, pois depois, de verdade, quem se dá bem, quem vai 
entrar em uma universidade melhor, quem é que vai pegar os melhores empregos? É aquele que teve 
acesso a esse tipo de aprendizado conteudista.  

Bem, não sei se estou saindo daquilo que você quer... Mas aí, temos essa sociedade muito de-
sumana, essa desumanização que vê o aluno enquanto um depósito, segundo aquilo que Paulo Freire 
coloca, está muito presente. E aquela teoria taylorista de que o aprendizado tem de ser uma linha de 
produção, compartimentalizada e segmentada, continua acontecendo.  

O que acontece na escola publica: formamos o aluno pensando nisso, no tempo de aprendiza-
gem dele, naquilo que é significativo para ele. Só que não é isso que é cobrado lá na frente. A seleção lá 
na frente não é essa! A seleção é outra!  

Daí, que visão humanizadora é essa? De ele não ter as mesmas possibilidades do outro? Por 
que é enganoso isso, não funciona assim. Depois quando se vê os resultados dos empregos, por exem-
plo. Quem consegue os melhores empregos?  

Vai estar lá na ponta aquele cidadão, aquele sujeito que pagou, que pôde, que teve possibilida-
des, e que não teve tempo para ele. A escola não respeitou o tempo dele, ele teve de se adequar ao 
tempo da escola.  

Isso não acho nada humanizador. Essa visão humanista que temos dentro da escola publica, 
que é o correto... É o correto como? Se depois o cidadão não vai ter as mesmas oportunidades? Por que 
é muito bonito, na teoria é o que achamos mesmo, que deveria ser... Uma coisa é o que deveria ser, e 
outra é o que acontece na realidade.  

Acredita que isso acontece aqui na EMEP também? Em relação ao que disse, na formação 
de um pedreiro, por exemplo, de não se estar treinando um pedreiro para o mercado, para um 
empreiteira, mas, fazer com outro olhar, com esse olhar de “escola publica”? 

Eu acho que aqui, pelos princípios, pela própria formação que a gente vem passando, (pois a 
escola teve um outro olhar nos últimos anos), eu acho que a gente tem buscado fazer esse trabalho vol-
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tado para esse lado humano. A gente considera o aluno... Então eu acredito que isto está também pre-
sente aqui nessa escola.  

Só que por outro lado, é um tempo muito curto que ele passa aqui, não é? São dois meses em 
meio, não dá para fazer milagre em dois meses e meio, não dá. Você pode fazer o que?  

Você pode pautar algumas coisas, escolher algumas coisas, por exemplo, se você vai falar sobre 
cidadania... O que vamos falar? Vamos falar para ele sobre condições de trabalho, dentro do plano de 
curso, por exemplo as questões relacionadas à segurança, quando você fala de EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual) você fala para esse sujeito que se ele for trabalhar em um lugar que coloque em 
risco a sua integridade física, que não faça, pois tem de cobrar de seu empregador. Ele tem de saber que 
ele tem de cobrar do empreiteiro. Ainda que ele não faça isso, você tem que ter dado essa possibilidade 
para ele.  

Então eu acho que nossa escola não sai de um modelo autoritário e pula para um modelo demo-
crático do dia para a noite. Tudo é um caminhar, é uma construção, não é? Por muitos anos a gente pois 
a culpa na ditadura, mas é por que é assim, nós somos uma geração que veio de um modelo extrema-
mente autoritário, não se questionava nada, não se perguntava nada, nem podia perguntar, então, é claro 
que a escola estava dentro desse modelo.  

Falando agora de nós, dentro da nossa escola, eu acho que a gente está buscando através des-
se diálogo, estamos buscando esse novo modelo, e construir esse novo modelo, por que na verdade é 
isso: não existe esse modelo.  

Na verdade, pensamos que seja um modelo, mas ele nunca vai estar pronto, de verdade. Ao 
meu ver, o modelo democrático nunca vai estar pronto, até porque há uma força dialética. Há um movi-
mento dialético que é permanente. Ao mesmo tempo que você fala para seu aluno (e eu falei inúmeras 
vezes quando dava aulas no ensino médio): ‘olha você tem que lutar pelos seus direitos’, ‘você tem de 
dizer não de vez em quando’, tem lá o outro lado: o do empregador, que fala para ele: ‘se você não está 
satisfeito, que vá embora’! Pois tem um exercito de reserva ali para ele.  

Então, existe um movimento, em que ao mesmo tempo que você passa para aquele cidadão o 
quanto que ele tem de lutar, tem toda uma estrutura, todo um sistema por traz que ele não tem muito 
como lutar, diante de um contingente tão grande de pessoas desempregadas...  

Como fazer isso? Como, sem ficar o tempo inteiro desempregado? Você vai ser sempre o rebel-
de, e depois você vai passar a ser vagabundo, pois na verdade é isso mesmo. A pessoa que luta, que 
sempre se rebela, parte para um status assim: primeiro rebelde, depois falam dele, e ele começa a ter o 
estereótipo de uma pessoa vagabunda, que não quer trabalhar, mas por que? Por que ele não se adéqua 
ao sistema.  

Eu acredito que na nossa escola, o que a gente vem tentando, o que me parece que é possível 
dentro da nossa escola, dentro desse modelo que temos, dentro dessa qualificação profissional apontar 
alguns caminhos para que ele possa questionar. Para que ele possa talvez dizer: “isso não está certo, 
temos de rever”.  

É o caso dos EPIs, e também quando abordamos essa questão ecológica, a questão que nós 
vimos muito, do meio ambiente. Ele está tendo a possibilidade de ter acesso a essa nova relação com o 
meio ambiente que a dez anos atrás a gente não tinha. É uma outra relação. Então estamos possibilitan-
do para o cidadão ter essa visão mais abrangente, do todo. De que somos mais do que apenas empre-
sas, de Capital, de que vivemos em um planeta de que se não pensarmos no outro, não pensar em ou-
tras coisas, vamos prejudicar outras gerações, além dele mesmo.  

Assim, penso que é uma construção contínua, parece-me sim que ela tem um impacto pequeno, 
mas penso que estamos caminhando, estamos indo, e penso que para ser melhor temos de estar sempre 
aprendendo como fazer isso. Pois também não há um modelo. Nós vamos em palestras, vamos em sim-
pósios, mas livros? Não existe um modelo de como construir essa sociedade, como construir, por exem-
plo essa identidade de um cidadão que não seja submisso, que seja autônomo, consciente e crítico.  

É meio complicado, não é? A escola versus um ‘Big Brother Brasil’. Eu acho isso muito perverso. 
Eu gosto de quando falam que temos de partir da realidade do aluno, daquilo que é significante 

para ele. O que eu vejo enquanto professora, enquanto educadora, lá na sala de aula, quando você ‘pu-
xa’ do aluno o que é significativo para ele, e isso às vezes é muito ‘banal’. Mas é ‘banal’ para você, mas 
para ele não é! Por exemplo, ele traz informações, por exemplo do ‘Big Brother’, ele traz as informações 
do futebol, então você tem de ter um repertório, e aí é a responsabilidade do professor, com um repertório 
muito grande para sair dessa ‘insignificância’, dessa banalidade do que ele gosta, para procurar um viés 
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para alguma coisa que seja efetivamente importante, ainda que não seja diretamente no assunto que 
você queira tocar. Não sei se estou me fazendo entender...  

Sim, sim. 
Por que aquilo que ele se interessa muitas vezes é muito ‘banal’, por que a quantidade de infor-

mações que ele tem é imensa, e os mecanismos que ele usa para fazer essa seleção são referencias que 
ele tem da comunidade dele, do grupo dele. E para você partir disso para o conhecimento científico, haja 
conhecimento. Confesso para você que nem sempre tenho esse repertório, nem sempre tenho a varinha 
mágica: ‘pô descobri a América, ou descobri a roda’.  

Por isso que essas escolas que são conteudistas, somente conteúdos, como Etapa, Objetivo... 
Como fazer? Se o aluno aprendeu, que bom, se não aprendeu, eles cobraram do mesmo jeito, ganharam 
do mesmo jeito, e se não passou, o fracasso é do aluno, não é da escola. E na escola pública, é muito 
claro: fracassou? Fracassou a escola ! Em momento algum se atribui ao principal ator algum tipo de res-
ponsabilidade. Se é um espetáculo, não são todos os envolvidos? Há uma co-responsabilidade. 

Enfim, voltando à nossa escola, me parece que é um pouco isso também. Contribui para que 
aqueles que estejam aqui também tenham um pouco dessa visão, de que nós vivemos em um todo. Eu 
acho que isso dá para fazer aqui em dois meses e meio. Não dá para você formar um cidadão critico, 
não, mas dá para você mostrar um outro viés para ele. Uma outra linha de pensamento. E que aí ele vai 
de forma autônoma em busca, eu vejo assim.  

Acredito que os professores normalmente são muito pessimistas. A impressão que dá é que os 
professores atuais vivem um momento de muito pessimismo. Estou tomando como base as coisas que 
ouvimos dos colegas. Aqui na nossa rede até que não, mas se você vai na rede municipal de São Paulo, 
os professores do ensino fundamental estão muito frustrados. Não querendo tirar a responsabilidade 
deles, de eles não terem culpa do fracasso escolar, que acho que todo mundo tem. Mas só que muitas 
vezes vemos profissionais muito sérios, realmente empenhados em trabalhar e eles voltam da sala de 
aula completamente frustrados, por não terem conseguido dar aula. E aí dizem deles: “ah por que a aula 
não estava interessante...” Eu costumo dizer assim: ‘ninguém vai ao médico e atrapalha o trabalho dele. 
Ninguém entra em uma sala de cirurgia e começa a fazer algazarra a ponto do médico não conseguir 
trabalhar. Ninguém vai a um escritório de advocacia...’ O único profissional que precisa pedir ‘por favor’, e 
‘licença’ para trabalhar é o professor. Isso não diferencia o professor? Isso diferencia.  

É até difícil você saber quem é o bom professor e o mau professor. Eu conheço bons professo-
res. E chega um momento da vida e diz ‘isso não vai para frente’, por que ele não é diferente dos outros 
profissionais, ele precisa de motivação também. Você entra na sala de aula e você não tem uma cobran-
ça... Você tem de ter uma cobrança. E não estou falando de uma cobrança do sistema, da diretora... 
Estou falando de uma cobrança do aluno, que você saiba aquilo... Essa coisa do desafio. Eu acho que é 
isso. Eu ultimamente não tenho ouvido falar de uma posição desafiadora em sala de aula. Fica difícil 
qualquer profissional se sentir estimulado sem desafios. O aluno também é assim. Por que isso é cobrado 
do professor, você tem que provocar o aluno, ele precisa se sentir provocado, desafiado. E se você pro-
voca e você não tem esse retorno... fica uma via de mão única.  

Assim, de uma maneira geral eu percebo um pessimismo muito grande. Eu acho que o professor 
vê um lado do ser humano (costumo dizer isso na reunião de pais) . Em que pais falam que seus filhos 
em casa comportam-se de outra maneira, diferente do relatado pelos professores e achavam isso estra-
nho.  

Digo a eles que na sala de aula o seu filho está diante de pessoas e situações diferentes das de 
sua casa. Está diante de pessoas diferentes, muitas vezes gordas, de colegas preguiçosos, provocado-
res, vesgos. Ou seja, um universo muito rico e é aí que ele vai demonstrar o que ele é nas diferentes 
situações. Assim, essa natureza humana, a pessoa humana desumanizada chega na escola e isso apa-
rece. 

As pessoas desumanizadas não percebem o colega. (...) Essa visão dentro da escola de não 
perceber o outro, de só enxergar a si mesmo. Não se percebe que quando eu chego e digo: ‘você é hor-
roroso’, eu não percebo que você machuca, que se sente dor, que se sofre. Não se percebe isso.  

Teve um caso de um menino na escola que era estrábico, e chegaram para ele: “seu vesgo”. Foi 
um dia que chegou a um nível que me incomodou muito. Daí, pedi para ele se retirar, para ir conversar 
com a coordenadora. Quando voltei na sala, fiquei estarrecida com uma coisa, que nunca tinha pergunta-
do para eles: “quem daqui em algum momento consegue se colocar no lugar do outro? Alguém aqui con-
segue fazer de conta que é o outro? Perceber como é que talvez o outro se sinta?” Ninguém nunca tinha 
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feito esse exercício, nunca. Aí eu fiquei chocada, sinceramente, eu fiquei chocada. Até então eu nunca 
tinha tido essa ‘sacada’. Então quer dizer que as pessoas não percebem o outro. Não se colocam no 
lugar do outro.  

É, a conversa é ampla... 
Sim, se você fala em desumanização na escola, no sistema... vixe... Dá para falar aqui o resto do 

dia, não é?  
Francisco apresenta a Eliana as questões endereçadas aos professores da EMEP na con-

versa realizada, focada em dois assuntos gerais, sobre a Formação Integral do ser e as atividades 
alfabetização da organização da construção civil, com projetos e atividades de controles da pro-
dução, e coloca: Logo no inicio de sua fala percebi que sua avaliação é a partir de um ponto de 
vista mais amplo que a dos professores. 

É isso, a questão é muito ampla, e não consigo desligar minha vivência daqui com a do ensino 
fundamental. (...) Até por que lá eles são adolescentes, e essa questão humana nós vemos o tempo intei-
ro. Ela sempre está presente ali, borbulhando.  

Buscando não sair muito das questões da nossa escola, gostaria de falar uma coisa, não sei se 
tem a ver, mas de repente pode contribuir. É quando falamos, por exemplo, de educação inclusiva [inser-
ção de pessoas com deficiência no ensino, mas não apenas, é mais que isso, vale aqui uma explicação, 
uma nota de rodapé] e tinha de acontecer mesmo ! Por que não tem como isso ser de baixo para cima.  

Quem é que inclui? Quando inclui? É a família ! Quando ela tem uma pessoa de inclusão... Ela 
se adapta, quando é o caso e ai vai para a escola... e se isso acontecer, tem de partir junto com algumas 
ferramentas... Como aparelhos mesmo, você não inclui só com elevador... Ou uma lente de aumento... 
Na verdade a inclusão pressupõe que o cidadão chegue aqui na porta da nossa escola e queira fazer um 
curso de elétrica, e ela seja deficiente visual, por exemplo, e tenhamos material em braile para ele. Não 
é? Inclusão é inclusão ! 

Uma vez tive um aluno deficiente auditivo. Sempre morri de vontade de aprender libras, sempre 
quis. Estou a vinte anos na profissão, mas nunca tive a oportunidade de fazer. Já fiz inscrição em vários 
lugares, mas nunca tem vaga suficiente. A inclusão tem que acontecer enquanto política publica e tem de 
vir com todas as possibilidades humanas, não é só prédio. Se é para tirar as escolas especiais, sim, mas 
tem de dar as condições para ele. (...) Ele tem de estudar e ao mesmo tempo, estar com os pares deles, 
junto com todos, isso é fundamental para a socialização. 

Tem um aluno, de oitava série que não sabe ler, e não sei o que fazer com ele. (...) Tem séries 
que é impossível colocar um aluno especial, e não dá. Pois simplesmente, quando você está dando aten-
ção a ele, os outros põem fogo na sala. Nas sétima e oitava série há uma solidariedade dos alunos, mas 
esperar que isso dê certo na quinta série, é surreal, é demagogia pura. E isso é humano? Acho desuma-
no. Essa inclusão que nos fizeram acreditar, e tem gente muito bem intencionada, com certeza. Mas a 
prática, as ações estão muito aquém, anos luz para chegar lá. Precisava primeiro a parte humana. Então, 
‘vamos preparar os professores’, já na faculdade ter aulas de libras... Eu sei que já colocaram aulas de 
libra na faculdade, mas não apenas dois semestres de aulas de libras. E aí parece até aquelas aulas de 
Educação Moral e Cívica, aquelas que a gente levava um tapa !  

Ouvi comentários de que a depender da forma, do método que se faça a “Formação Inte-
gral do Ser”, pode até se assemelhar a essas aulas, como um modelo dogmático, mecânico... 

Eu acho que a FIS, quando a gente pensou no ano passado, estávamos todos chegando. Cada 
educador com a sua formação, e tinha alguns temas para serem trabalhados. Assim, o que eu busquei, 
era em função do que me traziam. Há uma apostila, que talvez tenha visto, que se chama: ‘o indivíduo na 
sua dimensão profissional’. Fala um pouco sobre ética, sobre como se comportar, e não tem pretensão 
de ser um manual. Eu escrevi pois um aluno chegou um dia aqui no intervalo, e disse: ‘sabe, que de vez 
em quando tem homem aqui na aula que fala palavrão e não percebe que tem mulher na sala’. Ele estava 
incomodado com isso. Isso me trouxe a luz, de fato, de que nem sempre as pessoas sabem se comportar 
das diferentes formas nos diferentes lugares. Concordas? Tem gente que se comporta no trabalho como 
se estivesse sobre a laje de sua casa tomando uma cerveja. E isso não é a mesma coisa, mas tem gente 
que acha que sim.  

A idéia é passar algumas dicas de como se comportar ao telefone, com os colegas, como se 
vestir... coisas óbvias. Quando mostrei para Terezinha [orientadora pedagógica da Secretaria de Educa-
ção], ela comentou que as coisas podem parecer óbvias para mim, mas não são para todos. Então, não 
havia um caráter de estabelecer ‘condutas ilibadas’, mas dicas de como proceder de uma forma mais 
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adequada numa entrevista de emprego. E logicamente, é uma apostila de três ou quatro páginas, que 
está em construção, resultado do grupo, e pode ser alterada a qualquer momento, pelo próprio grupo. 
Não se trata de uma cartilha, longe disso.  

 
 
............................................. 
 
 
Diálogo entre professores: Dalva xyz (curso livre de decoração), João xyz (curso livre de alve-

naria – OAS), Luciana xyz (curso livre de elétrica), Nélio xyz (curso livre de pintura), Milton xyz (curso 
livre de elétrica) e Sérgio Molina (curso livre de alvenaria) EMEP Madre Celina Polci. 

 
(gravação inicial perdida por falhas técnicas) 
 
Prof. João: Estava falando sobre a turma do Molina, por que eu o substituí por seis dias. Eu 

senti que tinha muito aposentado, tinha gente de outra área, que não tinha nada a ver com a construção 
civil. Tinha ajudante de caminhoneiro, tinha pessoas que estavam iniciando, tinha muitos aposentados.  

E o que acontece? Dentro do mercado eles não vão executar profissionalmente essa profissão. 
Então, as únicas pessoas que eu vi que ia trabalhar mesmo na área, seriam 2 ou 3 pessoas, só. Que 
esse curso seria uma vantagem futura para eles. Entendeu? Eles trabalhavam de servente e futuramente 
poderia pegar um cargo de pedreiro, mas só 3 de um curso de 25 alunos. Então, 22, entre aspas, dos que 
observei, são poucos, que não teriam uma continuidade desse curso.  

Prof. Sergio Molina: Me desculpe cortar, mas eu sou contra sua opinião. E vou falar por que. Eu 
tive alguns alunos no ciclo passado, no ano passado, inclusive uma menina que trabalhou depois alguns 
dias comigo, o nome dela é Érica. E ela se desenvolveu de uma maneira até satisfatória, trabalhou algum 
tempo comigo. Mas ela viu que construção civil para ela era muito pesado, muito cansativo. Mas, com os 
conhecimentos que ela adquiriu no curso de alvenaria, ela conseguiu um emprego em uma imobiliária, 
para fazer uma representação de, não sei se como corretora ou apresentadora de imóveis. Por que nem 
todo mundo que trabalha em uma imobiliária são corretores, que tem um curso específico para isso.  Mas 
com os conhecimentos que ela adquiriu aqui na escola, ela foi trabalhar em uma imobiliária. Ela tem co-
nhecimento de massa, ela tem conhecimento de pintura, ela tem conhecimento de estrutura, então ela 
tem pleno conversar, e trabalha hoje em dia. Então não é bem por aí, que um indivíduo vai fazer um cur-
so na construção civil e ele vai usar aquilo, que ele vai ter de trabalhar de pedreiro. Não, ele pode elevar 
o nível dele, aumentar a autonomia dele e não trabalhar na área de construção civil, pode trabalhar em 
outra área. O objetivo do curso é igual ao do indivíduo. Não é ‘cravar’ nele uma profissão. Isso é o que eu 
entendo. 

Prof. João: Bem, isso é o que eu vi, de início, do curso, me desculpe se entendi mal. Mas por 
exemplo, tem um educando, um senhor, que ligaram da OAS chamando-o para trabalhar e ele respondeu 
que não iria pois já estava aposentado. Entende a situação? Tem essa realidade também, é uma realida-
de. Por que se você vai trabalhar com esse tipo de aluno, desmotivado, ele começa a atrapalhar a aula, 
ele começa a faltar, ele desiste do curso. Enquanto que nos cursos que eu dou, na OAS, ele está lá, e é 
voltado para o profissional mesmo, ele faz o curso, sabendo que futuramente ele pode ter uma promoção. 
É uma visão meio capitalista? É. Mas é a realidade. Então ninguém vai pegar o dinheiro e... A empresa 
não vai fazer isso. É uma realidade. E a gente tem de trabalhar no máximo na realidade que está vivendo.  

Profa. Luciana: Quando peguei a frente de trabalho havia uma resistência muito grande. E você 
falava da FIS, e eles nem estavam aí. Era muito complicado. Tinha essa coisa: ‘por que que eu vou fa-
zer? Só que era um aluno com um perfil que vinha para não perder a bolsa, de um salário mínimo. E aí 
eu falei aquilo que o Prof. Molina falou, que não é só para trabalhar com alvenaria, mas que poderia tra-
balhar em outros lugares, mercados... Você não tinha que necessariamente ficar construindo. Ia depen-
der da oportunidade de mercado. Tinha muitas mulheres também.  

Francisco: Qual a possibilidade de dentro de um curso de elétrica ter também, além da parte 
prática, atividades de projeto, cálculo, no sentido da organização do trabalho? Como faz isso? 

Luciana: Tanto eu como o Milton, tentamos passar mais próximo do perfil do educando, que 
muda, a depender do horário que ele tem disponível para fazer o curso. Alguns sabem que não vão traba-
lhar, que vão fazer necessidades próprias, de casa, ou trabalhar mesmo. Se de manhã é um perfil, se de 
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noite, é completamente diferente. Se for o curso da noite, todo mundo vai trabalhar, já as pessoas da 
tarde são diferentes.  

Se a gente sabe que tem um aluno que vai trabalhar lá fora, no mercado, uma construtora ou 
uma empresa, tentamos chegar mais próximo disso. Por exemplo, vai ter que passar projeto? Tem, pois 
de repente lá ele vai usar projeto, pega uma planta em uma construtora? Ele não pode sair daqui e falar: 
“nem sei o que é isso”. A gente tem que chegar mais próximo do que ele for pegar no mercado de traba-
lho. Assim, seguindo esse caminho, a pessoa que não vai trabalhar fora, ele consegue fazer aquilo que 
ele tiver pela frente. Seja o aposentado que quer fazer uma reforma no sitio, não sei, pois vendo tudo isso 
ele vai conseguir trabalhar, também. A gente tenta fazer mais próximo se ele for para o mercado de traba-
lho. Por que teve alunos aqui que contaram que o teste para entrar em uma empresa era pegar uma 
planta e ver o que estava ali. Temos de passar isso bem claro para eles, independente do que vai fazer 
depois. 

Por exemplo, tem gente que muda de idéia no meio do curso, resolve trabalhar fora, pegar servi-
ços autônomos, por conta, tem aluno que pega trabalhos aqui da escola... Às vezes eles vêem que o 
curso era diferente do que imaginavam, percebem que é mais profissional.  

Milton: Como eu trabalho com o pessoal da noite, o foco é o mercado de trabalho mesmo, então 
já está dentro do programa, já está inserido, ele não trabalha desvinculado a pratica com a leitura e inter-
pretação de projetos. Tem as normas de segurança. Tudo está dentro do foco dele de trabalho.  

Procuramos trabalhar na linha mesmo do teórico e prático. Eles vão primeiro no papel e desen-
volvem os cálculos e a partir daí vão desenvolver as tarefas no laboratório, e já trazem questões das 
casas deles mesmo. E aprimoramos essa discussão: “Você é um auto-construtor”. Mas, se eu quiser 
vender minha casa hoje, se ela for ser financiada, ela tem de ter um habite-se, e para ter um habite-se 
tem de ter uma planta. E ainda, se fizer uma planta com a elétrica até valoriza mais o imóvel. A gente faz 
essas discussões todas. E aí, na realidade, eles ficam a fim de aprender mesmo os projetos, assim, a 
conclusão dos trabalhos deles é o projeto da casa deles. E, dentro disso, uma discussão sobre “projeto 
de vida”. O foco é esse, e a partir daí entra a ‘cidadania’, entram todas essas questões que a gente traba-
lha dentro do curso. 

João: minha fala é muito parecida com a do Milton. Lá no curso tem a parte de segurança do 
trabalho, para depois entrar na parte de projeto, pois está comprovado: as causas dos maiores acidentes 
são resultado de falta de planejamento e falta de organização. Sem esses dois juntos, é uma arma fatal 
para a causa de acidentes.  

Vamos supor: cálculo de material, por exemplo. Eu sei, pelo tempo do curso, a quantidade de 
blocos que a pessoa vai usar, em média, para levantar uma quantidade de alvenaria, para fazer uma 
elevação. Então, não tem necessidade de ele carregar o espaço demais [com blocos]. É isso que tento 
passar para eles, o mais perto da realidade. Posso dizer que esse curso é o mais próximo que tem, do 
mercado de trabalho. Por que, como a pessoa já sai direto do canteiro, e já vem para o curso, então a 
realidade dele está mais ‘tocada’, está mais física que de outra situação de curso, que já ministrei. Então 
essa parte de planejamento é essencial, na parte de construção civil, sem planejamento não existe cons-
trução civil, eu acho. Sem esse início desse planejamento, como uma planta baixa , por exemplo, é que 
vai se dar a continuidade a todas outras. Sem a planta baixa, eu não consigo a planta de elétrica, eu não 
consigo uma parte de decoração, ou até mesmo um orçamento de quanto é que vai custar essa obra. 
Tanto para eu cobrar como para o proprietário daquela construção para ele montar. Então, eu acho que 
antes do primeiro bloco, que vai se colocar, a pessoa tem de ter total confiança nessa parte de projeto. 
Tem até uma questão, que eu discuto muito, que a parte teórica que eu dou é até maior do que se pede 
até. Já a aula prática, acho que, como é mecânica, então, se você colocou um bloco ali, tirou as medidas, 
colocou um prumo, uma linha, você vai embora. Mas o cálculo, o planejamento em si, ele é mais demora-
do.  

Dalva: Na decoração, o projeto, em si é a aula prática, a parte prática, não é? Por que, mesmo 
para fazer a criação, não dá para fazer a criação sem ter um projeto na mão. Embora tenha alguns cursos 
que fazem decoração “só o que combina com quê” e tal, mas não é o caso aqui. Então, o projeto já é a 
parte prática, que dá base para tudo. Têm as medidas, a circulação do ambiente, tudo isso, se você não 
tiver o projeto na mão, você não consegue desenvolver.  

Francisco: Se não me engano, não falei isso ainda para todos, mas estou fazendo também con-
versas com os educandos dos cursos todos, a partir de um sorteio racionalizado, dos primeiro e segundo 
ciclos do ano passado, daí, só os cursos livres, que tiveram já turmas formadas. Assim que tiver tudo 
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transcrito passo para vocês, minha função aqui não é de patrão de escola, mas de compartilhar tudo, é 
bom falar, vai quê... né?  

Então, tem uma aluna sua, Dalva, que contou que vocês fizeram no curso uma parte prática de 
execução de um projeto também, não foi? Em uma escola... 

Dalva: A gente sempre faz, sempre tem uma parte prática assim, sempre tem, depois que de-
senvolve o projeto, a gente vai e faz na prática, isso também está dentro do curso. Isso é legal mesmo, 
por que elas vêem realmente que aquilo que está ali no papel, é possível de se fazer um projeto, e visua-
lizar, depois, o projeto pronto. Tem muitas pessoas que acham que “nunca vai ficar igual”. A maioria che-
ga com essa visão: “Imagina que vou conseguir fazer isso igual”, ao que está no desenho, fazer de ver-
dade. É aí onde elas percebem que o projeto é justamente isso, é para sair igual. Quando a gente por na 
prática, tem de sair igual. A gente não faz projeto simplesmente por fazer, então tem de sair igual. E 
quando elas chegam, chegam com uma visão que não: “Imagina, um desenho, vai ficar igual, depois?” 

João: essa é uma dificuldade que a gente tem. 
Luciana: acham que não precisa... 
Dalva: é... acham que também não precisa. E é lógico, quando você vai para o mercado de tra-

balho o projeto é essencial, não tem como. 
Francisco: isso dá uma discussão interessante, pois, quando vamos falar da autonomia, como 

estávamos antes falando, esse ímpeto da pessoa de falar “pô, mas tem de ficar igual ao projeto?”, pois 
muitas vezes os educandos aqui vivem em mundo da prática, elas estão sempre lá casa delas fazendo, 
arrumando, mas nunca precisaram de um projeto, aí, o projeto pode aparecer como algo que vai amarrar 
a vida dela. Por que o projeto, muitas vezes pode em algum momento, atrapalhar mesmo: “Por que que 
eu tenho que fazer igual quer a pessoa que desenhou isso daqui? Mas isso daqui não vai dar certo...” E 
aí ele vira uma camisa de força, mas se é a própria pessoa que fez o projeto, ela tem autonomia para 
mudar, corrigir, o próprio projeto dela mesmo... 

Dalva: Sim ! 
Francisco: Como ai não está separado, como sempre, o engenheiro do pedreiro, nesse caso. 

Não tem de consultar o engenheiro lá no escritório dele, na firma, longe, e dizer: “por favor, será que eu 
posso mudar (por exemplo) uma parede de lugar, pois aqui estamos tendo um problema do mundo da 
prática...” por que o desenho mandava fazer assim, e o engenheiro não fez como seria melhor. Pode ser 
que ele olhe e nem tenha tempo de dialogar, pois já está fazendo outro projeto...  

Dalva: E no meio do caminho, o projeto pode sofrer mudanças. Ele é feito justamente para que 
tenha todas as possibilidades ali, de estudo, de circulação, de ergonometria, tudo. Justamente para na 
hora de por em prática dar o mínimo de erros possíveis. Então, pode haver mudança? Pode. Mas se o 
projeto estiver bem desenvolvido, bem estudado, pesquisado, depois não tem por quer depois fazer mu-
danças. É lógico, pode ocorrer, mas o projeto é exatamente isso, a pesquisa, as compras de material... 
Tudo em cima de que? Do projeto. Para fazer orçamento... 

João: O que se dá nessa parte de educador, é essa dificuldade que a gente tem, de o educador 
passar para o educando essa importância do projeto. Que é em todos. Vamos supor, decoração, alvena-
ria, pintura e elétrica, são trabalhos todos dentro da construção civil, mas totalmente diferente uma da 
outra, cada uma tem seu segmento. Mas só que a dificuldade com projeto, principalmente quando é um 
curso livre, que a pessoa vai entrar, eu acho que deveria ter uma explicação melhor sobre o que é esse 
projeto. Não é? É com todos. Na outra escola que trabalhei, também tinha essa situação de dificuldade, 
de leitura de projeto, ou senão, até mesmo pode ser com a matemática. Pois antes de iniciar uma parede, 
uma instalação elétrica, para você explicar para a pessoa que ela tem de saber matemática,  a pessoa já 
sofre um impacto. Tem gente que desiste do curso por causa da bendita da matemática.  

Dalva: Comigo é o desenho, sempre, sempre. Tem gente que sofre quando começa a fazer o 
desenho... Dá dor de cabeça... Dá um monte de coisa assim. Desenho é uma coisa, perspectiva, nossa... 
Mas depois vai!  

Uma coisa que percebo também, mesmo aquelas que não têm intenção de ir para o mercado de 
trabalho. Depois que elas aprendem a fazer projeto, elas ficam falando assim: “Nossa, agora não vou 
precisar ficar arrastando móveis para lá e para cá. Eu faço projeto e arrasto uma vez só!”. Dentro de ca-
sa, por que às vezes você quer mudar os móveis dentro de casa, e, quando você não tem uma noção, 
você arrasta, e aí não dá certo. E aí você volta com os móveis para tal lugar. E aí: ah, não ficou bom aqui 
também, e fica empurrando móvel para lá e para cá. E aí elas falam: “nossa, não precisa mais ficar em-



548 
 

purrando, a gente faz um projetinho para o ambiente, vai fazendo os estudos do local, e fica bem mais 
prático, né? Arrasta os móveis uma vez só.  

Sergio Molina: No meu caso, o projeto, na visão do aluno, a dificuldade que o aluno tem, é a 
mesma dificuldade que eu tenho em fazer o planejamento semanal, por exemplo. Ou fazer o relatório, o 
registro das aulas. Na área onde atuo, pois eu trabalho como pedreiro, na área onde trabalho, eu conhe-
ço, com os tantos anos que eu trabalho na área, entendo razoavelmente da profissão. Porém, quando 
muda alguma coisa nesse itinerário, no meu caso é fazer relatório, ou fazer planejamento de aula, eu 
também tenho dificuldade. Então, na verdade, eu tenho de aprender com eles, e junto com eles e com os 
outros professores, a desenvolver esse trabalho. E ir se aprimorando, e passar isso também para eles, 
como exemplo que tem o desenvolvimento, também, do projeto, da matemática... Que são esses conhe-
cimentos que são necessários para a profissão.  

Dalva: Uma coisa que achei interessante no curso de desenho aqui, é que o projeto acaba, de 
certa forma, elevando a auto-estima das alunas. Por que normalmente eu faço todo um trabalho, e elas 
tem de desenvolver um projeto do inicio ao fim, no final do curso. Daí, eu comecei a perceber que em 
todas as turmas elas começaram a dar o nome desse projeto de TCC mesmo! E aí falo para meus filhos 
que estou fazendo um TCC! Por que eu sempre falo, projeto final, só que, de repente, começou a virar 
TCC, então, é como se fosse uma coisa importante mesmo para elas. Por que a maioria não terminou os 
estudos, e de repente está fazendo um projeto final ! Acaba elevando mesmo a auto-estima mesmo em 
relação à família, em relação a tudo, de se conseguir fazer um projeto final. E, quando elas terminam, 
ficam tão orgulhosas de ver o produto, o projeto final acabado. E satisfeitas: “Ah, nunca pensei que fosse 
conseguir fazer um projeto assim!” Eu acho isso muito legal, acho que só isso já vale o curso. tem gente 
que quer tirar foto, com o projeto, com os desenhos. Isso já entra na construção do ser, não é? Vêem que 
é possível, e tem umas que saíram para fazer faculdade mesmo. Outros preferem fazer escola técnica, 
que tem curso de Design. E são pessoas que entraram para fazer o curso, não tinham nenhuma perspec-
tiva, não pensavam em voltar a estudar, ou trabalhar na área, nada disso. E aí mudou a visão.  

Milton: Isso eu sinto um pouco, em geral, no meu curso também. Uma grande maioria quer ir à 
frente, gosta de rever essa questão do conhecimento mesmo, com as discussões que a gente faz e tudo 
mais. Eles revêem essa postura e querem voltar a estudar, ou os que não terminaram, os que termina-
ram: “ah, qual curso que é bom? Qual a seqüência que eu posso fazer?” E realmente eleva denovo essa 
baixa estima deles e eles começam a seguir outros rumos. Você vê que tem aluno que entra e que nem 
olha para os lados. Na hora que sai, sai falando, rindo... muitas vezes continua desempregado, mas mu-
dou.  

Dalva: e às vezes percebe que não é aquilo que quer, mas quer continuar a estudar. E aí vem: 
“professora, o que a senhora acha de tal curso...” Querem ouvir sua opinião: “Gostei do curso, mas não é 
bem isso que eu quero”. Isso também acho que é importante.  

João:  Isso que a Dalva e o Milton falaram é legal, que quando a gente pega o que se diz: “auto-
nomia”, é meio de mão dupla. Por que sempre tem que confiar em alguém, e quando você vê um edu-
cando confiando em você, se ele está precisando: “Professor, estou com essa situação...” O educando vê 
agente como... a gente tem de ficar igual a ele, mas ele não vê desse jeito...  

Molina: ele vê a gente como ponto de referência. Por isso que temos que dar bons exemplos. E 
por exemplo, voltar a estudar ! [o próprio Molina voltou a estudar para dar aulas] E eu ouvi isso na minha 
sala, pois eu dizia: “Vocês tem de voltar a estudar, e...” “E você? Você estuda professor?” E tive de tomar 
uma atitude. 

João: Não é tão fácil, então, dependendo do curso que eu tiver, não consigo estudar, cada hora 
que tenho de cumprir... 

Dalva: E isso poderia, ter um incentivo para nós mesmos fazermos cursos. Mas não tenho di-
nheiro... 

João: É complicado, pois daí o CEEP, a prefeitura, poderiam compor com os custos. Por exem-
plo, o Molina e eu queremos fazer um curso de Mestre. Mas não sei como ele vai fazer, pois tem os tra-
balhos de pedreiro que ele excuta, e dá aula pela noite. Assim, que horas que ele vai estudar? Que horas 
que vou estudar? Por que sábado e domingo ninguém tem, não sei se é o caso de vocês. Fazer relatório 
de madrugada... Fazia três cursos diferentes no final do ano. Tinha o da OAS, Eja e pintura, com um 
relatório para cada um. 

Luciana: Queria comentar uma coisa que a Dalva falou, do projeto. Quando a gente começa lá 
na elétrica também. Por que passa o plano de curso, e tem lá ‘projeto’, e dizem: “Hã ? projeto, mas como 
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assim?” Mas aí, no final, que eles começam a fazer esse projeto da casa deles, a gente coloca assim, 
para que a pessoa se motive a fazer: “É da sua casa, vamos ver como vai ficar?” E quando fica pronto, 
nossa, a pessoa: “Nossa professora, achei que nunca ia conseguir, muito legal”. E aí escrevo ‘parabéns’. 
E eles levam para casa... é bem legal.  

Você vê que quando a pessoa vê pronto o resultado, e isso demora, pois vem desde o inicio do 
curso, evoluindo, evoluindo... E eles dizem assim, no final: “É... mas não é tão difícil”.  

João: Tem essa situação também que é legal, é quando ele vê só o projeto: “Professor ! Eu não 
estou entendo nada, só tem um monte de riscos aí!” Aí, depois, quando você começa a fazer aquela 
montagem, a traduzir, a passar mesmo para a realidade, aí o pessoal pega e fala: “Caramba... í, é mes-
mo ó! Tá é ficando igualzinho...” 

Lá no curso da OAS, estamos fazendo duas casinhas separadas, de bloco de concreto. Na hora 
de escolher o projeto, tinha gente que queria colocar dez cômodos na casa, e era um espaço reduzido. E 
eu, usando o papel, dizia: “Gente, vocês tem de imaginar como vão ser as divisões nessa casa, como fica 
esse quarto, que tamanho fica se colocar dez cômodos, em um espaço reduzido assim? Entendeu? Para 
trabalhar as cabeças deles para entender o que é o projeto, o desenho. Então, fizemos, no terreno, mon-
tados o gabarito todinho, e depois do gabarito montado, fomos para a sala de aula e ficou uma semana 
para decidir qual casa que ia ser construída. Então, cada um foi sugerindo, cada um dos 16 alunos esco-
lheu um tipo de casa, e, para ficar melhor, eu pedi para não fazerem plantas quadradas. Falei: eu quero 
um corredor, quero uma sala e uma cozinha, dentro desse espaço.  

Então, eles começaram a entender melhor o que é aquele projeto: “Está vendo, ó: aqui não po-
de, vai ter o recuo. Como é que eu vou poder aproveitar esse terreno com um recuo?” Aí fomos usando 
tudo dentro do projeto. 

Então, as duas casinhas já estão começadas, já estão na altura de amarração, no meio da pare-
de, para fazer vão de janela.  

Francisco: Isso tudo é lá na OAS? 
João: São as casas lá na OAS, casas sobre uma quadra, sem fundação, sobre o radier da qua-

dra.  
Francisco: Pensei que eram casas de verdade... Uma coisa muito bacana de fazer... 
Luciana: Francisco, se você conseguir fazer isso, a gente vai todos os cursos, embarcamos jun-

tos! 
João: Olhem só, tirei um monte de fotos, cento e poucas fotos! Eu fiquei doido, pensando, como 

eu iria usar o tijolinho, para não ficar sempre naquela coisa, elevando parede? 
Tem uma parte que dá para fazer com tijolinho que é arco e abóbada. Então separei em quatro 

grupos, e cada um vai fazer: churrasqueira, forno a lenha, lareira e fogareiro... Foi o que fizeram lá. 
Francisco: Nélio, e nos cursos que deu, como foi essa parte de planejamento, na pintura? 
Nélio: Muito semelhante, a gente também sempre procurava fazer um desenho, um projeto, e, 

eu acho que a única coisa que acrescentava, é que na pintura, eram os testes de material. Sempre tinha 
testes de material, para ver como as tintas se comportam, e tal.  

 
....................................................... 
 
 
Diálogo realizado através do ‘Facebook’, com Professor Ednélio xyz , Curso livre de pintura, 

EMEP Madre Celina Polci: 
 
Caro professor, quanto às atividades de Formação Integral do Ser que realiza, qual seu 

objetivo? 
Eu concordo com os objetivos, que são aqueles apontados no plano de curso.  
Os objetivos são os mais diversos, e todos ligados a um pré-suposto de que a educação deve ter 

um valor, agregar valor para a cidadania de modo geral. Estes inclusive, não são de mérito apenas da 
escola. Para que sejam cumpridos de forma natural, deve-se ter em mente isso, o tempo todo. 

Devemos entender que nosso esforço é para trazer a vida do aluno (e sua idéia de mundo) para 
a escola. Não estamos levando nenhuma idéia nova para esse aluno, estamos apenas fundindo o que o 
aluno realmente é a com a vida escolar. E deve ser feito dessa forma, natural. Acredito piamente que 
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essa idéia da escola elitizada é que dificulta um pensamento global para todos. Digo todos! Não me refiro 
apenas ao aluno! 

Um grande demônio que enfrentamos na educação é a vaidade. Essa deve ser eliminada. Tam-
bém o orgulho. Assim criamos uma consciência geral de classe, na qual temos todos os mesmo valor. 
Pode parecer obvio, mas acredite. A maioria das pessoas dão sempre mais valor aos títulos do que a 
comunidade. 

Não devemos nunca, de forma alguma, predeterminar o que deverá ser trabalhado, o que é im-
portante. Pois isso depende exclusivamente da relação criada entre a comunidade escolar. Exemplo: 
temos lá nas atividades de FIS o item da sexualidade: gênero. Se por ventura este for um tema no qual 
não há urgência, ou de algum modo já é vivido de forma saudável pela comunidade, etc. ... Os suprimi-
dos... O fato é que a própria comunidade tem o bom senso de saber o que é interessante para si. 

Que mais poderia dizer do método e dos conteúdos que aborda na FIS? 
Nos cursos de pintura, falamos sobre saúde, trabalho, dinheiro, entre outras coisas e, principal-

mente: relações humanas.   
Tomei sempre o cuidado de não deixar as coisas enfadonhas... Não transformar a vida numa te-

oria... Até usar dessa, mas sempre de forma subentendida.... A FIS, quando não surgia diretamente de 
uma vivencia técnica da sala de aula: (ex: estamos falando de solvente e conseqüentemente falamos de 
saúde, falando de saúde, trabalhamos a saúde do homem e da mulher... diferenças , cuidados.... ou a 
vida do idoso...) vê, as coisas para que façam sentido, jamais devem ser engessadas...  

A outra forma que eu trabalhava, (isto é usando de intencionalidade), era a seguinte, preparava 
determinado conteúdo e usava alguma mídia, ou outro item qualquer, também significante para a comu-
nidade... Por exemplo: quando via um tema que merecia atenção, mas de forma alguma surgia uma bre-
cha, levava à sala de aula umas musicas, um livro um filme e assim por diante. E lembrando sempre, de 
tomar cuidado de levar uma obra que de alguma forma tenha apelo popular.  

A avaliação é feita basicamente a partir da observação dos relatos dos alunos sobre a rotina de 
suas vidas. Isto é, uma avaliação seguida de reflexão junto com o próprio grupo. E assim por diante re-
pensado.  

Teria alguns exemplos dessas atividades? 
Ah, Exemplo: quando estávamos decidindo o desenho da fachada da escola, conversava-se so-

bre o que cada desenho proposto lembrava. Um deles lembrava muito pilastras de uma igreja. Assim 
falamos sobre a importância do respeito à diversidade religiosa... 

Numa outra ocasião, estava-se comentando sobre um aluno que foi chamado de "bonitão" por 
ter os olhos azuis. Assim houve uma conversa sobre como os modelos de beleza funcionam na socieda-
de. O que é belo para quem, onde e como? 

Numa outra ocasião, falávamos sobre a divisão das pessoas entre a rua e a favela... Termina-
mos por repensar na importância dos europeus para a formação do Brasil, prós e contras... 

Numa outra estávamos pintando com esmalte, e um aluno fez uma piada sexual sobre o cheiro 
da tinta, já foi pretexto pra se falar um pouco sobre higiene... 

Numa outra, uma aluna levava café e um senhor insistia em perguntar quanto ela cobraria pelo 
café. Foi a deixa para falarmos de coletividade.... 

Bem, a coisa funcionava mais ou menos assim. A longo prazo, via-se posturas mais coerentes 
com a vida em comunidade. E, de certa forma isso se confunde com o ideal do que é amizade e confian-
ça. 

Por isso eu digo que as coisas devem ocorrer sempre de forma natural. Saca? 
Não sou acadêmico com o aluno. Falo do tema a ser trabalhado na medida em que acredito ne-

le. E acredito nele mediante uma leitura de mundo. Quando você é acadêmico, o aluno pensa que você 
esta apenas fazendo seu trabalho. 

É, e não é. 
Não é apenas um trabalho. Da mesma forma que a escola não é um lugar fechado. Quando vo-

cê trabalha assim, o aluno compreende assim. 
Oh... Ta recebendo? 
Copia dai mesmo ! 
 
 
................................................ 
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Diálogo com professor Roberto Ferreira Calisto, mestre de obras, curso livre de hidráulica da 

EMEP Madre Celina Polci: 
 
Francisco apresenta a pesquisa e o foco dos estudos. Primeiramente conversarão sobre a 

Formação Integral do Ser.  
Roberto, para você o que significa isso, Formação Integral do Ser? 
Boa pergunta para uma resposta complicada. Eu não tenho duvidas do que é o ser humano, a 

essência do ser humano. Agora, mesmo quando fui dar entrevista para começar, e eu nunca tinha dado 
aulas, eu sei os valores do ser humano, e sei que a ‘Formação do Ser’ não é uma coisa simples.  

Não é com 40 horas nem 200 horas que vai se formar, mas você pode deixar marcas profundas, 
no sentido de coisas boas, para que ele possa despertar para um mundo melhor e mais humano.  

Mas, em minha opinião, eu deixei a desejar, pois eu nunca tinha dado aulas. Se fosse hoje seria 
melhor, com certeza, sem sombras de dúvida, uns 60% melhor. Por que eu sei para mim, mas quando 
você vai passar para outro, a coisa complica, é mais complexa, não é tão simples quanto parece.  

Mesmo que você tenha experiência na religião, ou em outro movimento, quando chega na sala 
de aula a coisa fica complicada. E não se trata de bom senso, não se trata de vontade, é da prática mes-
mo. E eu não tinha essa prática e fez diferença, bastante, eu senti isso. Eu não sei quanto aos alunos, 
mas para mim foi uma diferença gritante. Sou humilde o suficiente para entender isso. Sei reconhecer. 

Como você trabalhou a ‘Formação Integral do Ser’? 
Dentro do possível, na verdade, dentro do meu conhecimento que eu já tinha de igreja, quando 

trabalhava com os jovens, eu tentei administrar. Eu não sei se essa é a palavra mais correta, mas foi isso 
que tentei fazer. Administrar a minha falta de experiência na sala de aula, e colocar um pouco daquilo que 
eu realmente conhecia, por que até que você conheça algo, você é ignorante naquele sentido que você 
tenta colocar.  

Não existe mágica, existe conhecimento. E se você não tem conhecimento de uma determinada 
coisa, nada mais justo e correto de você correr atrás para passar. E eu apenas tentei, fiz aquilo que esta-
va ao meu alcance, fui ao meu limite e repito: deixei a desejar, em minha opinião.  

Você falava, escrevia, passa filmes, como fazia? 
Como eu gosto de ler um pouco, eu levei um CD do Daniel Carvalho Luz [escritor motivacional], 

que fala muito do ser humano que se supera. Tem o “Insigth” 1 e 2, ele fala muito da, praticamente só 
isso, do ser humano que se supera.  

Ele faz a comparação com uma árvore, quando você pega uma semente na mão e perguntar: o 
que tenho na mão? Tenho uma semente! Mas na verdade a resposta não deveria ser essa, pois toda 
semente pode vir a ser uma árvore e a árvore vai produzir frutos, e vai poder ter mais sementes. Assim, 
na prática, você tem na mão uma floresta! 

Era mais ou menos isso que eu tentava fazer, lógico sem querer me comparar com o Daniel, que 
é um escritor renomado, mas era mais ou menos na linha. Mostrar que o ser humano tem potencial e 
esse potencial precisa e deve ser desenvolvido, o que nem todos fazem.  

Tem também um livro do Alexandre Rangel [livros de motivação empresarial], que é mais ou 
menos nessa linha, da superação do ser humano, dentro daquilo que eu podia passar. De que o ser hu-
mano é um ser capaz de se superar.  

Até porque o Capital, de uma forma velada, ele tenta mostrar para você um mundo bonito. Eu 
não quero aqui questionar se o mundo do Capital é bonito ou feio, mas está fora do alcance de boa parte 
da sociedade. E eu mostrava isso, que a gente tem que procurar um meio nesse mundo, não basta você 
criticar. Existem meios de você se superar e encontrar seu espaço, por que não existem dois corpos no 
mesmo espaço, essa é a realidade da lei da física.  

Então você tem que arrumar um espaço, dentro disso, não existe mágica, nem outro mundo, é 
aqui mesmo. Eu tentei fazer isso, mas eu, pessoalmente, me sinto meio chateado, de não ter podido... Eu 
dei o melhor de mim, naquele momento. E o melhor de mim ainda era insuficiente, eu não tenho dúvidas 
disso.  

Eu tenho consciência de que o ser humano pode muito, dentro do que eu conheço, sendo mo-
desto. Um exemplo prático é o presidente Lula, que vem lá terra seca e o camarada se torna presidente 
do Brasil. Na verdade, o Lula é apenas um que se destacou e saiu para mídia, mas se você for procurar, 
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nas periferias aí, tem milhões de pessoas que se destacaram, milhões de paulistanos, de nordestinos aí, 
e assim por diante. Nesse sentido eu não tenho duvida de que eu poderia ter sido melhor. E eu não con-
segui levar isso para a sala de aula. 

Vocês conversavam? 
Havia também conversas, havia bate-papos, eu sou bem aberto, mas esse bate papo depende 

muito daquilo que você pode dar e aquilo que você vai receber. No sentido de troca. Eu digo das aulas de 
FIS, mas também nas aulas práticas, esse sentido de troca. Se você consegue transmitir aquilo, de coi-
sas boas, de potencial, pois todo ser humano tem potencial, na verdade todo ser tem potencial, seja uma 
planta, um animal, todo ser tem um potencial. Está no indivíduo, no ser, ele tem esse potencial, agora se 
eu na condição de professor, não consigo mostrar para a pessoa, que ele pode muito, que existem meios 
de ele achar esse potencial nele, não que ele não vá fazer isso, mas dificulta esse entendimento, esse 
diálogo, essa formação que você quer passar.  

A formação e a informação, as duas coisas juntas.  
Os alunos teriam mais facilidade de estar falando isso, mas eu sinto que teve essa dificuldade. 

Não que tenha barreiras, pois da minha parte não tem barreiras, eu sou bem democrático, bem aberto ao 
diálogo. 

A sua dificuldade é geral, não é exclusiva, ouvi coisas parecidas de outros professores. 
É, até conversando com outros professores, eu senti isso. 
Ainda quais outros conteúdos você conversou com os educandos sobre a FIS? 
Trabalhamos inclusive um pouco de ética. E não escondo, tenho até dificuldade de entender o 

significado dessa palavra, ética, que parece tão bonita, mas na prática, o que é ética? E ainda hoje me 
pergunto: o que é verdade? Não é, a verdade não pode ser a minha verdade. Ou a verdade de uma reli-
gião, de um partido, dos professores.  

Eu me perguntava muito isso e aí eu tentava discutir isso.  
Deveria ser feito, na FIS, uma conversa sobre DST, o que é um assunto bem complicado de vo-

cê falar. Primeiro por que eu não tenho formação sobre isso, e não consegui achar pessoas, que pudes-
sem falar sobre isso. Eu já trabalhei com isso, não eu fazendo, mas com pessoas formadas, psicólogos, 
médicos, que tenham conhecimento, e eu percebo que mesmo eles, quando chegam em um grupo, gran-
de, de 30, 40 pessoas, é também é complicado falar sobre isso. Eu não diria que foi uma tragédia, mas 
foi difícil.  

E essa questão da ética e da verdade, eu deixava no ar. Será que é isso?  
Até por que daqui a 20 anos a verdade não é mais isso. O que é ético hoje, daqui mais dez anos 

já banalizou, não é mais ético. Do outro lado, o ser humano tem de ter um equilíbrio, mesmo no meio 
desse mundo maluco, dessa ética distorcida e dessa moral distorcida, o ser humano tem de ter um equi-
líbrio. Eu tentava fazer com que as pessoas ao menos parassem para pensar nisso.  

E como você relacionava essas conversas com a construção civil?  
Boa pergunta... Eu trabalho na construção civil há trinta anos e eu trabalho dentro da casa das 

pessoas, e você vê muitas coisas. Essa é uma questão ética e moral. E você ouve muitas coisas. Muitas 
pessoas, nas casas, a desabafar e o assunto fica comigo, coisas sobre filhos, famílias. E eu passava isso 
sem problemas. São coisas que vão comigo para o túmulo. 

Para mim, ética é isso. Mas será que ética é só isso? Não, também é isso. Por que o ser huma-
no não nasceu para ser só. E o ser humano precisa desabafar, independente de classes sociais. Já tra-
balhei para pessoas bem pobres, pessoas de vida mais ou menos e pessoas quase ricas. E todos têm os 
mesmos problemas de relacionamento, e se você não tem uma postura ética, você sai espalhando da 
vida dos outros. E eu passava isso, se você vai na casa de alguém aquilo que você ouve e vê tem deixar 
lá.  

Você trabalhou esses temas também com questões sociais? 
Na verdade, e isso eu notei que não aconteceu só comigo, com os outros professores também. 

Eu notei que na sala de aula não é tão simples você discutir essa questão de ética no trabalho.  
Por que parece que está impregnado na cabeça do ser humano que se você é patrão, é patrão, 

e tem todos os direitos e o empregado tem que obedecer. Então quando eu mando e o outro obedece, 
então é uma regra só. Eu não sei até onde entra a ética nesse sentido.  

Eu tentava quebrar esse paradigma maluco, por que não é assim que as coisas funcionam. Na 
prática não deve ser assim. Eu mando e você obedece, só por que eu sou patrão.  
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Mas não, você tem que respeitar, não tem que obedecer. Nenhuma criança, depois que se torna 
meio adolescente tem que obedecer. Obediência é um negócio meio maluco, você tem de ter é respeito. 
E nesse sentido eu não tinha tanto conhecimento, hoje um pouco mais, mas não muito e eu via que com 
os alunos era meio complicado. Tive uma barreira bem danada. Apesar de que tinha dois sujeitos na sala 
de aula que fizeram a diferença. 

Um deles era advogado e o outro empresário. E os dois me ajudaram muito, nessas questões 
mais complexas. Apesar de um deles ser patrão, ele tem uma idéia bem aberta. Ele ajudava, na verdade, 
ele contribuiu bastante. De repente a gente tem uma idéia meio equivocada, que só por ser empresário, 
você não tenha como lidar com ele. Não só ele, mas há outros empresários que tem uma visão aberta 
desse mundo da exploração de força de trabalho, do que é o direito do ser humano.  

Independentemente do que você faça em qualquer lugar, você tem de ser respeitado como ser 
humano. Se você é mestre de obras, que é o meu caso, mas não atuo, ou encarregado, ou servente, ou 
um faxineiro, você tem de ser respeitado, como ser humano. Hoje eu não tenho duvidas de que isso está 
mudando, e eu acredito que a mudança vai ser muito grande, daqui para frente.  

E trabalhei assim, dentro do meu conhecimento, bem limitado (não me colocando como coitadi-
nho), pois para passar isso em sala de aula foi espinhoso.  

E direitos trabalhistas? É outra coisa que eu não conheço muito, e também não tive muito tempo. 
As coisas aconteceram muito rápido. Entre ser convidado a dar aulas, sem nunca ter dado aulas, e o 
começo das aulas, teve um espaço curto e o meu tempo é mais curto ainda.  

Eu acredito que para você dar aulas, você tem que ter a consciência de que você vai ensinar as 
pessoas, e para ensinar você tem que ter algo para dar. E para ter algo para dar você tem que buscar, e 
eu não tive esse tempo para ir buscar.  

Se eu voltar hoje vai ser diferente.  
Você teve noticias dos alunos seus depois que eles fizeram o curso, se estão trabalhando 

com hidráulica? 
Não, não tive. 
Estive conversando com um ex-aluno seu que disse que está trabalhando com hidráulica 

em coisas próprias. Depois te passo como foi, a transcrição da conversa. 
Ainda no tema da FIS, em algum momento você conversou sobre coisas que olham para 

os problemas sociais? Debatendo que para haver mudanças, um dos possíveis caminhos pode 
ser a participação em espaços coletivos, como associação de bairro, partido, movimentos, igreja... 

Eu conversei bastante sobre isso.  
Eu tenho minha vida particular, que é minha, e minha vida em sociedade, que eu não tenho co-

mo fugir disso. Eu me lembro que eu dizia que desde o atestado do nascimento até o de óbito, tudo é 
feito por decisões políticas.  

E a aposentadoria, a questão da saúde, a questão do salário, tudo são questões políticas. Se eu 
não participo da política enquanto cidadão, no meio da sociedade, eu sozinho não vou fazer, é impossí-
vel. E se, enquanto cidadão eu não participar, eu vou ficar só reclamando e não consigo mudar nada. Ai, 
eu, enquanto cidadão eu posso, e posso muito, desde que eu me junte a outras pessoas que também 
querem o mesmo objetivo.  

Eu costumava dizer que a gente tem de buscar a unidade nas adversidades. As pessoas não 
têm e não devem pensar da mesma forma que eu penso. Por que quando pensa diferente e a gente tem 
bom senso para sentar e discutir, todo mundo aprende. Eu não tenho duvida disso. Eu tenho certeza 
absoluta. Só que eu tenho de estar disposto a ouvir, a ouvir e aprender. E como eu vou ouvir e vou falar, 
o outro também vai aprender.  

A gente aprende enquanto sociedade.  
Toda e qualquer mudança, ela é feita dessa forma, eu acredito nisso.  
E como percebeu a recepção dos alunos, quando não estava ensinando, por exemplo, a 

cortar um cano. Algo bem prático? E sim, conversando sobre alguma coisa. Como foi a receptivi-
dade dos alunos?  

Tem uma parte das pessoas, e isso era visível, as que terminaram o colégio, que participam de 
alguma coisa. Eles têm mais receptividade para o diálogo, ou seja, para ouvir e falar, questionar, o que é 
bom, ser questionado, para dar a opinião. E tinha uma parte que ficava lá no seu canto, e... Poderia ter 
sido melhor. Ai eu não sei se é uma falha minha, mas teve só uma parte que participava mesmo, que 
questionava, que tinha diálogo. Para mim o diálogo não sou apenas eu falar.  
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E como era? 
Era uma maioria que participava, e tiveram alguns debates, a maioria das vezes teve uns bons 

debates, e uns bem bacanas. Tinha uns às vezes até meio ásperos, não é? Sobre ética, a família, sobre 
religião, e eu deixava eles debaterem, até eram coisas que nem era eu quem tinha colocado. Às vezes 
até fugia um pouco, e esquentava! Eu deixava, pois eu acho que a gente aprende, com as idéias. E nun-
ca teve problemas pois eu colocava que uma coisa é discordar de uma idéia, e a idéia não é o indivíduo, 
para mim eu tenho claro isso. Eu tento separar isso, nem sempre consigo. A pessoa é uma coisa, a idéia 
é outra, aquilo que ele defende, acredita... 

Como você vê algumas criticas à FIS, por permitir, a depender de como ela é encaminhada 
nas aulas, se tornar algo que possa se assemelhar até a uma pregação religiosa, fechada, se não 
for ‘feita’ de uma forma integrada ao curso, às atividades de conhecimento mais técnico? Mas de 
uma forma descolada, independente, não integrada? Pois me parece que FIS não é uma religião, 
mas uma construção a partir de um debate, coletivo... 

Na verdade é a construção do intelecto do ser humano. Nesse sentido, eu não tenho duvida de 
que isso pode acontecer. Eu tenho consciência de que não fiz isso, não trabalhei isso, e não concordo 
com isso, mas é perfeitamente possível que se faça isso. Até por que tem espaço... E, de repente até a 
pessoa faz sem maldade.  

É, a depender pode até virar, como ouvi dizer, como as aulas de educação moral e cívica 
da época da ditadura, quando na verdade, me parece que é o oposto disso.  

Para mim, eu acredito que o que eu estou fazendo em sala de aula, com todas as dificuldades, 
há uma diferença gritante de você contribuir para o intelecto de um indivíduo, e você contribuir para es-
cravizar o indivíduo, na condição de ser humano.  De ser obediente, de seguir regras, as regras que eu 
acredito. Para mim, na verdade, quando isso acontece é uma desgraça para o indivíduo. Você está do-
mesticando, como se fosse um animalzinho: tem de ser desse jeito!  

E as pessoas falam: ‘como esse bicho é inteligente, como esse elefante é inteligente!’ Mas não, 
ele domesticou o elefante, não é? E o elefante não é feito para ser domesticado, e o ser humano menos 
ainda. Ele nasceu para ser vencedor, mas ao modo que ele é conduzido, ele vira um coitadinho, domina-
do. 

Mas também não é só pelos direitos, tem também as obrigações. Inclusive obrigação social, isso 
independente de classe social. Até por que se poderia entrar em uma regra de que só o rico tem obriga-
ção social e o pobre só tem direitos. Eu não vejo dessa forma, eu respeito os que pensam o contrário, 
pois o indivíduo pobre, na condição de ser humano, tem obrigações sociais sim. Ele tem que participar da 
sua classe o mínimo que seja. Se eu sou pedreiro, vou participar da classe dos pedreiros. Se sou padei-
ro, dos padeiros e assim por diante.  

E da classe política eu tenho de me envolver minimamente. Por que eu já ouvi muitas vezes: ‘a 
coisa não é bem assim’. Pois se há um político corrupto, a responsabilidade também é daqueles que 
votaram nele. Pois se o camarada tem lá 500.000 votos, não tenho duvida de que pelo menos 100.000 
votaram de forma consciente, então é como se esses 100.000 fossem também corruptos, e os outros 
foram no embalo. 

Pois na época da ditadura a pessoa era imposta, e se você hoje não faz um uso de sua liberda-
de, é um preço isso. O ser vivo, como diz o Gandhi, não significa: ‘fazer qualquer coisa ao meu bel pra-
zer’, não. Ser livre é participar das coisas, eu tenho de participar, pois não vivo sozinho nesse mundo.  

Eu não tenho direito (apesar de parecer uma coisa boba) de chegar e ligar o meu som na altura 
que eu bem entender. Eu não posso entrar em um transporte coletivo e fumar lá dentro. Eu sou um ser 
social e para assim ser tenho de participar, não tem mágica. Só que aí é que entra o problema, as pesso-
as precisam aprender isso. E não se aprende isso do dia para a noite.  

As palavras podem ser fáceis e até bonitas, mas uma mudança na história depende de anos, de 
dez anos, vinte anos. É complexo, mas não é impossível, eu não acredito em nada impossível, o ser 
humano é capaz de muita coisa.  

Podemos passar outro tema? Como você mesmo disse, como vivemos em uma sociedade 
de classes, onde há uma divisão do trabalho, entre quem planeja e quem executa. Assim, tem 
aquele que faz o projeto da obra, e aquele que executa... 

Sim, a divisão do trabalho. 
Isso, e lá na escola existe algumas intenções de também trabalhar com o plano da cons-

trução, com o projeto, com desenhos, a quantificação dos materiais, as idéias, por exemplo de 
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onde vão passar os canos, onde fica a caixa d’ água. Coisas um pouco mais além apenas da exe-
cução. Como foi isso no seu curso, você passou informações assim, trabalhou nesse sentido? 

É a gente tem necessidade de um projeto, você pode lá no curso riscar a parede, mas é diferen-
te. A leitura de planta. Faltou. Eu mostrava plantas de um curso que eu tenho, mas o curso em si, de 
leitura e interpretação de desenho não ajudou muito. Ajudou-me a entender. Mas na época não me foi 
fornecida nenhuma planta que eu pudesse usar hoje nas aulas. E eu fui atrás disso, mas não consegui.  

Faltou essa planta, esticar uma planta, bem grande, de pelo menos um sobrado. Já não digo 
nem a planta de um prédio, mas de um sobrado, para você mostrar a planta de hidráulica. Isso não foi 
possível. Mas dentro do conhecimento que tenho, do meu conhecimento de plantas, eu passei para eles, 
sim. 

Tentamos fazer isso, sim, apesar de eu ter dificuldade de desenhar. Se está no papel eu entendo 
muito bem, e aí pedia para os alunos colocarem, fazerem desenhos na louza. Isso foi feito, mas bem 
pouco, não foi muito não. Nós desenhamos uns três ou quatro banheiros, com a caixa d água, o que não 
é simples ! É simples você falar, olha vamos fazer uma caixa d água, vamos imaginar aqui uma parede, é 
fácil você falar e até passar o risco lá na louza, com quatro, cinco rabiscos. Mas para você por no papel, 
até por que eu nunca tinha feito isso, não é simples. Eu tive dificuldades e os alunos mais ainda. É nesse 
sentido que não tenho dúvida. Pois se tem a planta, você pode até não conseguir pegar na planta e por 
no papel, mas você consegue interpretar. Você consegue aprender os símbolos.  

Nesse sentido teve a Tigre [empresa produtora de tubos e conexões de hidráulica para constru-
ção civil], que fez algumas aulas de água quente e água fria, e ela terminou fornecendo um material, e 
explicou muito bem mesmo. E o pessoal tem esse material que tem todos os símbolos da hidráulica. Mas 
se eles vão usar ou não, eu já não sei. É classe A, muito bom mesmo, contribuiu muito, demais. Até por 
que tivemos, no curso, a oportunidade de fazer um pouco de avaliação, e sem exceção todos acharam 
que contribuiu. 

Faltou, uma vez, uma conversa, mas não foi falta minha, uma atividade com a ‘sociedade do sol’, 
sobre aquecedores solares de baixo custo, é uma ONG, mas não foi possível. E nesse sentido fez falta, 
pois já tem bastante uso disso, não é? E se você nunca viu uma demonstração sobre isso, você vai ter 
dificuldade, se você não tem a pratica de fazer as coisas, você pode até fazer, mas você vai apanhar 
muito. 

E sobre quantificação de materiais, orçamentos de materiais de hidráulica, vocês chega-
ram a fazer?  

Fizemos, mas bem simples. Eu não sei se daria para eles fazerem um orçamento, não.  
E sobre o valor do trabalho?  
Na verdade eu discuti isso mais baseado no valor de uma diária. Por que pedreiro, encanador, 

eletricista, tem mais ou menos o mesmo valor, apesar de ter às vezes uma disparidade muito grande. 
Tem gente que ganha de R$80,00 até mais de R$ 250,00 por dia. Eu dizia sobre o que é possível, e isso 
a gente discutia durante a prática, na hora de cortar a parede, de passar os canos, eu passava para eles 
o tempo mais ou menos que você gasta para fazer um banheiro... Dá para você calcular mais ou menos 
em quantos dias você faz uma instalação, a hidráulica só. Isso dava para fazer, isso era possível de fa-
zer.   

E chegaram a falar sobre as diferenças dos salários dentro da cadeia produtiva da cons-
trução civil: Quanto ganha um pedreiro, um mestre, um arquiteto, um engenheiro... 

É, a gente conversou sim, mas engenheiro não, eu não faço a menor idéia de quanto que ganha 
um engenheiro, não é? Mas um mestre de obras, com um bom tempo de experiência, ganha um salário 
muito bom, para os padrões brasileiros, uns R$ 4.000,00 e já vi R$ 8.000, até um mestre de obras. 

Nesse sentido é que eu os incentivava a estudar, na construção, de fazer um curso de mestre. 
Mas também não basta fazer um curso de mestre, tem de entrar em uma obra e fazer parte da constru-
ção mesmo. 

Boa parte deles achava que para você ser um mestre de obras você tinha de ser pedreiro, e de-
pois fazer o curso, mas não é assim. Você pode ser um encanador, eletricista, ou mesmo um carpinteiro 
e fazer um curso de mestre.  

Hoje tem de fazer o curso. Mas no passado você se tornava mestre por que você ia aprendendo 
as coisas na prática. Passava a ser encarregado, e assim sucessivamente. Agora, você pode ser mestre 
sendo encanador, não necessariamente tem de ser pedreiro, por que nem todos os pedreiros conhecem 
de encanamento. E nem todos os encanadores são só encanadores.  
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Eu, por exemplo, na construção civil, eu conheço tudo. E eu lembro de quando eu fiz o curso de 
mestre, o professor questionava, e eu tinha (e mantenho) minha opinião. E ele falava: “você não pode 
chegar em um determinado lugar e dizer que sabe tudo”. Bom, mas peraí. Se eu sei fazer eletricidade, se 
eu sei fazer instalação hidráulica, se sei assentar azulejos, se eu sei fazer as estruturas de ferro, então 
não tem por que dizer que não sei.  

Olha, eu não sei se o professor tinha razão nisso, ou se não. Mas eu também não faço idéia, 
pois há uma diferença entre você saber das coisas e ser uma pessoa prepotente e dizer “eu conheço 
tudo” no sentido de tudo mesmo, mas não é meu caso. Pois de um sobrado eu faço tudo, desde a funda-
ção até uma lâmpada. 

Se no curso de mestre de obras que você fez, além de aprender a leitura e interpretação 
de plantas, você tivesse a possibilidade de também aprender a desenhar, você teria feito? 

Ah... Com certeza! Teria contribuído mais. Mas na verdade, no curso, a gente fez um trabalho de 
umas 80 horas, mais ou menos. Que eu não sei se ajudou. Pois foram feitos muitos cálculos, que não é 
papel do mestre de obras. Se tivéssemos pego as 80 horas e tivesse aprendido a desenhar um pouco 
mais, teve desenho, teve, mas foi muito simples. 

Pois na área da construção, e você conhece muito mais que eu, quando se trata de desenho, a 
coisa é mais complexa, não é só pegar uma lapiseira e rabiscar uma folha. Não é tão simples assim. 
Faltou, e faltou muito ainda. Nesse sentido o curso de mestre deixou muito a desejar. Inclusive visitas em 
grandes obras, não fizemos isso. Isso não tem curso.  

Tem obras que os engenheiros deixam você ir visitar, mas não fizemos isso, por exemplo pode-
ríamos ter ido visitar, fora do horário de trabalho, a construção de uma ponte do rodoanel, que estavam 
fazendo na represa. O professor simplesmente não levou. A condição dos engenheiros da obra era que o 
professor fosse junto, mas ele não pôde e não fomos, e lógico, não dá para dizer que o engenheiro está 
errado e isso não foi feito.  

Roberto, na minha formação de arquiteto eu aprendi a desenhar. Aquilo que você pedir 
para eu desenhar, eu desenho, posso ‘desenhar tudo’, mas eu não sei assentar um tijolo. Enquan-
to que você, como falou, sabe fazer tudo. O que você acha dessa condição? Sua condição e minha 
condição? Por quê que é assim? 

Por que é meio difícil de explicar. Agora, para mim tem diferença muito grande. No meu modo de 
ver o arquiteto e o engenheiro ele tem que conhecer se algo está torto, ele tem que ter visão, mas não 
necessariamente ele tem que saber assentar um tijolo. Por que a função dele não é essa. Mas lógico, não 
é proibido ele aprender a assentar um tijolo, mas ele tem que saber quando um tijolo está mal assentado. 
Ele tem de saber quando uma coluna está torta, isso sim. Se ele vai acompanhar uma obra ele tem de 
saber disso.  

Por que aí é um estudo mais técnico. 
Na minha opinião... Mas contribui, se você puder fazer um pouco de prática, não no sentido de 

ser arquiteto mas também ser pedreiro, eu acho, em minha opinião, perda de tempo, um arquiteto fazer 
um curso de pedreiro. Mas sim o arquiteto aprender minimamente, daí, só no olhar: “ó esse tijolo está 
meio torto, não está correto, ou essa parede não está no prumo”.  

Eu não preciso por prumo na parede para ver, a não ser que seja coisa milésima, mas se tiver 
uma parede de dois metros, por exemplo, e ela estiver dois centímetros fora de prumo, só olho eu vejo. 
Só de olhar eu consigo ver, não tenho dificuldade nisso não. 

E, você estava falando na superação, não é? É meio nesse sentido que estou falando. Por 
exemplo, se você tivesse mais um ano para você estudar no curso de mestre de obras, e tivesse 
uma bolsa, no SENAI, e tivesse uma bolsa de R$1.000,00 para você estudar mais um ano, e nesse 
aprendizado, você aprenderia a desenhar também. Você vai poder chegar em um terreno, do ta-
manho para uma casa, por exemplo, onde vai morar uma família, e vai aprender a fazer uma reuni-
ão com essa família, e a desenhar o projeto, para que a família possa visualizar aquilo que quer, 
pelo desenho, até que chegue em um acordo entre eles de como vai ser a casa. Também seria 
ensinado a se fazer um orçamento total, e daí, em seguida, era você mesmo que construiria, com 
seus colegas. Se isso existisse, você faria esse um ano a mais de curso?  

Sem duvida, sem duvida. Mas posso até estar errado, mas acredito que em mais seis meses já 
contribuiria muito, muito, muito.  

Mais seis meses? 
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Mai seis meses, desde que a coisa não fosse só para passar tempo, fosse para praticar mesmo, 
como que realmente você desenvolve um desenho. Por que eu acredito que com 300 horas de aula, por 
exemplo, você consegue, com uma pessoa que já tem certo conhecimento, eu não diria um craque como 
um arquiteto, mas alguém que desenha razoavelmente bem.  

Desde que o professor esteja preparado para isso. Pois ser professor não significa nada. Assim 
como o simples fato de ser pai, não significa muita coisa não. Se você é um pai que não participa de sua 
família, então não quer dizer nada. Para mim é a mesma relação com um professor, que pode ter um 
certificado, e estar lá recebendo, registrado como professor, mas se não tiver a menor vontade de ensi-
nar, as pessoas não vão aprender. Assim você desperdiça tempo do professor e dos estudantes.  

Eu acredito que com 300 horas você aprende muita coisa. Muita coisa no sentido do básico, não 
é? A fazer um desenho de uma casa de quatro cômodos, cinco cômodos. Por que se você desenha uma 
casa de três cômodos, não vai diferenciar de uma casa de cinco. Se você desenha uma escada de dez 
degraus, não vai diferenciar de uma escada de vinte degraus. É uma escada. A questão é mais quem 
ensina.  

Sabe por que fiz essa pergunta? É por que essa pesquisa que estou fazendo vai nesse 
sentido. Ao mesmo tempo que estou trabalhando com vocês na Madre Celina, estou também na 
faculdade de arquitetura, atuando na formação dos arquitetos em uma disciplina que busca colo-
car os projetos em prática.  

E colocar a idéia no papel?  
A colocar a idéia no papel e do papel para o mundo real, a construir mesmo. É como se a 

formação do arquiteto fosse pelo contrário. A “burrice” dele, vamos assim dizer, ou a “alienação”, 
é ele não saber fazer nada. Ele não encosta no mundo, ele não saber fazer coisa nenhuma! 

Sim, e a idéia para sair do papel para o mundo real, o pedreiro já faz isso. O que falta para o pe-
dreiro, em geral, é ele saber pegar a idéia e colocar no papel, que seria o desenho, não é? 

Mas se tivesse o seguinte, se no seu curso você estudasse mais um ano para aprender a 
parte de desenho... 

Aí eu ficaria craque !! 
E no meu curso eu estudasse mais um ano para me especializar a aprender a executar 

uma coisa, que eu escolhesse, por exemplo, encanador. Então aí eu poderia trabalhar com um 
grupo de pessoas, uma cooperativa, por exemplo... a idéia é essa, a “loucura” é essa. Fazíamos o 
projeto coletivamente e depois de acertado o projeto, iríamos lá fazer! E cada um executava uma 
parte, aquela que se especializou. Então, quando você fala da superação do ser humano é isso. 
Superar essa condição que está colocada entre nós aqui, que você tem o seu conhecimento e eu 
tenho o meu... E eles não foram sempre separados assim, na história da humanidade. Há 150 anos 
atrás não tinha essa separação, ao menos no Brasil. 

Com certeza não. 
As pessoas que estavam na obra decidiam como ia ser o trabalho, não vinha alguém de 

fora mandar como hoje. E ainda, serem mandados por uma pessoa que não saber sequer fazer. 
E em um passado um pouco mais remoto não existiam os mesmos materiais de hoje e se fazia 

construção, se cortava pedra e a construção saia, e claro, esteticamente, poderia até não ser bonita. Mas 
era resistente, não ia cair com qualquer vento, não ia cair com chuva. E era de pedra. Era rudimentar, 
mas funcionava.  

Nesse sentido, utilizando uma palavra que uso muito na pesquisa, que é alienação, você 
acredita que esse curso que deu na Madre Celina, sendo sincero, contribuiu de alguma forma para 
desalienar os educandos, vamos assim dizer?   

Então, você contribuir para desalienar o indivíduo, é um pouco complexo, por que você fica uma 
determinada quantidade de horas na sala de aula, mas aí tem um conjunto de coisas que te deixa alheio 
ao mundo real. E aí você termina vivendo em um mundo de fantasia que não é o seu.  

Mas de qualquer forma, eu ainda acredito nisso. Acho que antes alguma coisa do que nada. É 
melhor que tenha esse mínimo de contribuição para você ter um olhar diferente do mundo.  

Por que eu, próximo dos meus 54 anos, eu não quero radicalismo nem de um lado e nem de ou-
tro, por que o pouco que eu conheço de radicalismo ele não contribui. Ele pode contribuir para mim se eu 
me torno um general que eu mando, se eu me torno um chefe de governo e eu mando e eu decido. Vai 
ser bom para mim, mas para a sociedade em si, é trágico.  
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Seja um professor, seja um pai de família, autoritarismo não combina comigo, na minha visão. 
Tudo que um indivíduo puder fazer para contribuir para as pessoas terem um olhar diferente sobre ele e 
sobre o mundo em que ele vive, é válido. Por mínimo que seja.  

Por que o homem alheio (e está cheio disso) a si mesmo, é trágico, por que ele é fácil de ser 
dominado, por qualquer religião, por qualquer partido político, sindicato... Às vezes as pessoas têm uma 
idéia de que todo presidente de sindicato, o camarada “é o cara”, mas a coisa não é bem por aí não. Tem 
coisas trágicas em todo lugar...  

Mas a sociedade está caminhando para melhorar um pouco, as pessoas estão mais abertas, não 
muito, mas se você olhar a vinte anos atrás o povo era mais fechado. O povo ainda consegue eleger os 
políticos “menos piores”. E vai continuar ai elegendo ‘os Tiriricas da vida’ por muito tempo. Até por que eu 
não acredito que quem vota no Tiririca é voto de protesto. É um voto por que o camarada não tem visão 
nenhuma da sociedade. Pode ter um ou outro que vota nesse pessoal como protesto, eu particularmente 
não acredito. Respeito quem acredita, mas não acredito não... 

Bem, tem algo mais que gostaria de colocar? 
Nesse sentido, se tivesse esse curso de desenho, que não fosse tão curto, não é? Por que tem 

curso de leitura de plantas de 100 horas. Tinha de ser no mínimo 300 horas. Por que até para você co-
meçar a engrenar no curso, como você nunca fez, já vai lá umas 40 horas, não é? Se o curso é 100, já 
passou quase metade do curso. Eu quando fiz o curso de leitura e interpretação de desenho, eu nunca 
tinha feito nada nesse sentido, nada, nada, nada. Para mim, quando comecei a desenvolver alguma coi-
sinha já estava acabando o curso, já faltava uma semana para acabar.  

Uma pergunta mais, nesse curso de leitura e interpretação, em algum momento eles colo-
caram uma folha em branco em sua mão e um lápis, e te pediram para desenhar?  

Isso, colocou, é o que eu acabei de dizer. E eu lembro que o primeiro desenho que a gente fez 
na sala de aula era desenhar uma caixa de fósforo. Interessante. E foi assim, sucessivamente, mas é 
aquela história, quando você começa a desenvolver, e tem a questão da idade também, muitos já passa-
ram dos 40, e você não tem a mesma facilidade de captar a mensagem, de uma pessoa de 18 anos. E 
isso muda muito, então quando você começa a desenvolver alguma coisa, o curso já está acabando. 

 Por isso que eu insisto, se fosse uns seis meses de quatro horas por dia, já ajudava muito. Um 
ano seria o ideal, claro, mas se fosse um curso de seis meses, já ajudava demais, mais, mais. Por que 
não só o desenho em si, mas calcular o peso de cada coisa, olha: se você por uma laje de x de espessu-
ra, tem que ter um pilar assim, a viga desse jeito, aí você começa a ser um profissional próximo do com-
pleto, não é? Mais desenvolvido.  

Aí é um conjunto de coisas, a sua vida também começa a mudar, você desenvolve mais coisas, 
fica um pouco mais técnico. Financeiramente, a vida muda.  

Por que independente de sistema, seja capitalista ou socialismo você precisa do dinheiro para se 
desenvolver as coisas, não tem mágica. Se você quer uma sala de aula bem sofisticada, quanto melhor a 
sala de aula for, melhor vão ser as aulas. E você precisa de dinheiro para fazer a reforma, dinheiro para 
construir, o mundo sempre girou em torno disso, mesmo na época da troca, o nome já diz. Você não 
trocava alguma coisa por coisa nenhuma, isso nunca existiu, você tinha de ter algo para trocar por algo... 
E hoje é essa loucura, com vestidos, calças a R$10.000,00...  

Mas não basta a gente ser contra: “eu sou contra tudo isso!” Mas e aqui embaixo, o que estou 
fazendo, no meu mundo, no meu redor?  

Na sala de aula, para mim, eu acho que faltou muita coisa assim, é só um professor só e... Até 
porque nunca tive experiência. E o trabalho conjunto, principalmente nessa área da construção! Ele ajuda 
muito, demais e demais da conta.  

Aliás, eu nunca coloquei isso lá, passava na minha cabeça, mas eu não colocava, pois eu per-
cebi que poderia ser uma idéia só minha, mais o professor lá de hidráulica, juntar todo mundo e fazer ... 
Olha vamos juntar todo mundo e fazer uma aula de elétrica, vamos juntar todos e fazer... Sabe?  

E isso ajuda. Ajuda por que o camarada que está na hidráulica, não necessariamente ele tem 
que aprender a fazer instalação elétrica, mas é bom! Ele saber como que funciona, por que quando ele 
vai cortar uma parede ele vai saber que ali não, pois fica bem no meio do cano, não é? Se ele pega um 
conduíte de 220V e quebrar ele vai dar um curto! E, dependendo do que for, pode matar a pessoa! Pois 
ele está agarrado em um negócio que é de ferro! A não ser que ele esteja com uma luva, mas se ele 
estiver sem luva, pode ter um acidente grave. Isso faltou, mas eu nem arrisquei colocar essa idéia, por 
que... Achei que não passaria.  
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Eu acho que passaria sim, viu? Eu já vi coisa parecida ser debatida lá. 
 
 
.............................................. 
 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(01) 
1. Curso: Alvenaria, Professor: Sérgio Molina, Turno: noite 
2. Nome: Ronildo da Cruz Ribeiro, ano de nascimento: 1974, escolaridade: médio completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê ? “O professor era muito bom, foi da hora, era muito 

serio e acompanhava de perto”.  
4. Por que fez o curso? “Fiz alvenaria (já tinha feito o curso de elétrica) para melhorar meu co-

nhecimento”. Fez o curso para trabalhar em construções próprias, sem intuito profissional inicial. 
5. Está trabalhando? Sim.          
6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Não. Depois do curso não os praticou pro-

fissionalmente. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Não informado. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não procurou.  
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Fiz a obra de minha casa, e os conhecimentos me permitiram cui-

dar da obra. Ai eu não falava mais como um leigo, deu para coordenar. Deu para fazer economias, e 
fazer melhor... Não sou mais um “barriga verde”.” 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Aprendemos coisas 
sobre nível, medidas de massa, levantamos paredes, fizemos rebocos, assentamos azulejos, fizemos 
piso... Outras coisas foram só conversadas (muita coisa), radier, fundação...” 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção - planta, corte, elevação etc.- 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática?  “Não me lembro de 
trabalhar com plantas, foi apenas dito, não me lembro de desenhar nada, não aprofundou a questão. 
Conversamos sobre como dar um orçamento, como medir as quantidades (para não sobrar). Já listas de 
materiais, sim, foi feito, e também foi conversado sobre o trabalho, para fazer orçamento. Falou de salá-
rios em geral da construção civil, que varia o valor por “responsabilidade”. Fomos na Feicon – feira de 
construção. E assistimos outros filmes de pratica de construção. Isso ajuda mais que as apostilas”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? “Não sai preparado ainda para fazer. Alvenaria não é tão 
fácil assim para aprender tão rapidamente, elétrica é mais simples. A quantidade de conhecimento, de 
aprendizado da alvenaria é maior. Pretendo seguir com a elétrica, alvenaria é muito braçal”.  

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Falou também do compromisso do trabalhador, de usar as 
roupas certas, as ferramentas certas, como lidar com o cliente. Sobre os direitos do trabalhador, foi bem 
falado. Passou alguns filmes de auto-estima, auto-ajuda, experiências de vida”. 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi abordado. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim enquanto economia de recursos para gerir obras particulares, mas não enquanto 
renda direta, salário, pois não trabalha na área. 
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17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas?. No curso faltou 
mais de “vamos pegar do zero rapaziada”, pegar, escavar, uma terra e começar a levantar, trabalhar mais 
e depois pegar no caderno. (...) O curso de alvenaria deveria ser mais pratico, em campo aberto. Imagi-
nava que ia fazer uma casa. (...) Copiar da lousa é perder tempo. A coisa é que não dá mais para ficar 
copiando. (...) Por exemplo, no curso de elétrica tem uma apostila, onde têm tudo, as cargas... já no de 
alvenaria não tinha uma apostila. Usei umas as vezes que alguns colegas tinham. O curso, em geral, 
deveria ser mais pratico e menos escrito. (...) Por exemplo, poderia ser feito, uma fita de vídeos só com 
os manuais, para tirar duvidas... Isso seria bem legal... (...) Faltou fazer uma visita a uma obra”. 

 
...................................................... 
 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(02) 
1. Curso: Pintura, Professores: Ednélio Santos e Élio de Lima, Turno: noturno.  
2.1 Nome: Eliane Lavrada de Oliveira, ano de nascimento: 1978, escolaridade: ensino médio 

completo.  
2.2 Nome: Érica Ferreira Santos Reis, ano de nascimento: 1979, escolaridade: ensino médio 

completo 
3. Como vocês avaliam o curso? Por quê? “O curso é bom. Deu para ter uma noção de pintu-

ra”. Gostaram das matérias. Apesar dos problemas abaixo apresentados, “deu para concluir”. Vêem pin-
tura como mais uma profissão. 

4. Por que fizeram o curso? Fins de complementação dos conhecimentos na área, para traba-
lhar profissionalmente: “Essa possibilidade de ampliar o conhecimento foi importante, conhecer melhor a 
questão dos acabamentos e pintura para melhor lidar com a profissão”. 

5. Estão trabalhando? Sim. 
6. Estão trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim.  
7. Onde estão trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Eliana trabalha com 

imóveis, é corretora. Érica trabalha como pintora, desde que terminou o curso realizou a reforma de uma 
residência e a pintura de uma casa nova. Trabalhou com uma pessoa ajudando.  

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não tiveram dificuldades para conseguir 
os trabalhos. 

9. Vocês consideram que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Aprendemos as nomenclaturas da área, para diferenciar as coisas, 

e suas qualidades, para não ficarmos atrasadas”.  
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprenderam a fazer? O que viram? Aprenderam a 

fazer texturas também, tanto em placas como em paredes.  
Pintaram os banheiros da escola como atividade pratica “que fica”, não é desmanchada, ou um 

exercício, apenas: “ficou bonito” (com sorrisos amplos). “As cores foram escolhidas pela necessidade, 
pois usaram as que dispunham na escola”. 

Aprenderam tudo, pois houve a parte teórica e pratica. “se não tivesse o pratico, não aprenderia 
nada, pois uma coisa complementa a outra”. 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção - planta, corte, elevação etc. - 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? Houve também ativi-
dades de orçamento de obra, com valores tanto de material, como de trabalho. “Não foi completo, mas foi 
dada uma base”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Aprenderam a identificar problemas, tais como mofo, irregu-
laridades, o que foi muito importante para Eliane trabalhar como corretora. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por ex: direitos do trabalhador, as diferentes 
classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhadores, as 
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dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos das 
obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e alterna-
tivas para sair dessa situação). Houve diversas palestras: segurança no trabalho, direitos do trabalha-
dor, vídeos sobre questões sociais, que geraram debates, foi bom para “pessoas que não tiveram a opor-
tunidade de se ligar muito com o mundo sob uma visão critica”. 

 15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi tratado na conversa. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim, indiretamente para Eliane, pois passou a melhor lidar com as atividades de corretó-
ria de imóveis, e diretamente para Érica, que realizou trabalhos de pintura.  

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “O curso foi con-
turbado, pois em dado momento houve falta de material. Houve mudanças no cronograma, inclusive com 
mudança do professor. Começou com um ritmo e depois acelerou. Nélio deu a primeira parte do curso, 
mais teórica: geometria, matemática, desenho, tipos de tinta, qualidades de tintas (1ª, 2ª e 3ª linha). Nélio 
foi melhor que o segundo professor, ele é mais completo. Já o segundo professor fez um curso mais 
pratico, e deu poucas explicações. Um outro problema foi a falta de vale transporte, isso diminuiu muito a 
presença, pois pessoas não compareceram por falta dele. E principalmente as que mais precisavam!! 
Não sabemos por que isso aconteceu, o que sabemos é que as listas com os nomes das pessoas para 
pegar os vales simplesmente não vinham com os nomes das pessoas do curso de pintura. Quem procura 
o curso é pq. Não tem condições, a falta do vale transporte foi muito grave”. 

 
......................................................... 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 

Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(03) 

1. Curso: Pintura; Professor: Ednélio Santos; Turno: tarde. 
2. Nome: Luis Carlos de Oliveira Santos; ano de nascimento: 1952; escolaridade: médio com-

pleto 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Prof. Nélio explica muito bem, não tenho nada contra 

ele. (...) Foi Razoável (...) Faltou material, isso pesou. O material para as atividades de textura chegaram 
só na ultima semana, apesar da parte de pintura ter sido melhor, mas assim mesmo, faltou ainda um 
pouco”. 

4. Está trabalhando? Sim. 
5. Por que fez o curso? “Eu e mais um amigo fizemos o curso para abrir uma empresa, pegar 

alguns trabalhos. Mas, por problemas de saúde de ambos, não fizemos. Ele chegou a pegar um aparta-
mento para fazer”. 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? “Hoje eu trabalho com outras coisas, sou 
instrutor de auto-escola”.  

7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Auto-escola. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não procurou novo emprego. 
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “De certa forma foi útil, pois sempre pintei minha casa, tenho um 

pouco de noção, assim queria aperfeiçoar os conhecimentos na área”. 
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Fizemos simulações, 

para trabalhar a textura, em caixas... Aprendemos técnicas de pintura, com rolos. Na textura fizemos 
desenhos com as mãos, nas paredes, para dar efeitos. Pintamos “de verdade” um armário da escola, foi 
muito bom. Exercitamos assim a pintura com esmalte, em ferro e madeira. Assim aproveitei o embalo 
pintei também um banquinho da minha casa. (...) Uma coisa interessante foi a pintura da fachada da 
escola ! Estava bem feia ! Fizemos o desenho, cada um pintou um pouco. O prof. Dava as idéias e juntá-
vamos as sugestões... é.... a nova fachada foi feita por nós !! Houve também a idéia de pintar algo para 
fora, o que seria interessante.... A fachada foi algo diferente que fizemos, algo mais trabalhado, com cal-
ma, fazendo as letras, com cuidado. Foi importante! Ficou lá a nossa marca !! nós que fizemos, uma 
coisa em destaque, gratificante de ver o antes e o depois... a Diretora da escola até aplaudiu ! foi bem 
elogiado, isso de aprendizes fazerem uma coisa daquela. Interessante”. 
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12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Havia uma apostila 
com informações sobre as tintas, se para paredes internas ou externas. (...) Sobre orçamentos, não che-
gamos a aprofundar muito, até porque essas coisas todo mundo tem um pouco de noção. (...) Não usou 
os computadores”.  

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? “Como já disse, tenho problema de saúde, assim não posso 
me envolver com pintura profissionalmente. (...) Fica ai como uma possibilidade futura, tenho interesse, 
eu gosto, fica como uma garantia de alternativa de renda”. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “O professor passou também alguns filmes para “relaxar”. Eram 
filmes sobre a sociedade, sobre como se comportar... Ele comentou sobre direitos na construção civil”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi tratado. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Ainda não, mas o amigo que também cursou com intuito de abrir uma empresa, conse-
guiu realizar alguns trabalhos, antes dele próprio adoecer. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? Pelo que deixou a 
entender, seria a chegada dos materiais no tempo correto para seu trabalho em aula. 

 
........................... 
 

Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(04) 
1. Curso: Alvenaria; Professor: Mário César; Turno: manhã.  
2. Nome: Jose Paulo da Silva; ano de nascimento: 1981; escolaridade: médio completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Bom, bem pratico. (...) Fui muito bem recebido, sem 

problemas, são ótimas pessoas. A proposta, o projeto, é muito bom. Fiquei sabendo por acaso, em um 
panfleto no posto de saúde. (...) Fiquei até apreensivo de não ser selecionado”.  

4. Está trabalhando? “Hoje trabalho como vigilante”.  
5. Por que fez o curso? “Fiz mais para meu uso mesmo. Pois os pedreiros não têm formação, 

não tem base, não medem as coisas direito, não sabem fazer, vão fazendo sem prestar atenção e sai 
tudo errado no final (azulejos). É uma mão de obra não capacitada. Tem um mercado que demanda e 
eles entram. Hoje tem pouca gente que sabe trabalhar com obra. (...) Fiz para as minhas coisas, ou ate 
para contratar e orientar. (...) Dos formados [no curso que fez] 80% era para “uso próprio” do conheci-
mento, para dar aquela reforma em casa. (...) Quero fazer ainda o curso de elétrica e hidráulica, para 
conseguir fazer uma boa planta daqui de casa, porque no final é tudo junto”.  

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Não, trabalha como segurança, mas “a-
crescenta fazer o curso, mesmo que esteja trabalhando com segurança, a pessoa se expande”.  

7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Empresa de segurança. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não procurou, mas afirma que “Com es-

se curso, só fica desempregado quem quiser. O trabalho é certo!” 
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? Executou (bem feito) os azulejos da própria cozinha e outras pe-

quenas obras em casa.  
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Foi sobre a infraes-

trutura, sobre os baldrames e a importância da impermeabilização, os produtos certos, as pessoas não 
fazem isso e sempre dá problema. Mostrava os problemas. (...) Alvenaria correta !! (...) Trocava também 
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as turmas, para exercitar a construção coletiva, pois numa obra sempre pegamos a parede de outro, e 
nem sempre reta. (...) Assentar azulejo e piso. Foi bem complexo pois na realidade e mais fácil, a massa 
cola na parede, mas na aula usamos massa de exercício e qualquer reladinha já soltava e caia. (...) a-
prendemos sobre esgoto, caixa de gordura. (...) Construímos escadas, um banheiro e quiosque, eles 
todos tinham um desenho. Tinha as medidas em graus e degraus”. 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Sim, sobre sistema 
de esgoto na rua, separado da água da chuva. Foi feito um desenho aqui da quadra, no entorno de casa. 
Fomos ver as caixas d’água, se ainda de amianto. Se tem coleta de chuva. Para uma visão da arquitetura 
da região, para uma analise critica. (...) Fizemos desenhos sobre o pé direito, WC – louças, estruturas, 
telhados, caimentos, um material vasto (mostrou os desenhos no caderno). (...) Foi minha primeira expe-
riência com desenho. Trabalhamos escala, área, triângulo de 90 graus, uso dos tijolos e rendimento dos 
materiais. (...) Mario falou sobre o uso dos materiais, por exemplo o rendimento de um saco de cimento. 
Isso esta em uma apostila (mãos a obra - da ABCP). (...) Não teve informática”.  

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Não trabalha profissionalmente com a construção civil, ma 
aparentemente, pelo que relatou houve contribuição para a ampliação da leitura do mundo, da leitura de 
seu bairro.  

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Foi legal (...) o professor deu teoria também, mas no final foi 
bem pratico, até com algumas dificuldades, pois ele queria por na pratica que quem manda na obra são 
os outros, os donos, os patrões. O dono manda. Tinha dinâmica dessa realidade: ‘O patrão mudou de 
idéia’ e teve de mudar a obra no meio, de dois banheiros já feitos, teve de fazer um”. “Achei legal a parte 
da psicologia, com os três temperamentos: colérico, fleumático e sanguíneo. A formação integral do ser 
foi aprender a lidar com o cliente, o corpo fala, gestão do serviço. As pessoas falaram que isso não tinha 
nada a ver e ele dizia que estava dando aquilo que a escola pede: 40h, olha aqui ó: 40 horas de psicolo-
gia. (...) Ele falava da demanda do mercado, do crescimento. (...) As informações sobre o custo do traba-
lho são um pressuposto, pois todos são trabalhadores e sabem do valor de uma diária de um pedreiro. A 
classe media não sabe, nós sabemos, estamos todos habituados. (...) Não falou sobre direitos trabalhis-
tas. (...) Falou por cima de aspectos legais”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não tratamos do assunto na conversa. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim, pois executou ele próprio alguns trabalhos de revestimento, em sua própria casa, 
assim, economizou a remuneração de outra pessoa.  

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Teve por um la-
do, muita teoria. Muita psicologia, sobre relacionamento das pessoas. Alguns reclamaram, isso pode ter 
motivado a saída delas. (...) Mario não tinha a base pratica, apenas a teoria. Ele não sabe executar. O 
Molina assumiu por uma noite e os alunos notaram a diferença”.  

 
................................................... 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(05) 
1. Curso: Decoração; Professora: Dalva Moraes; Turno: manhã. 
2. Nome: Sandra Lucia Cerqueira Ferreira; ano de nascimento: 1957; escolaridade: superior 

completo. 
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3. Como você avalia o curso? Por quê? “Para mim, que cheguei leiga, sem saber desenhar, 
foi muito bom! Gostei! (...) Sai desenhando moveis !!!” 

4. Está trabalhando? Sim. 
5. Por que fez o curso? “Fizemos eu e uma amiga, para ter uma noção de coisas que podem e 

coisas que não podem. (...) E até trabalhar algum dia”.  
6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Não, está fazendo pães: “Depois, fiz um 

curso de panificação, também da prefeitura. Daí, estou fazendo pão para fora, entregamos em casa, para 
casamentos”. 

7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Em casa, com uma a-
miga.  

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? “Na área de decoração não, não procu-
rei nada na área, nada profissional”.  

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Do jeito que entrei e sai... com as aulas, textos, explicações... foi 

bom !! Deu uma boa noção sobre como organizar o ambiente, as cores. (...) Mas se houvesse mais co-
nhecimento poderia até virar profissão. Agora posso só dar palpites para amigos... parentes, mas não 
para trabalhos profissionais. (...) Apliquei em minha própria casa, mas não deu para fazer tudo, pois não 
tive dinheiro, fiz o quarto de minha neta!” 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Aprendi a ter noção 
de espaço, cores, coisas que combinam, mas é só uma base”.  

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “No curso trabalha-
mos com orçamentos, como chegar em um cliente, como orçar o material (depende do cliente). (...) Não 
usamos os computadores, a sala ainda não estava pronta. (...) Assistimos a um filme da casa cor, e com 
casas de artistas para ver como eles decoram. (...) Visitamos a Feicon (Feira da Construção), e uma feira 
de artesanato. Fizemos no final do curso uma maquete. (...) Cada um fez um o desenho de um espaço de 
projeto, fiz o quarto de minha neta, e depois construí parte dele”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Sim, apesar de não ser de forma diretamente remunerada, 
pois trabalhou com os conhecimentos em sua própria casa.  

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “A professora falou do mercado de trabalho, mas não me lem-
bro de ter falado de direitos do trabalhador”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não conversamos sobre. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Como afirmou, não trabalha com decoração, mas aplicou em sua casa. Se tivesse con-
tratado um profissional certamente teria gastado muito. Assim, há economias e ganhos na qualidade de 
vida própria e de pessoas próximas, onde de modo informal transfere seus conhecimentos. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras críticas construtivas? “Deveria ter con-
tinuidade, pois acabou sendo o básico. (...) Dá medo ainda de pegar um projeto... deveria ter um com-
plemento (...) Se resolverem [secretaria de educação] fazer a continuação do curso, gostaria muito”. 

  
..................................... 
 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(06) 
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1. Curso: Elétrica; Professora: Luciana Gomes, Turno: manhã.  
2. Nome: Arlan Salustiano de Souza; ano de nascimento:1985; escolaridade: médio completo.  
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Ele deixa um pouco a desejar, não é um SENAI da 

vida, mas dá para ter uma noção de elétrica. (...) Por ser gratuito, já deu para ter uma ótima visão, deu 
para começar. (...) O curso ‘em si’ foi bom. Aconselho a fazer. (...) Foi um bom aprendizado, faço questão 
de por no currículo”. 

4. Está trabalhando? Sim, faz bicos com elétrica.  
5. Por que fez o curso? Para formação profissional. 
6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Trabalha como autô-

nomo. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? “Depois do curso uma firma de segu-

rança me chamou, para trabalhar com a instalação de câmeras. (...) depois trabalhei 15 dias em um 
shopping, instalando luminárias, reatores, mas pedi para sair, não gostei. Hoje estou desempregado, não 
consegui mais, pois pedem 6 meses de experiência. (...) O certificado esta sendo reconhecido, com cer-
teza”.  

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim.  
10. Contribuiu com o quê? “Antes era amador em elétrica, já sabia que era perigoso (...) agora 

mexo apenas da caixa de entrada para dentro da casa, na rua não. Hoje me sinto habilitado para fazer. 
Peguei a casa de um amigo meu e fiz. (...) fiquei besta de ver que eu mesmo consegui fazer. Agora Vou 
fazer também a casa de minha Irmã. (...) Pretendo ainda fazer um curso técnico na área. Pode ser SE-
NAI, ou “escola continental”. 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu?  
12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 

de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Exercitamos a leitura 
de plantas. (...) Não chegamos a fazer um orçamento, por pontos de luz, não sei bem como fazer. (...) 
Desenho de planta? Fizemos bastante. Desenhava e depois fazia na pratica os circuitos. (...) Fiz uma 
planta aqui de casa. Gostei bastante. Ela mostrou o escalímetro, explicou... Fiz a planta que gostaria que 
ficasse minha casa. Foi tranqüilo fazer, demorou um pouco, fiz os desenhos em casa também, pois sou 
detalhista. (...) Tinha bastante gente com dificuldade de desenhar (os mais velhos) e escrever, ai o traba-
lho era cooperado entre os educandos. (...) Não sentamos no computador (na época estavam montando 
a sala de informática)”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? “Sobre trabalho? Uma vez um amigo perguntou se eu fazia 
trabalho de elétrica, e ai ‘engoli seco’, e disse que sim. Ai fui lá e fiz. Foi ‘facinho’ em dois dias, fui lá e fiz”.  

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Sim, tiveram outras atividades que contam bastante. Aprender 
a conviver em grupo. Saber o limite do próximo. Havia pessoas de idade, daí exercitava a tolerância. É 
bom conviver com gente diferente, de idade diferente, eu prefiro até, tem experiência de vida. (...) Ela 
conversava sobre o papel do profissional, como se portar, normas... Em uma empresa, os equipamentos. 
(...) Teve visita no Cenforpe, peça sobre drogas. (...) Visita na feira de construção, Anhembi, foi bom, um 
primeiro contato. (...) Ela comentou sobre a CLT – leis de direitos trabalhistas e obrigações (o básico). 
Não foi debatido ‘economia solidaria’ ou cooperativismo. (...) Ela comentou, passou um filme, sobre as 
diferenças sociais, rolou uns debates, até “uns esquentas” na sala, rolou um debate, sobre “a questão 
social”, os contrastes, um ganha mais, o outro ganha menos em uma mesma área. (...) Passou um filme 
que contava do preconceito do pai com um filho – cansou-se de cuidar – aprendeu com a perda do filho... 
era um pai pobre, do interior”. 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não abordamos a questão.  
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16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Certamente, hoje é sua renda, apesar de ainda informal. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “O curso tem 
poucas horas, é muito curto. Tem que ter mais tempo. (...) Uma turma por semestre seria bom. (...) Foi 
muito corrido. Terminava uma planta, nem terminava e já tinha outra. (...) É curto, são poucas horas. (...) 
São poucos materiais, tem que ficar rodiziando. (...) A estrutura não é aquela de uma faculdade paga, 
‘bom mesmo’, mas é bom, da para ter uma boa noção – para um curso gratuito, cedido pela prefeitura”. 

 
.............................................. 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(07) 
1. Curso: Elétrica; Professor: Milton Ribeiro, Turno: Noite 
2. Nome: Jabson João de Souza; ano de nascimento: 1975, escolaridade: ensino médio com-

pleto. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “O Curso, para mim foi muito bom, por que o profes-

sor Milton é ‘fora de série’. O curso de instalação, tanto na teoria como na pratica, perde por ser de só de 
três meses mas para mim, já serviu para muita coisa. (...) para mim foi excelente. (...) só o fato da prefei-
tura estar ajudando com vale transporte, e com o lanche na escola, achei muito bom. Achei que deveria 
ser mais divulgado, pois fiquei sabendo ‘de boca a boca’, deveria ser mais divulgado, principalmente nas 
periferias. (...) Para mim foi de graça e ‘abracei com unhas e dentes’, de não pagar nada, foi muito bom. 
(...) Agradeço ao prof. Milton e a prefeitura de São Bernardo, por ter tomado essa iniciativa, tem vários 
cursos, indiquei até para um amigo que trabalha como pedreiro mas não tinha certificado. Pois o pais está 
crescendo, desenvolvendo e a gente precisa de certificado, para comprovar o conhecimento da gente”.  

4. Está trabalhando? Sim.   
5. Por que fez o curso? Para complementar o conhecimento. 
6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim, manutenção predial, que envolve elé-

trica, hidráulica e alvenaria. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Transportadora Pegma 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Foi tranqüilo, conseguiu um trabalho, 

depois deixou e agora, com o currículo incluindo o certificado do curso, foi para o atual emprego, faz seis 
meses. 

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim.  
10. Contribuiu com o quê? Os conhecimentos para o atual trabalho, em manutenção predial. 

“Foi, aprendi muito e continuo a aprender, cada dia aprendendo”.  
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Montagem de circui-

to, montagem de quadro de luz, troca de lâmpadas e reatores, instalação de interruptores, tomadas de 
novo padrão (...)”. 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Projeto? chegamos a 
ver, mas praticamente não trabalho hoje com projeto, faço mais a manutenção simples. Eu fiz no curso, 
se precisar monto um projeto ‘de boa’, desenhando os circuitos. (...) para mim, essa parte de desenho eu 
tive um pouco de dificuldade, agora, na prática para mim já é ‘mais suave’, pois já estava antes, na práti-
ca. Assim, essa parte de projeto tem um pouco a desenvolver ainda. (...) É importante ter essa parte, pois 
você começa nesse curso, e depois, em um curso de comandos elétricos, se você pega um circuito para 
montar, a partir de um projeto e por na prática, é suave. E, se for um projeto unifilar eu consigo também 
por no papel. (...) em nenhum momento mexemos com computador, não tinha sala ainda. (...) Foi passa-
da uma tabela com custos, que atualizamos a cada quatro ou cinco meses na internet. Foram passados 
textos de explicação de instalações”.  

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Não diretamente pois hoje não lida diretamente com projeto, 
faz manutenção predial. 
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14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Foi passado sim, pelo menos, que temos direitos e deveres 
como instaladores elétricos. É uma responsabilidade muito grande, se você for instalar cabos e dimensio-
nar uma residência, tem de fazer consciente, mas também tem o direito de negar a fazer coisas irregula-
res. (...) Chegou a debater a desigualdade social, (...) debateu muito a questão social tanto do nosso país 
como do mundo, principalmente a má distribuição de renda. (...) Achei interessante, aprendi muito com o 
Milton, ele é um excelente professor. Tanto a parte do curso como a parte social, da nossa vida mesmo. 
(...) Ele não chegou a falar de cooperativas diretamente, que eu me lembre, e chegou a dizer que faria 
contatos e passar nossos currículos para quem estivesse procurando, mais ao fim do curso, falou disso 
sim”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? “O pouco que conheci com o Milton, foi de ver como ser tratado como ser humano, tanto no trabalho 
como em casa”. Sobre como está essa questão em seu trabalho atual, não mencionou. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? “Ajudou bem no meu salário, foi bem melhor, viu?” 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Nessa escola 
deveria ter o curso de comandos, não sei se é possível, foi cogitada a idéia”. Três meses é pouco tempo 
de curso. Deveria ter mais divulgação, principalmente na periferia. 

 
................................................. 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(08) 
1. Curso: Alvenaria; Professor: Mário César Ferreira; Turno: manhã. 
2. Nome: Rogério Barbosa; ano de nascimento: 1977; escolaridade: ensino médio completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “ótimo, muito bom. (...) Imaginei uma coisa e foi total-

mente diferente, bem melhor do que eu esperava. O resultado final foi ótimo. (...) Eu pensei que a gente 
ia ficar só no teórico. E ficamos no teórico e na prática. Para concluir, apesar de ser um curso pelo gover-
no, foi muito bom. Eu não esperava que ia ser do jeito que foi. (...) Os professores são muito fortes lá, 
principalmente o Mário, ele é uma pessoa muito estudada, ele sabe o que está falando, ele conhece mui-
to daquilo que ele fala, ele explica muito bem, se você não entende ele te explica de novo. Ele é formado, 
fala quatro línguas. Ele é uruguaio e se esforça bastante, até pediu uma ajuda para nós para melhor en-
tender ele”. “Ele é um cara que gosta do que ele faz”. “Ele é perfeito, para essa área como professor, ele 
é ótimo”. “O professor era uma pessoa preocupada, que se você faltava, te ligava, para saber o que esta-
va acontecendo, por que você não foi. Ele vistoriou todos os cadernos, de todos os alunos, as avaliações, 
os trabalhos, ele é muito centrado no que ele faz. Se você não aprendeu a rebocar, a manusear, ele en-
sina como é que você vai fazer. Se você é destro ou canhoto, ele vai te mostrar a melhor posição, para 
você fazer. (...) De zero a dez, para mim é dez”.  

4. Está trabalhando? Sim. 
5. Por que fez o curso? “Para mim mesmo, para eu ter o conhecimento, mas se tiver a oportu-

nidade gostaria de no futuro fazer um curso de edificações. Daí, fiquei sabendo que era melhor ter um 
curso de construção civil, de alvenaria, para depois fazer um curso técnico de edificações; (...) vou come-
çar a fazer o curso de elétrica, se der vou fazer a inscrição lá”. “Fiquei sabendo por meio de pessoas que 
fizeram o curso e acharam muito bom, inclusive pessoas que tem condição de pagar um curso, não eram 
necessitadas, eu fiz porque não podia pagar”. 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Não, trabalha na área de manutenção de 
eletrodomésticos, como máquina de lavar, micro ondas, geladeiras, linha branca. É também agente de 
segurança e oficial de pintura de carros. Da área de construção civil nada conhecia. Mas fez alguns traba-
lhos de construção para si e para amigos, mas nada profissional, envolvendo remuneração: “fiz na ami-
zade”. 
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7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Empresa. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? “Na época do curso eu era agente de 

segurança, ai fui mandado embora da empresa e comecei a fazer o curso, mas não procurei nada por 
que quando terminou o curso já estava trabalhando de novo”.  

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Depois do curso, fiz algumas coisas, como... abrir parede, trocar 

porta de lugar, colocar uma pia, levantar parede, para mim, para amigos. (...) Se pegar uma casa do solo, 
dá para fazer ela inteira, eu consigo fazer essa casa sozinho”. 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Ele passou tudo, 
como se faz um baldrame, como fazer quando você se encontra em uma situação de rachadura, passou 
os tipos de solo, como preparar o solo se o solo for em uma praia, na terra, como barro, mangue... ele 
passou todos os tipos e como que você deve fazer. Como por a casa para o sol, onde colocar a sala, 
coisas tipo, explicações tipo... como que te falo... de projeto de ... arquiteto mesmo! Ele passou tudo nos 
mínimos detalhes, perfeito mesmo, o que era uma coisa que eu não esperava. (...) aprendemos tanto a 
construção de paredes como chapisco de blocos, de tijolos de barro. Como eram feitas as casas antiga-
mente, como é feito hoje, os materiais que são feitos hoje. Já essa parte de pintura e texturas não teve 
por que tem o curso disso na escola. Mas de revestimento, de piso, pequeno, grande, todos os cortes de 
piso, laje, a gente fez uma laje, mas faltou uma coisa no curso, por não ter uma betoneira lá: mexer na 
betoneira”. Disse a ele que este ano vai ter pois comprada uma betoneira: “Legal, legal, era uma coisa 
que faltava no curso, de resto era tudo perfeito”.  

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Tivemos plantas, o 
curso da gente a gente fez com uma planta da CDHU. Visitamos diversos locais em São Bernardo, que 
tem projeto da CDHU, tanto da CDHU como obras grandes. Fomos no total de dez a onze locais, pesso-
almente para ver qual era. Uma obra que estava a todo vapor para ter entrega da CDHU. A base da plan-
ta era da CDHU, e dessa planta fizemos uma casa até o final do curso. (...) Eram visitas no horário da 
aula”. “Ele passou quais materiais usar, quanto ao custo, quanto custa o tijolo baiano, outros tipos de 
tijolos, nos passou todos os dados (...) ele tem um mostruário, com um material da china, muito leve e 
super resistente”. Quando perguntado se conseguiria fazer o projeto de uma casa e depois a construção, 
Rogério diz: “Com certeza, tirando a metragem, calculando, tirando o tamanho, como que vai fizer, se de 
dois quartos, três quartos, o projeto de desenhar e depois a obra, eu consigo fazer”.  

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Diante das construções que fez, informais, não remunera-
das, houve sim, pois antes não sabia nada de construção, e profissionalmente tem interesse em fazer um 
curso de técnico em edificações. Ou seja, o curso e os conhecimentos potencialmente o inseriram na 
cadeia produtiva, com um conhecimento teórico e pratico. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Ele passou, dentro do conteúdo do curso, muita coisa sim, 
tanto que das 38 pessoas, algumas já eram pedreiros, outras que nem sabiam ler, que não conseguiam 
fazer um ditado, foi um curso, que mesmo que a pessoa não tivesse nem a pratica e nem o teórico, mes-
mo que não soubesse mexer na internet, essa pessoa aprendeu. (...) E como conteúdo, tivemos algumas 
horas de segurança no trabalho, e outras aulas, de vídeo, do próprio SENAI, de tele aula. Com relatórios, 
trabalhos”. Ao ser questionado se tratou de questões como injustiças sociais, como diferenças de renda, 
de salários: “Não isso aí, não. Ele falou que era uma área muito boa, e que a pessoa que seguisse nessa 
área iria ganhar dinheiro, né?” 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não debatemos o assunto.  
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16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Até o momento não, mas potencialmente, sim, pois quer fazer mais cursos na área de 
construção civil.  

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? Não fez críticas 
que tenham impacto direto, falou da falta de uma betoneira, mas já foi comprada. 

 
........................................................ 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(09) 
1. Curso: alvenaria; Professor: Sérgio Molina, Turno: noturno. 
2. Nome: Elaine Cristina da Silva; ano de nascimento: 1973; escolaridade: médio completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Muito bom! Professor atencioso, ele ficava no pé! (...) 

Se pudesse, fazia o curso novamente!!” 
4. Está trabalhando? “Trabalho sim, na área de lavanderia, há 14 anos”. 
5. Por que fez o curso? “Fiz o curso para mexer em casa, ou fazer alguns bicos. (...) Fiz tam-

bém o curso de elétrica, muito bacana também, para fazer em casa. Olha, minha casa estava no grosso. 
O pessoal vem e faz orçamentos e mete a faca. Assim, vou fazer agora o curso de pintura também. (...) 
Fiquei satisfeita, fiz novos amigos, nem sabia de haver um fio fase e um neutro. Outro dia quase briguei 
com uma pessoa que queria fazer uma gambiarra. Fiquei com um olho critico, e fiz a própria casa”. Elaine 
fala que contratar pessoas para fazer sua casa “Está muito caro, para a gente que é assalariada, não dá 
para pagar, fica difícil, é caro. Dá para comprar o material devagarzinho... (...) e depois, sua casa fica 
como um cartão de visitas para futuros trabalhos” com construção mesmo. “Foi o Sergio, oficial de escola, 
que me incentivou a fazer o curso!!!” 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Como ‘bicos’: “estou pronta para fazer ou-
tros trabalhos na área. (...) Pode ser que um dia se torne uma profissão, porque não?” 

7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Trabalha em uma la-
vanderia há 14 anos. 

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Já estava trabalhando. 
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Por exemplo, apliquei os conhecimentos em casa, levantei parede, 

fiz prumo, nível, paredes divisórias de um cômodo, fiz junto com outro colega do curso. Foi fácil, sem 
mistério, o curso ainda estava bem recente!”  

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Aprendemos a as-
sentar azulejos, pisos, a virar massa... (...) Fizemos uma parede da escola que era definitiva, fizemos a 
massa fina, reboco... tiramos fotos do antes e depois da parede. Foi feito em equipes, com revezamentos 
entre a parede definitiva e a parede de exercício. O empenho, para mim, foi o mesmo em ambas paredes, 
do começo ao fim, pois o professor cobrava. Deu dó, tanto trabalho para fazer e em segundo derrubar. 
Prefere fazer algo para ficar, seria bacana, nós alunos, em mutirão, para fora. (...) Imagine, depois passar 
e olhar: “eu e meus amigos que fizemos, seja um albergue, um azilo.... muros... Seria uma coisa boa e 
gratificante! (...) Eu prefiro fazer as coisas sem desenho, na pratica mesmo, “meter a mão na massa”. 
Particularmente prefere as aulas práticas, pois chegava sempre cansada do trabalho extenuante. Se aula 
era teórica eu dormia, já se era pratica, despertava! (...) Teve horas que eu queria desistir, pois meu tra-
balho puxa muito o corpo e a mente. Tive muita força de vontade, os professores incentivavam, tinham 
interesse pelo aluno. (...) Outro dia viu uma coisa errada, o curso funciona. 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Ele passou listas de 
materiais. (...) Fizemos uma maquete para aprender o nível da casa, a partir da rua, a fazer marcações 
das fundações. (...) Ele desenhou um projeto na louza, cada um copiou e ele ia tirando duvidas. (...) Falou 
do custo do trabalho para assentar pisos, como ardósia, azulejo...” 
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13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? As atividades de construção que realiza não são remunera-
das profissionalmente. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “O professor sempre começava as aulas com uma “frase de 
incentivo” para levantar a auto-estima. (...) Ensinou sobre conduta, sobre ética. (...) Vimos coisas sobre 
segurança, ética, profissionalismo, e “nunca trabalhar sozinho”, pois sempre, com um companheiro sem-
pre se adianta o trabalho, seja com um, dois ou mais. (...) Aprendi a sempre se fazer bem feito na primei-
ra vez, pois só vai receber uma vez. Assim, porque fazer duas ou três vezes? Além do desperdício de 
material, já que quebrando, nada se aproveita. “Sobre o curso de elétrica teve uma coisa legal. O profes-
sor Milton combinava que não podíamos deixar cair nenhuma ferramenta no chão. Imagine se você esta 
lá em uma casa trabalhando e deixa cair bem em cima do carro, daquela Ferrari ! Ou daquele piso de 
ardósia!! Toda vez que um aluno derrubava, tinha de pagar com um chocolate para o professor !!” 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi tratado na conversa. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Não teve influencia salarial, pois os cursos são em outra área da que trabalha. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “O curso foi curto, 
pegava as férias, fomos, por isso, desprivilegiados. Teve pouco tempo, assim não deu tempo para a parte 
de direitos do trabalhador ou questões sociais”.  

 
................................................... 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(10) 
1. Curso: Decoração; Professora: Dalva Moraes; Turno: manhã. 
2. Nome: Sandra Aparecida da Silva, ano de nascimento:1959, escolaridade: fundamental 

completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Muito bom, gostei, pena que não posso fazer duas 

vezes. (...) A professora é muito boa, calma. Adorei. Não tenho critica. (...) Antes, a gente não sabia fazer 
nada... (...) Os materiais do curso eram bons. Não gastei nada”.  

4. Está trabalhando?  Sandra diz que não, apesar de trabalhar cuidando de sua casa. Não sabe 
dizer se colegas de curso estão trabalhando ‘para fora’ com decoração e supõe que: “Para quem já traba-
lhava em loja fica mais fácil para aplicar [os conhecimentos do curso]” 

5. Por que fez o curso? “Fiz pois tinha vontade de aprender”. 
6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim, pois trabalha cuidando da casa. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Em casa. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não procurou outro trabalho. 
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “a escolher sempre os melhores objetos, as cores certas. Trabalho 

isso em minha casa”. 
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Teve um trabalho em 

uma escola que dava aulas para crianças deficientes. E fizemos um trabalho em grupos, eram propostas 
de melhorar uma sala toda de vidro nas paredes. Uma proposta foi escolhida e todos fizemos. (...) Ficou 
bonito! Gostaram muito do trabalho que fizemos, e fizemos nós mesmas !! Com adesivos coloridos”. 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisa além do trabalho de construir, 
de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “A dificuldade foi 
desenhar, nunca desenhei nada. (...) Não foram todas que tiveram dificuldade. Da sala quatro alunas. 
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Nunca desenharam nada. (...) Aprendi na planta baixa as distancias dos moveis. Fazer plantas. Nunca 
tinha feito. (...) Depois do curso não fiz mais nenhuma planta. Antes eu nem imaginava como era. (...) 
Fomos em São Paulo na ‘Casa Cor’ aprendemos sobre os materiais de construção”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Sim, se tivermos um olhar mais amplo, ao cuidar de sua 
casa, e realizar os planos de ocupação do espaço, Sandra aplica os conhecimentos. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Foram mais conhecimentos no tema do curso mesmo. Assisti-
mos filmes sobre decoração mesmo. Na escola teve palestra da Eletropaulo sobre cuidados a energia 
elétrica, para não tomarmos choques”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi conversado. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Não há impacto de ganho direto, mas há economia, pois se fosse contratar uma pessoa 
profissional, teria de pagar. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Se pudesse ter 
continuidade no curso eu continuaria. É uma pena, faria de novo. (...) O tempo é pouco, poderia ser mais 
tempo”. 

 
............................................ 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(11) 
1. Curso: Elétrica; Professor: Carlos; Turno: manhã  
2. Nome: Reynaldo Scheurer, ano de nascimento: 1971, escolaridade: ensino médio completo 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “O curso é ótimo ! Não faltei nenhum dia. (...) Todas 

as partes do curso foram ótimas”. “(...) Queria dar os parabéns pela parte de dimensionamento, foi muito 
boa!!”. 

4. Está trabalhando? Enquanto não consegue um trabalho com carteira ou a continuidade dos 
estudos segue fazendo bicos com elétrica. 

5. Por que fez o curso? “Hoje há muita tecnologia e temos de saber o funcionamento disso”. 
Sempre trabalhou em um deposito de materiais de construção, gosta da área da construção e pretende 
nela ficar. Esse é o primeiro curso que faz e vai ainda fazer outros, diz que “até pode ser um técnico 
mesmo”.  

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Realizou trabalhos es-

porádicos. Fez a instalação de um prédio na equipe de uma construtora (EWM engenharia), mas não 
chegou a ter a carteira assinada. 

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não avaliou propriamente. “Coloquei 
meu nome faz três dias na internet, no ‘bom negocio’, como eletricista”.  

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? Depois do curso voltou a estudar (por questões familiares começou 

a trabalhar muito cedo). Segundo Reynaldo “este é apenas o primeiro curso que faço, fui inclusive convo-
cado (Enem) a fazer um curso em Brasília, de ciências tecnológicas mas não sabe se vou”. 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Além do aprendizado 
normal em elétrica exercitamos os conhecimentos em instalações elétricas da própria escola, fazendo 
melhorias na rede”.  

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
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trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? Diz que no curso teve 
bastante projeto: “Elaborava e colocava no papel. Foram vários. (...) fiz meio caderno de desenho, tanto 
de projetos unifilares como multifilares. (...) Os grupos criavam o projeto das casas. (...) é legal, pois tem 
um debate dentro do grupo. (...) Apesar de que isso depende da pessoa que compõe o grupo”. Fizeram, 
os dimensionamentos todos, definiram potencias, amperagens, as tomadas todas, pontos de luz: “fizemos 
o projeto total”. Não usaram a sala de computação, mas Reynaldo fez os desenhos no computador de 
sua casa, no programa “paint-brush”. “(...) Tem de colocar, antes, tudo no papel, não adianta sair fazendo 
!!!! É indispensável !!! (...) Aprendi mais a leitura de plantas na marra mesmo, quando estava fazendo a 
elétrica do prédio em que trabalhei, coisas como alturas de tomadas...” 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? “Fiz também a elétrica da casa toda de meu pai. Desenhei 
tudo, calculei... a hora que ele falou: pode acender, eu pensei... ai ai ai !!!! e ... deu tudo certo !!!!!!!!!!!” 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “O professor, além do curso específico deu também estruturas 
de relação pessoal, convivência, regras básicas de educação, ele foi mestre nisso”. “Trabalhamos com a 
norma NR 10, primeiros socorros: isso foi bastante útil na obra em que trabalhei, os bombeiros vieram 
fazer uma vistoria e pediram para refazer o enrolamento de uma das mangueiras e de toda a equipe 
ninguém sabia fazer, só eu”. “Houve também formação integral do ser, que foi como uma ‘educação pes-
soal’, um tipo de educação com as pessoas, a saber modos de saber conversar, a falar com decisão. Ele 
ensinou como se faz para sair ‘de uma enrascada’, coisas como responsabilidades e o dever de não 
executar gambiarras mesmo que pedidas pelos clientes. (...) Já recusei dois trabalhos que eram gambiar-
ras. Alertei a pessoa, falei do erro e de que isso poderia levar a morte de uma pessoa (...) Sobre direitos 
do trabalhador, não foi falado, bem como sobre questões sociais, de relações de empregador e emprega-
do, isso não foi falado”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não foi abordado especificamente em nossa conversa. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim, pois passou a ter remuneração, antes do curso não estava trabalhando. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Faltou uma a-
tenção maior para a leitura e interpretação de plantas, para aprender a ler todos os códigos, senti falta de 
mais disso, teve apenas o básico. (...) O curso é muito curto”. Reynaldo fez o curso ‘por que quis’, mas 
afirma que “há jovens que foram mandados pelos pais, assim deveria ter uma seleção para ver quem 
realmente está interessado, pois há pessoas que teriam mais interesse e necessidade que não puderam 
cursar, por falta de vagas”.  

“Essa parte de desenho também gostaria de dar continuidade... (...) Faltou também a parte de 
comandos e painéis”.  

“(...) Não houve tempo de trabalhar com orçamentos, o que teria sido importante”. (...) A parte de 
orçamentos é muito importante, para ter ‘o que é certo” 

Sobre a central de empregos da prefeitura, fez duras criticas, pois foi chamado a comparecer em 
dois trabalhos, mas que não estavam na área do curso que fez: segurança de loja e limpeza. Falou que a 
empresa que fazia a triagem dos candidatos era racista, pois discriminava as pessoas negras. 

 
...................................... 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(12) 
1. Curso: Elétrica; Professor: Milton Ribeiro; Turno: Noite. 
2. Nome: Rivaldo Elias da Silva; ano de nascimento: 1973; escolaridade: ensino médio com-

pleto. 
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3. Como você avalia o curso? Por quê? “É o Curso “ideal”. Os que nada sabiam, com o tem-
po, foram pegando, bem fácil. (...) O ensino foi uma maravilha – o professor é bom! 

Foi 99,99% fundamental. (...) Aprendi mesmo, era o professor “em cima”, repetia se necessário, 
sempre junto. (...) Realmente aprendi, saí um profissional. (...) Os cursos em geral, são muito bons. Ia 
fazer outro, mas não deu. Eu gosto, quero fazer o de pedreiro, por necessidade própria. 

O curso é de primeira, aprende mesmo”.  
4. Está trabalhando? Sim 
5. Por que fez o curso? “Fui para aprimorar a NR10 [norma regulamentadora nº10 – Segurança 

em instalações e serviços de eletricidade], eu já tinha cursos feitos na área. (...) Aprendi tudo na necessi-
dade – precisava de alguma coisa a mais, na idéia de ir juntando os conhecimentos. (...) Como disse, fiz 
o curso inicialmente para mim mesmo, ai as pessoas ficam sabendo, e a coisa vai crescendo, um fala 
para o outro, e graças a deus nunca tive problemas”. 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Sim 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? No momento, está fa-

zendo bicos: “Estava trabalhando como zelador, mas parei. (...) Hoje faço bicos com elétrica, pintura, 
hidráulica. Dia 25 tenho uma entrevista em um condomínio, é bom, pois o salário de um zelador (apenas) 
é algo entre R$1200,00 e R$1000,00, o que é baixo para um pai de família. (...) Agora, incorporo o co-
nhecimento no trabalho de zelador. Por exemplo, fui chamado para trabalhar em Santo André, salário 
total R$1.920,00 dos quais R$400,00 são por acumulo de função, como eletricista”.  

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Conseguiu diversas entrevistas, terá uma 
dia 25 de janeiro. 

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado?Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Por exemplo, me chamaram para fazer um gato ou uma gambiar-

ra, com fio fino (1,5mm), para uma tomada. Isso eu não faço. (...) Outra obra, de um cabeleireiro, aqui 
mesmo em SBCP. Um pedreiro da obra mexeu em um conduíte, daí deu um curto. Para concertar eles 
trocaram o disjuntor... mas não adiantou, ate chamaram outro eletricista. Quando fiquei sabendo fui lá 
ver, e percebi que foi defeito de trabalho dos outros, e não meu. Deu um curto no WC, aqueceu e quei-
mou um circuito. Mostramos tudo para a Sra. , explicamos. Assim, agora nos chamam sempre, pegaram 
confiança. (...) Hoje eu penso: no nordeste há carência de pessoas com esse conhecimento, penso de ir 
para lá, mas vou ainda me qualificar mais. Vi um curso na internet, mas é apenas teórico. Faria até um 
curso particular mesmo. (...) É uma coisa que gosto de fazer. No sábado, consegui ligar a imagem de 
uma tevê na outra. Temos que, cada um, descobrir sua potencia!” 

11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Teoria mais prática, 
não é sempre que tem isso nos cursos. (...) Aprendi sobre sensores, relés, foto célula, refletores...” 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Antes fiz um curso na 
Léo Comissari, em 2004 [escola de formação de trabalhadores] também tinha teoria mais prática, mas 
com o Milton foi melhor, teve mais projeto, os quadros, tirei dúvidas. (...) Fizemos cálculos de potencia. 
(...) Foi incrível e interessante isso (cálculo), e fizemos uma planta com detalhes. Ficou um projeto perfei-
to, se tinha um erro, tinha que refazer. (...) Era tudo na teoria e na prática. (...) Eu nunca tinha desenhado, 
dá para saber tudo, as potencias, os circuitos... (...) Para fazer as plantas, o professor começava com um 
desenho simples e colocávamos na prática – 2 cômodos. Colocávamos os pontos de luz, com tomadas, 
puxava os circuitos, da caixa, as TUEs e TUGs. (...) No conduíte corrugado, definia-se tudo, as especifi-
cações... (...) Na planta, alguns se perdiam. (...) o professor pediu para desenhar em uma cartolina”.  

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? “Hoje em dia, em construção civil tem que saber ler planta, 
as simbologias, tem que saber, senão não faz. (...) Se pegar uma planta é mais fácil para explicar para o 
cliente. é também como um cartão de visita para o eletricista, eles ficam entusiasmados (clientes), e é 
difícil ter isso para pessoas de baixa renda”. Perguntei-lhe de sua preferência entre um trabalho de elétri-
ca que o contrata-se para realizar projeto e depois execução, ou apenas execução: “Se quiser atingir os 
objetivos do trabalho, eu prefiro fazer um trabalho com projeto e depois execução. Mesmo demorando 
mais, prefiro fazer o projeto e depois executar, apesar de que apenas executar seria mais rápido. (...) O 
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professor falava disso, de que o projeto seria para mostrar para o cliente, para ver como ia ser, assim 
explicava e defendia o trabalho”.  

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “Ele falava dos riscos de incêndio, com os gatos. No curso se 
aprendeu de tudo. Ele falava de segurança, de não se usar chave de fenda nos bolsos, ter cuidados com 
as luvas, usar cinto, ter as ferramentas adequadas. (...) Ele falava do mercado, da mão de obra pouco 
qualificada, as pessoas não sabem fazer um projeto ou não entendem um projeto. (...) Não me recordo de 
ele ter falado de cooperativismo, ou de debates sobre questões sociais. (...) Ele falou que ia ter uma pa-
lestra sobre aquecimento solar, mas não teve. (...) 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não conversamos sobre.  

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim, certamente, pois realizou diversos trabalhos de elétrica.  

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Deveria ter um 
curso de comandos elétricos, circuito interno de tevê (mais eletrônico). Assim que tiver poderiam chamar 
os ex-alunos de elétrica”.  

 
.................................. 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II de 2011 
(13) 
1. Curso: Elétrica – oportunidade; Professora: Luciana Gomes, Turno: tarde 
2. Nome: Juvenal Gabriel de Sousa; ano de nascimento: 1968; escolaridade: fundamental in-

completo. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “O curso é bom, não deixa nada a desejar !!! Foi bom 

aprendi bastante. (...) O curso é básico, suficiente para fazer esses trabalhos de elétrica residencial”.  
4. Está trabalhando? Sim. 
5. Por que fez o curso? “Eu já entendia alguma coisa de elétrica, e assim que achava que o 

curso seria mais fácil. Além de que é uma área boa para trabalhar, paga melhor. (...) No programa opor-
tunidade, o curso é incluído, e se faltar no curso, perde o dia de trabalho. Mas, assim mesmo fiz o curso 
todo pois tinha interesse. (...) As opções eram jardinagem, elétrica, auxiliar de limpeza hospitalar e pintu-
ra. São poucas opções...” 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? Não. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Esta hoje na frente de 

trabalho da prefeitura, com a pintura de edifícios públicos da prefeitura, estão pintando um prédio que fica 
um batalhão da policia militar. Trabalha no setor 4. A chefia é quem determina os trabalhos. Já trabalhou 
com pintura de guias, manutenção de escolas, capinamento de praças, limpezas, faz já um ano, mas não 
sabe se tem trabalhos com elétrica na frente de trabalho, gostaria de fazê-lo. Como ‘bico’ fez um trabalho 
de elétrica para um vizinho: “sem problemas”. Era uma casa, fez uma reforma geral, colocou novas liga-
ções, reformou outras: “mexi em toda a casa e ficou boa”.  

8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso? Não procurou ainda trabalhar na área da 
construção civil, mas pretende. Está na frente de trabalho há um ano, mas vai renovar por mais um ano, 
após um mês de férias. Se encontrar outro trabalho é só dar baixa. Não foi ao centro de trabalhos da 
prefeitura fazer o cadastro para ser chamado, mas pretende. Não tem noticias se os outros colegas de 
curso conseguiram trabalho na área. 

9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim, se tiver alguma pro-
posta de trabalho com elétrica, faria com tranqüilidade. 

10. Contribuiu com o quê? Fez alguns trabalhos com elétrica. 
11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? Aprendeu a instalar 

lâmpadas, interfones, refletores, sensores, minuteiras, ligações em serie, em paralelo, quadros de luz... 
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12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? Aprendeu coisas de 
matemática para calculo de potencia e resistência. Fez diversas folhas de tarefas, com plantas e todos os 
tipos de ligação. “Nunca tinha desenhado uma planta antes, no inicio tive dificuldades, mas no final, com 
a prática, se aprende tudo, já estava entendo tudo”. Fizeram uma planta com o terreno, colocavam os 
circuitos. Foi uma planta fornecida pela professora. Os trabalhos no papel eram individuais e as práticas 
em grupos. Não chegaram a usar o computador. “Nas folhas de tarefa, tudo foi bem elaborado, não teve 
apostila, o registro de tudo foi nos cadernos”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Não mencionou. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). Não mencionou. 

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não conversamos sobre. 

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Sim, na medida que faz trabalhos informais como eletricista. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? A prefeitura deve-
ria transferi-lo para a área do curso (elétrica), internamente ao programa, para pegar ainda mais pratica, 
como estagiário mesmo, na área. Está também fazendo EJA, pela noite. Depois que terminar, se tiver o 
curso de comandos elétricos, teria interesse em cursar! 

 
............................................ 
 
Escola Municipal de Ensino Profissional na Construção Civil Madre Celina Polci 
Conversas de avaliação com educandos dos ciclos I e II 
(14) 
1. Curso: Hidráulica; Professor: Roberto Ferreira Calisto; Turno: noite. 
2. Nome: José Maria de Lima, ano de nascimento: 1966; escolaridade: ensino médio comple-

to. 
3. Como você avalia o curso? Por quê? “Em si, aprendi, foi bom, mas o espaço era pouco e 

pequeno. (...) Não pelo professor, mas pela falta de espaço. Havia só um cantinho para a prática, en-
quanto que para a parte teórica, a sala é muito boa. (...) Recomendo esses cursos todos, são muito 
bons”. José Maria fez os cursos de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura. Dos cursos que realizou, “elé-
trica é o mais interessante, pois você aprende a medir. É mais leve, tive mais facilidade para fazer. (...) 
Pretendo fazer mais cursos, não pretendo parar”. 

4. Está trabalhando? Não, é aposentado por invalidez. 
5. Por que fez o curso? “O curso, em geral é para meu aprendizado, tinha a idéia inicial de tra-

balhar com isso, mas tive de me aposentar por invalidez, e os dois últimos cursos que fiz foi para aumen-
tar meu conhecimento, para fazer em casa, e acompanhar os que estiverem fazendo”. 

6. Está trabalhando na área que cursou na EMEP? De certa forma sim, em sua casa. 
7. Onde está trabalhando? Empresa? Cooperativa? Desde quando? Trabalhava como sol-

dador, por 15 anos, com carteira assinada. 
8. Como foi para arrumar trabalho depois do curso?  
9. Você considera que o curso contribuiu para seu aprendizado? Sim. 
10. Contribuiu com o quê? “Instalei uma nova lavanderia em casa, eu mesmo fiz tudo com o 

conhecimento que adquiri na escola. Outra vez, antes do curso, instalei algumas coisas erradas em ca-
sa...(...). Como tenho pouca mobilidade, meu filho ajuda em casa. (...) Por exemplo, estou com obra em 
casa esse mês”. 
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11. Qual foi o aprendizado? Que coisas aprendeu a fazer? O que viu? “Aprendi a assentar 
uma bacia de banheiro, como distribuir para pia, bacia, chuveiro” 

12. No curso que fez teve aulas que trabalhavam com coisas além do trabalho de constru-
ir, de fazer com as mãos, como: Desenho de projeto da construção (planta, corte, elevação etc.), 
Lista de materiais construção, Orçamento de materiais de construção, Orçamento de valor do 
trabalho, Escrita de texto de explicação de um trabalho de obra, Informática? “Em todos os cursos 
não usei computador, meu conhecimento é zero. (...) entro na internet mas meu conhecimento é ainda 
limitado”. “Na empresa onde trabalhava tinha o desenho, como um controle de rotina. O projeto vinha dos 
engenheiros. Fiz curso de leitura e interpretação de desenho no SENAI, dentro da empresa. Foi bacana ! 
Mas aprender a desenhar mesmo não teve não. (...) A gente pegou os desenhos dos projetos, tinha pers-
pectiva, para ver como ia ser para depois por em pratica”. Voltando ao curso de hidráulica: “Fizemos uns 
desenhos, os projetos, e pediam para eu fazer. Depois levava para fora e ia fazer na parede. (...) Projeta-
va tudo, era colocado no papel. As curvas, o tamanho de cada uma, era bem detalhado. Só íamos para a 
prática depois de a gente saber bem o que ia fazer”. “As aulas teóricas é mais chato, mas é bom saber 
fazer uma planta. Pois, se vai fazer um trabalho tem que ter o projeto, para que o dono possa ver e dizer 
como ele quer. É uma coisa bem interessante”. “Teve um dia que procuramos alguns preços de materiais, 
em uma lista. (...) O Roberto comentou sobre os valores, de empreita”. Ainda sobre o projeto, pergun-
tei-lhe se tivesse a chance de optar entre dois trabalhos. Um com projeto e obra e outro só com 
obra: “Eu preferia pegar o que eu fizesse o projeto, a minha maneira. De repente me dão um projeto que 
não está correto, pode ter gambiarra! Pegava todo o trabalho”. 

13. Essas atividades de trabalho faladas acima contribuíram com seu trabalho na profis-
são da construção civil? Como? Por quê? Não abordamos a questão na conversa. 

14. Além do conhecimento de construção, teve algum outro conhecimento novo que tra-
balhou no curso? (algo que tenha mudado na vida, por exemplo: direitos do trabalhador, as dife-
rentes classes sociais, injustiças do mercado de trabalho com os baixos salários dos trabalhado-
res, as dificuldades de se dar opiniões sobre as coisas no trabalho, como por exemplo os projetos 
das obras de construção civil, debates sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores e 
alternativas para sair dessa situação). “São as 40 horas que temos, são as ‘horas sociais’, sobre direi-
tos... tudo isso ai que falou. (...) Ele passava na lousa e copiávamos, era cada dia um tema. (...) ele pas-
sava vídeos sobre segurança no trabalho, tudo isso aí”.  

15. Sobre a questão dos direitos do trabalhador, como isso está hoje no local onde traba-
lha? Não conversamos sobre.  

16. Sobre a influência do curso no seu salário, ou renda, teve alguma mudança, algum ga-
nho financeiro? Não conversamos sobre. 

17. O que considera que faltou no curso, ou outras criticas construtivas? “Foi o curso com 
menos trampo [pratica], pois não tinha um espaço adequado, como nos outros cursos”. 

 
 
 
 
 
3. Relatórios mensais de trabalho do pesquisador junto à EMEP de Construção Ci-

vil Madre Celina Polci. 
 

 
 
Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
JUNHO 2011 
 
EMEP: Madre Celina Polci 
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ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): atividades de reconhecimento da escola - diagnóstico 

CONTEUDOS (o que): reuniões com Cristina (Diretora), CP e OP; participação de HTPCs e 
conversas com professores e estudantes; participação em reunião com assessores técnicos de outras 
escolas em atividade de formação coletiva. 

para que tenha aprontado um primeiro relatório de diagnóstico da escola, faltam ainda duas ati-
vidades, já agendadas para esta semana: visita ao canteiro de obras da OAS, visita à extensão no Scar-
pelli e conversa com Eliana sobre o PPP da escola, assim teremos pronto o diagnóstico base. 

METODO (como foi desenvolvido): as atividades de reconhecimento da escola foram realiza-
das por meio de reuniões coletivas e individuais, na sala reuniões da escola onde fui apresentado às 
características gerais da escola; no 1° HTPC, em conversa em roda, cada professor apresentou-se por 
meio de informações sobre sua formação, desde quando leciona na EMEP, e posterior debate sobre os 
métodos pedagógicos empregados; apresentei- me também e lhes participei de dos objetivos de meu 
trabalho. No segundo HTPC, participei de atividade de formação da Secretaria de Educação, sobre uso 
de ferramentas eletrônicas para o ensino.  No percorrer do espaço da escola, cada área foi visitada e 
fotografada, com acompanhamento e apresentação do uso de cada qual. Na atividade com assessores 
técnicos de outras EMEPs foi também realizada de modo “horizontal”, em conversa sobre os objetivos 
do programa, e leitura comum de texto. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LABORATÓRIO (necessidades de adequação do espaço, ma-
teriais, equipamentos): Inicialmente, a impressão que tenho (antes de conversar objetivamente sobre 
essa pauta com os professores e técnicos) é de que o espaço da escola é pequeno como um todo. As-
sim, essa falta de espaço repercute de alguma forma em todas as atividades. De certa forma, o espaço, 
aparentemente, não comporta com justeza a importância das atividades da escola. 

OBSERVAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE CURSOS: Para emitir uma opinião sobre os planos 
de curso, gostaria ainda de ter realizada a conversa com Eliana sobre o PPP da escola, e observar junto 
aos professores o cronograma das aulas. 

OBSERVAÇÕES SOBRE ITINERARIO FORMATIVO E MERCADO DE TRABALHO NA RE-
GIÃO: Aparentemente o mercado de trabalho da construção civil está “aquecido” em toda a região me-
tropolitana, daí, não haveria descompasso, ao menos quantitativo. Para uma afirmação qualitativa, são 
necessários dados junto aos egressos e aos estudantes que ingressam na escola. A realização de um 
questionário pode nos suprir dessas informações.  

Posso já afirmar que o tempo para formação (200 horas) me parece curto, se, de alguma forma, 
pretendemos contribuir para a formação de profissionais com as características pretendidas. 

OBSERVAÇÕES SOBRE OS EDUCADORES: (FORMAÇÃO TECNICA, FORMAÇÃO PEDA-
GOGICA, METODOLOGIA): A partir do pouco contato que tive, a formação é bastante variada, o que a 
priori não é algo ruim, e, ao que me parece, positivo. Há diversos graus de experiência (mais experientes 
e menos experientes) e diversas origens de formação (educação formal e educação informal) . Parece-
me que a formação pedagógica é sim objeto de “uniformização” de nosso trabalho,em um sentido ‘Frei-
reano’ (o que pode parecer uma contradição), mas não sei até que ponto todos estão (certamente não 
todos, pois há professores novos, que adentraram agora os trabalhos na EMEP) informados do método 
pretendido pela EMEP e Secretaria mais CEEP. A conversa com Eliana, que me falta, vai suprir ainda 
essas lacunas de informações. Talvez um pequeno questionário aos professores todos nos dará algu-
mas informações preciosas.  

AVALIAÇÃO (como foi?): 
De início, o mês foi extremamente proveitoso, se observadas as relativamente poucas horas 

empregadas para o trabalho. Daí, acredito ter sido razoavelmente “eficiente”, apesar de que mais tempo 
de trabalho é necessário. Como se trata de um primeiro contato, é de se dizer que “metade” ou “a primei-
ra parte” do diagnóstico pode ser realizada. No próximo mês certamente poderei afirmar ter conhecimen-
to mais completo sobre a escola, e já algumas propostas de encaminhamentos (dado que as propostas 
são necessariamente construídas coletivamente). 

A avaliação é positiva e bastante feliz, junto ao CEEP, Secretaria e EMEP ! 
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Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
JULHO 2011 
 
EMEP: Madre Celina Polci 

ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): fechamento das atividades de reconhecimento e ‘leitura’ da 
escola – diagnóstico. 

CONTEUDOS (o que): reunião com secretaria, CEEP e assessores das escolas; reunião 
com a coordenadora pedagógica da escola, Eliana; visita as extensões dos cursos: Scarpelli e canteiro 
de obras da OAS; reunião geral da EMEP de início de curso.  

METODO (como foi desenvolvido): a reunião com os assessores, CEEP e Secretaria foi 
conduzida por Patrícia, uma reunião coletiva, na secretaria; a visita foi com o acompanhamento de 
Ana, do CEEP. Fomos ao canteiro da OAS, visitamos as dependências, conhecemos os cursandos e 
conversamos com João, instrutor, que nos contou das questões qu envolvem o curso; no Scarpelli 
visitamos a escola toda, a sala onde as aulas são dadas e conversamos com os instrutores; na reunião 
com Eliana, foi um diálogo entre nós dois, a fim de ter diretamente dela questões centrais aos cursos, 
demandas, criticas, e desejos de mudanças, pude lhe transmitir os objetivos que pretendo desenvolver 
junto à escola; já na reunião geral da EMEP, houve confraternização entre todos, lanche comunitário, 
atividades foram conduzidas por Eliana, com um roteiro específico, relatando assertivas da gestão e 
propostas de trabalho, como a “escola amiga”, combinou-se a ida à freira de livros, ao final realizamos 
uma rodada de integração, onde cada um desenhou memórias da escola quando crianças. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LABORATÓRIO (necessidades de adequação do es-
paço, materiais, equipamentos): 

Estou elaborando um relatório sobre o assunto onde pretendo aprofundar essas questões. 
OBSERVAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE CURSOS: 
Estou elaborando um relatório sobre o assunto onde pretendo aprofundar essas questões. 
OBSERVAÇÕES SOBRE ITINERARIO FORMATIVO E MERCADO DE TRABALHO 

NA REGIÃO:  
Sobre o itinerário formativo, a proposta inicial de módulos, por curso está da seguinte forma: 

- Alvenaria: paredes e muros; estruturas e fundações; coberturas; revestimen-
tos; eco-alvenaria. 

- Elétrica: infra-estrutura, residencial, comercial e pequena industri-
a/oficina/marcenaria; eco-leltrica. 

- Hidráulica: água fria; água quente; esgotamento sanitário e águas pluviais; 
equipamentos especiais; eco-hidráulica. 
Pintura: preparações para pintura; alvenarias; caixilharia; impermeabilização; eco-pintura. 
-      Decoração: residencial e comercial. 
OBSERVAÇÕES SOBRE OS EDUCADORES: (FORMAÇÃO TECNICA, FORMA-

ÇÃO PEDAGOGICA, METODOLOGIA): 
Estou elaborando um relatório sobre o assunto onde pretendo aprofundar essas questões 
AVALIAÇÃO (como foi?): 
Foi extremamente importante para finalização desse primeiro passo que é a leitura da escola 

e dos cursos para que propostas possam ser feitas. A visita à obra da OAS e à extensão, no Scarpelli 
mostraram bem potencialidades e dificuldades atuais. A reunião com Eliana e a reunião geral da esco-
la também contribuíram para leitura e entendimento da realidade. 

Agora, o próximo passo é compartilhar das avaliações junto à secretaria, CEEP e Escola, para 
termos planos de ações nos cursos. 
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Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
AGOSTO 2011 
 
EMEP: Madre Celina Polci 

ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): construção de uma proposta de novo itinerário formativo dos cursos 
de construção civil e realização de atividades de formação junto a professores e instrutores da EMEP 
Madre Celina Polci 

CONTEUDOS (o que): trabalhos de pesquisa e elaboração de proposta de um novo itinerário 
formativo para a área da construção civil;  realização de HTPCs com professores e técnicos sobre o 
tema da sustentabilidade na construção civil e reunião com coordenação: CEEP,  Secretaria e Escola 
sobre o itinerário formativo da construção civil. 

METODO (como foi desenvolvido): os HTPCs foram demandados pela escola com objetivo 
de aprofundar as conversas anteriores realizadas por Gustavo. Inicialmente foi realizada uma pesquisa 
sobre o que diz o senso comum sobre o tema. Diversos escritos de empresas, notícias, governos e pes-
quisa acadêmicas foram selecionadas para leitura no momento dois das atividades. No momento primei-
ro foi feito um toró de idéias de quais seriam, para cada um, as leituras do significado de sustentabilida-
de. Sobre esse quadro (tudo foi escrito, apresentado e registrado em cartelas organizadas em um qua-
dro) passamos a ver o que diz o senso comum e verificar se os discursos faziam algum sentido com a 
prática. As conclusões foram de que se fala de sustentabilidade ambiental,social, econômica e até cultu-
ral. Mas, as que são muito mal aplicadas são a econômica (as ações produtivas têm de se manter em 
caminho) e ambiental, com superficialidade, desde que não fira a renda das empresas. A sustentabilida-
de social não ocorre, mas sim ações de assistencialismo. De fato, distribuir renda e harmonizar demo-
craticamente as relações de trabalho não ocorre. Ficando assim aberta a continuidade dos HTPCs pró-
ximos, que deverão trabalhar por que a sustentabilidade social não ocorre por meio da dinâmica da mais 
valia na construção civil. 

A reunião sobre o novo itinerário formativo se deu na sala de reuniões da Emep. Primeiramente 
foi apresentada uma proposta preliminar, e debatida por todos os presentes. Francisco ficou de enviar a 
todas a versão resultante dos debates para que possamos realizar a reunião de fechamento da proposta 
e posterior conversa com professores e técnicos. 

AVALIAÇÃO (como foi?): 
Os HTPCs foram muito importantes e extremamente formadores para todos. Cumpriram com a 

função de socializar as criticas ao senso comum do debate sobre a sustentabilidade, com conclusões 
muito apropriadas para a continuidade dos próximos HTPCs. 

A reunião sobre o itinerário formativo foi importante também pois possibilitou a verificação e me-
lhoria da proposta base, para que todos pudessem contribuir. Falta apenas a realização do produto da 
reunião, que será realizado na semana próxima, assim, haverá uma base comum para a ampliação do 
debate com os professores e instrutores. 

 
 
 
 
Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
SETEMBRO 2011 
 
EMEP: Madre Celina Polci 
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ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): aprofundamento e detalhamento da proposta de novo itinerário for-
mativo dos cursos de construção civil e realização de atividades de formação junto a professores e 
instrutores da EMEP Madre Celina Polci 

CONTEUDOS (o que): realização de HTPCs com professores e técnicos para elaboração de 
proposta de um novo itinerário formativo para a área da construção civil e atividades de formação so-
bre a mais valia na construção civil e realização de visita técnica a obra de construção civil. Por fim, 
fechamento dos itinerários formativos e inicio dos debates sobre currículo integrado. 

METODO (como foi desenvolvido):  
Os dois primeiro HTPCs foram realizados de forma similar, um deles na sala de reuniões da 

escola e outro em sala de aula. Em ambas as atividades trabalhamos em um grupo único em roda, 
onde inicialmente retomamos os debates do HTPC anterior sobre a sustentabilidade dos processos 
produtivos na construção civil. A partir de uma critica a isso, de que na verdade a sustentabilidade (de 
modo geral) é apenas um discurso, que não chega a tocar as práticas socialmente sustentáveis, bus-
camos avançar na razão para que a sustentabilidade não alcançasse as questões sócias: a mais valia. 
Assim, foi elaborada uma dinâmica, onde a produção de uma parede de “drywall” em sistema industrial 
permitiria melhor visualizar e compreender como que os empresários controlam a produção e a forma 
característica de distribuição desigual dos recursos para pagamento dos salários, onde grande parte 
fica retida em suas mãos, resultando em trabalho não pago aos trabalhadores, ou seja, mais valia. 
Após a apropriação do processo debateu-se sobre a TCPO (Tabela de Composição de Preços e O-
bras) a forma de controle sobre os recursos na construção e a naturalização da mais valia sobre a 
forma de BDI.  

No sábado seguinte visitamos professores, alunos e técnicos da escola uma obra em fase de 
acabamento localizada em Jandira, erguida pelo sistema de autogestão das obras por famílias organi-
zadas em associação. O conjunto habitacional Dom Helder Câmara, com cem unidades horizontais, 
erguido em alvenaria aparente auto-portante,  a partir de projeto de arquitetura coletivo, em lote urbano 
comunitário com escola, espaços de produção, tratamento interno de esgotos e área de preservação 
ambiental. 

O segundo turno de HTPCs teve como base o debate sobre os novos itinerários formativos. 
Inicialmente foi realizado breve resgate do desenho formal e dos conteúdos de cada curso, para a 
partir daí tecer reflexões de seu aprimoramento, produzindo assim, de forma mais detalhada a modula-
rizacao dos cursos e os itinerários formativos entre eles. Nesta ocasião foi criado o curso de informáti-
ca aplicada à construção civil, bem como a ampliação para 240 horas de todos os cursos, a partir da 
inserção das normas de segurança e do trabalho na construção civil aplicada a cada área. Também 
neste momento foi distribuída a versão inicial dos itinerários, fruto da  reunião com a coordenação da 
escola, secretaria e CEEP, o que foi modificado e aprimorado com a construção coletiva critica dos 
atuais cursos. 

A reunião da coordenação teve como tema a consolidação dos itinerários e abertura de novas 
frentes de trabalho com a revisão dos conteúdos dos cursos a partir do currículo integrado. 

AVALIAÇÃO (como foi?): 
Foi extremamente positivo!!!! Os HTPCs foram formativos para todos, com objetividade e a-

vanço na compreensão e construção (coletiva) dos temos abordados, especificamente a relação entre 
o discurso da sustentabilidade e a mais valia que posteriormente, com a visita técnica pode-se obser-
vá-la in locus, dado que as obras em autogestão aplicam a mais valia em beneficio das próprias famí-
lias. Assim, tendo levantado o tema e a importância do debate sobre a autogestão nos empreendimen-
tos de construção civil. Os itinerários formativos foram finalizados e consolidados com a participação 
efetiva de todos os envolvidos. 

 
 
 
Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
OUTUBRO 2011 
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EMEP: Madre Celina Polci 

ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): Realizar debates e trabalhos acerca dos novos planos de curso inte-
grados para conformação do guia da formação profissional de São Bernardo do Campo. 

CONTEUDOS (o que foi feito):  
1. Reunião inicial com a coordenação da escola (secretaria, CEEP e direção) de difusão do 

conceito de currículo integrado a partir de texto de Marise Ramos e de exemplos de currículos integra-
dos. 

2. HTPCs de debate sobre a atual integração dos conteúdos dos cursos: propedêutico X técni-
co. 

3. Reunião na secretaria de Adriana com assessores pedagógicos para integração de objetivos, 
métodos e metas do programa publico em implementação. 

4. Reunião da coordenação da escola para fechamento dos itinerários formativos, aprofunda-
mento dos planos de cursos e elaboração da apresentação de 01 de novembro. 

5. HTPCs de fechamento dos currículos integrados e avaliação para elaboração da apresenta-
ção da escola na reunião geral da secretaria de 01 de novembro. 

METODO (como foi desenvolvido):  
1. Na reunião, em grupo, foi lido e debatido o texto, depois apresentados e debatidos exemplos 

de integração entre o conhecimento propedêutico e técnico profissionalizante: aula da lixa, aula de alve-
naria e exemplos de conteúdos intregrados do EJA com alvenaria. 

2. Nos HTPCs, em roda, na sala de aula, foi colocado o debate acerca dos currículos integra-
dos, com alguns exemplos, depois, cada professor e técnico apresentou o atual estado de integração 
dos cursos, apontando conteúdos e métodos de integração.  

3. Na secretaria, sob coordenação de Adriana, nos foram apresentadas as intenções, razoes e 
princípios da secretaria na condução da política, com posterior apresentação de cada assessor acerca 
dos itinerários formativos. Desta forma, com um “mapa” de todos os cursos elaborou-se nova leitura dos 
objetivos políticos gerais da secretaria, com final fala aberta de cada qual. Ao final apresentou-se Andre, 
filosofo do CEEP, a contribuir com a orientação dos trabalhos de busca de emprego por trabalhadores 
desempregados. Assim, nos foi endereçada a atividade de primeiro de novembro como importante mo-
mento de síntese para construção do guia de cursos. 

4. Nesta segunda reunião da coordenação da escola foi trabalhado de forma coletiva, com a a-
presentação por Patrícia das tarefas a serem cumpridas ate o dia 01 de novembro, reunião geral da 
secretaria e posterior apresentação de que cada qual fez, com plano de curso integrado. Francisco apre-
sentou uma proposta para o curso de informática aplicada à construção civil bem como para alvenaria. 
Foram ao final, amarradas as tarefas de cada qual para elaboração da apresentação da escola no dia 01 
de novembro. 

5. Nestes dois HTPCs foram debatidos os planos de curso integrados, de forma coletiva, em ro-
da e posterior levantamento de criticas e demandas (avaliação) para o ano de 2012, base para a apre-
sentação da escola no dia 01 de novembro.  

AVALIAÇÃO (como foi?): 
Foi um mês especialmente produtivo para a escola, debateu-se e produziu-se, de modo final os 

itinerários formativos, e aprofundaram-se os debates sobre currículo integrado e os planos de curso. Há 
agora material para a finalização (com participação da escola como um todo) dos conteúdos do guia 
municipal de cursos para 2012. Uma avaliação do ano pode ocorrer, com muitos planos e intenções 
transformadoras para 2012!!! 

 

 
 
Relatório de Horas Trabalhadas 
Assessoria pedagógica EMEP Madre Celina Polci 
NOVEMBRO 2011 
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EMEP: Madre Celina Polci 

ASSESSORA (O): Francisco Toledo Barros 

OBJETIVO (para que?): Realizar debates e trabalhos acerca dos novos planos de curso integra-
dos para conformação do guia da formação profissional de São Bernardo do Campo.  

CONTEUDOS (o que foi feito):  
1. Em ambos os encontros discutimos os planos de curso junto de cada professor e técnico, para 

uma avaliação ainda aberta, livre e coletiva dos cursos, como preparação para a atividades a ser realizada 
em 08/12. Também foi criada uma proposta de sistemática para os HTPCs de 2012 

2. Uma lista de publicações para que a secretaria adquira, a conformar a biblioteca da escola. 
3. Materiais para a reunião de coordenação da escola, tal como ajuste no itinerário formativo, ta-

bela de cursos, e planos de curso. 
4. Avançou-se nos debates de integração dos planos de curso, no itinerário sobre as exigências 

de escolaridade; lista de materiais permanentes, de livros e inicio do planejamento de final de ano. 
5. Relatório das atividades realizadas no mês de novembro. 
METODO (como foi desenvolvido):  
 1. Coletivamente, em roda, com a palavra livre, sob coordenação do assessor. 
2. foi enviada mensagem a todos os professores e técnicos para que dessem sugestões de livros. 

A partir das sugestões, aliada a sugestões do assessor, compus uma lista, bem como pesquisei e registrei 
os preços aproximados de cada qual. 

3. Individualmente, ao computador, em minha casa, na internet, com programas de edição de tex-
to. 

4. Reunião, em roda, na sala da direção da escola, sob coordenação de Patrícia, com proposta 
de pauta pré-estabelecida. 

5. Individualmente, observando em anotações em cadernos e agendas as atividades realizadas 
AVALIAÇÃO (como foi?): 
1. Foi muito bom, fizemos um bom trabalho. Algumas vezes nos perdemos, enquanto coletivo, em 

conversas paralelas, e perdemos algum tempo. Mas acredito que isso sempre melhora, sendo que no 
proximos HTPCS vamos fazer uma sistemática para as reuniões. Essa condição é que gerou uma reação 
de alguns integrantes da reunião, sendo portanto, o saldo da reunião extremamente positivo. 

2. Sua elaboração coletiva foi importante, a lista exprime a necessidade de cada professor, mas 
não de modo fragmentado e concorrente. Há coerêcia na lista, as obras se complementam. 

3. Desta vea gravei em programa de abertura e acesso mais universal. Ao que me parece esta 
versão do itinerário sera a definiva, senão, quase lá! 

4. Foi muito boa, avançamos nas questões trazidas por Patricia e lançamos as tarefas todas para 
o fechamento do ano e inicio do planejamento de 2012. 

5. infelizmente novamente entregue com atrazo. Devido a justificativas muitas, mas umas delas 
tenho de assumir. Não o priorizei, e tenho de buscar fazê-lo no próximo mês. Sei que há implicações para 
a equipe. Foi um erro. 
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ANEXOS AO CADERNO DE EXPERIÊNCIA II       
 

 
1. RELATORIO PAE – DISCIPLINA AUT 131 – 1. SEMESTRE 2011 
2. RELATORIOS INDIVIDUAIS DOS EDUCANDOS – 1. SEMESTRE 2011 
3. RELATORIOS INDIVIDUAIS DOS EDUCANDOS – 2 SEMESTRE 2011 
4. QUESTIONÁRIO PARA OS EGRESSOS DA DISCIPLINA DE 1999 a 2003 
5. TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 
6. ENTREVISTA – Prof. Julio Roberto Katinsky 
7. ENTREVISTA – Profa. Érica Yoshioka 
8. ENTREVISTA – Técnico Romerito Fonseca Ferraz 
9. ENTREVISTA – Técnico José da Costa Rocha 
10. ENTREVISTA – Técnico José Silva do Nascimento 
11. ENTREVISTA – ESTAGIÁRIO PAE – José Carlos Guerra 
12. ENTREVISTA – EGRESSOS – Lucimeire Pessoa de Lima  
13. ENTREVISTA – EGRESSOS – José Eduardo Baravelli 
14. ENTREVISTA -  EGRESSOS – José Paulo Gouveia 

 
 

1. RELATORIO DE TRABALHO / PAE – Programa de Aperfeiçoamento ao En-
sino – 1º sem. 2011 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
De modo breve, pretende-se aqui refletir algo sobre o trabalho realizado junto aos professores, alunos e 
técnicos da disciplina. Isto, pois, além de ser estudo de caso aplicado dos estudos de mestrado, tem de 
ser tratada também por seu aspecto de formação do então estagiário. Portanto, o enfoque aqui é outro do 
TP já elaborado. 
Vai ser uma conversa de buscar compreender algumas coisas que “ficaram” no decorrer dos trabalhos, 
sem pretensões, são pensamentos que ocorreram, e para não perdê-los vou buscar organizar de algum 
jeito. 
Pode ser que não saia nada, é uma tentativa, é um exercício sobre percepções. 
 
Considerações sobre a função do estagiário 
 
Não foi simples, nem fácil encontrar a função. 
Muitas vezes me vi na eminência de falar alguma besteira e me segurava. De cometer algum deslize com 
“o método”, a avançar com algo que deva ser objeto do próprio processo de aprendizado. Esse limite não 
é claro e nem óbvio. Parece-me que tem ser tateado. Experimentado com cada grupo, cada um, na ver-
dade. 
Acredito que deveria ter contribuído mais com o grupo “piso” que inclusive em seu relatório apontou esse 
problema. Por estarem no LAME, ficaram isolados por muito tempo. 
No mais, a função, depois de um tempo ficou mais clara, e de certa forma achei bastante interessante, 
mais quando as atividades estavam ocorrendo no canteiro mesmo, as conversas na classe me deixaram 
um pouco ressabiado de como contribuir, estava também “chegando” e me acostumando com a função, 
daí fiquei mais na assistência e documentação. 
Pareceu-me importante, a partir das aulas que tivemos na própria FAU maranhão, de preparação para o 
PAE – pedagogia aplicada, verificar que esta se trata, mesmo, de uma disciplina diferente de todas ou-
tras, no que se refere ao processo de aprendizado baseado na contribuição à construção (pratica) da 
autonomia. 
Acredito ser necessário estudar um pouco mais e vivenciar experiências pedagógicas para dizer, mas 
pelo pouco que conheço e ouço comentários de outros. 
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É necessário ainda se dizer que as duas técnicas: parede de taipa e ETFE (assim como para todos) fo-
ram vivências novas de experimentação da técnica, assim minha função foi de contribuir com questões 
não específicas à técnica, mas de, por exemplo, debater com o grupo da taipa o fato de a parede estar 
fora de prumo, que fazer? Essa avaliação foi interessante. E são nessas questões do fazer que aparecem 
as barreiras, os problemas reais de construção, de materialização da arquitetura. 
Já no grupo ‘piso’, creio que pude contribuir um pouco com a execução, na reflexão sobre os problemas 
que poderiam ocorrer na primeira forma. Neste caso achei interessante, pois a conversa que tive com 
eles foi idêntica a que teve Reginaldo, sobre os mesmos problemas que ali apareceriam, mas eles ainda 
assim querendo “pagar para ver”... E foi o processo deles, chegaram a algum termo. 
 
Considerações sobre os professores 
Primeiro enquanto abertura e relação humana, foi de extrema valia para a realização do trabalho. 
Aspecto fundamental, pois se não ocorre assim todos os outros aspectos ficam mal influenciados. 
Desde o primeiro momento houve abertura à participação, com as reuniões com Reginaldo, Érica, Paula 
e eu, com livre transito para colocações e livre transito para o recebimento de criticas ás minhas coloca-
ções, mais ou menos duras, com abertura e franqueza. 
Quanto ao que foi mencionado na avaliação de um dos grupos, a proposta de um professor ficar com 
cada grupo. Acredito que isso não seria bom, pois é bastante clara a diferença de enfoque que Érica e 
Reginaldo dão. São contribuições complementares. 
Sobre a relação com cada aluno, em um diálogo em grupo: É absurda a diferença que tem o processo de 
construção do conhecimento. Isso me foi tido como muito importante: a conversa no grupo. O tempo da 
fala é uma conversa. O aluno responde na hora, pergunta na hora é um bate-bola, e é impressionante 
como se avança, na relação professor - aluno! 
A relação tradicional em assembléia, com formato palco platéia é extremamente burocratizada, e impede 
a construção do conhecimento vivo. O pensamento é vivo, instantâneo, a reflexão é também, imediata, é 
tempo de conversa. Em uma aula em assembléia fica quase que impedido o diálogo. Fica a tal da relação 
‘bancária’ mesmo do conhecimento 
Ainda, para piorar, nossa cultura escolar nos deixou, enquanto alunos, envergonhados, tímidos e temerá-
rios em intervir nas aulas, há medo. O falar em publico é algo sacrificante para as pessoas, pois não é 
bem visto, nem valorizado. Mas com o tempo, vê-se sua necessidade, e a disciplina contribui para isso 
em todas as escalas, no grupo, na sala... 
Daí, foi muito instrutivo ver os professores nessa função, de conversar com o grupo, dentro do grupo, 
sentados em mesmo nível, isso é incomum. Normalmente os professores passeiam pela classe e conver-
sam de pé com os alunos sentados em roda, meio com perguntas: e ai? Alguma dúvida? Não se trata de 
construção coletiva do conhecimento. 
 
Considerações sobre os estudantes 
Bem, tem aí um caráter de classe (social mesmo) e de “treino” que passaram nos últimos anos, a apenas 
idealizar a arquitetura em forma de projetos e nada aplicar, nada fazer. A dificuldade de por as coisas na 
prática é incomum. Eles estão quase que cegos e impedidos de tocar a realidade, a dificuldade de pegar 
um martelo... 
Fiquei bastante impressionado com a postura dos estudantes, de desleixo, de desconhecimento total de 
que é uma disciplina optativa em uma escola publica. De que é um desejo de diversos estudantes de 
cursar a disciplina e assim ocupam-se vagas... Infelizmente, sempre tem uma porcentagem que não se 
‘enquadra’ e se desinteressa no meio do processo. Houve uma estudante que deixou isso claro, ela que-
ria muito estar no grupo do ETFE, mas não havia mais vagas e se desinteressou e saiu da disciplina. 
Notei também a dificuldade de não serem mandados a fazer as coisas. A dificuldade de terem autonomia. 
De entrarem na sala de aula sem que alguém os chamasse. Isso é bem grave... 
A dificuldade de se comportar como grupo, entre eles mesmos, sem respeito entre iguais, de chegar a 
qualquer hora... a ponto de até haver um pequeno conflito interno a um grupo. 
É bacana ver o processo de aprendizado, a alegria de desformar a parede, de pegar algo e ver que é 
capaz. É bacana ler os relatórios, ver aquilo que ficou, aquilo que “bateu”. Após ler os relatórios do douto-
rado de Ronconi e esses todos, dá para dizer que “todos estão falando a mesma coisa”. É quase que um 
mantra.... se todos tem consciência disso, da separação (alienação) que a fau causa, pq. A fau segue 
assim? As falas desses estudantes nos alimentam de razão para continuar a lutar para que a matéria 
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material esteja cada vez mais presente na formação, ou melhor, os processos de “enfrentamento da 
matéria”. Coisa que eles não “enfrentam” em todo curso, eles discursam sobre, mas não se relacionam 
com ela. Eles falam sobre elas (as matérias materiais) mas nunca a vivem. Alienação material. 
Outro ponto: a pouca produção. A falta de dedicação realmente deixou bastante aquém do possível o 
alcance dos resultados materiais... O tempo é próprio do processo, mas como fazer para que esse tempo 
também não se perca? Seja o tempo necessário? Os tempos que eles conhecem ou são o do trabalho 
direto com prazos de resposta rápida como no mercado, (a pressão produtivista) e o termo da preguiça, 
do desinteresse... Me parece que muitas vezes falta uma força motriz interna que impulsione-os a fazer 
com mais energia. Seria alienação do processo? Será que passam batido nisso tudo? É cultural ? 
 
Considerações sobre a documentação da disciplina 
Enquanto filmava e fotografava, surgiu realmente o interesse em fazer um mini documentário da discipli-
na, com as etapas, com as locações em cada etapa, com trechos da bibliografia sobre o método, ou vo-
zes em “off”. Com função de difundir ainda mais o método do canteiro... Um vídeo pode expandir sua 
atuação para outras escolas, de um modo mais “exponencial”. Por meio de ‘You tube’ mesmo, que fique 
sediado na página do canteiro. Um vídeo que explique de modo breve e didático o método, de aproxima-
ção sucessiva da execução dos projetos. De que isso é possível! (as pessoas acham que isso é impossí-
vel, que são coisas incompassíveis: pensar e fazer coletivamente). Daí é um vídeo extremamente emo-
cionante, pois desvela obviedades. 
As imagens dos desenhos em desenho e das pessoas depois executando dão enorme impacto. É a ma-
terialização, é arte, pois é livre, não tem mediações de outros, não tem exploração, não tem a pergunta e 
a cobrança: “será que ‘o Mané’ que vai fazer, vai fazê-lo como quero”, esse é o pesadelo de todo arquite-
to, toda sua loucura baseia-se nisso, é um tipo de social-panoptismo que acontece com a “visita” à obra. 
É hilário, os arquitetos “visitam” as obras... Como se fossem “visitar” uma tia ou um tio que não vêem há 
muito tempo... 
Daí seriam essas imagens. O aluno falando, gesticulando o bater da terra na sala de aula, depois o dese-
nho disso e depois a execução disso, como um clip, com trocas rápidas de quase sobreposição das eta-
pas. Me parece que a força disso tudo é essa a mini-revolução: um grupo conversa, planeja, decide e 
depois vai e faz ! parece ridícula a frase mas ela é impossível hoje por conta da divisão social do trabalho 
!!! isso gera um debate.... 
Daí, se algum estudante se interessasse, algum bolsista, como seria isso para o LCC? Juntar mais gente 
como suporte às disciplinas, ao canteiro mesmo. Como foram as bolsas do Coseas? 
E, se depois, entrevistarmos arquitetos que passaram por esses dez anos de canteiro? Depoimentos com 
resultados em seus trabalhos: tem de ser vídeo, entrevistas com relatos do impacto na vida profissional, 
se é que há... Se é que notaram que se executarem alguma coisa na obra que projetaram isso causa um 
impacto tão positivo para si (por gostar mesmo de fazer algo, a alegria do corpo tocando o mundo, a lá 
Freinet), se é que depois isso foi feito, ou a disciplina, é apenas um sonho, em um mar de alienações ? 
Isso se desdobrou ou ficou apenas no âmbito da consciência? Ou no âmbito da tentativa, de um desejo 
não realizável, como a fala de Artigas: “(...) arquitetura é obra feita. O arquiteto devia ser o homem que 
construísse a sua própria obra,se possível com suas próprias mãos, como um grego faria (...)”. (ARTI-
GAS, p.205; In: MINTO p.78) 
 
Considerações sobre a relação com os técnicos 
Fica um pouco daquilo que conversamos Reginaldo e eu. Uma percepção de como lidar com a diferença 
do técnico. Como lidar com um processo de formação, transformação dele também. Se é que isso é pos-
sível, tê-los mais ainda contribuintes do método da disciplina. Talvez convidar o Romerito ter um status de 
co-executor, também de professor mesmo, não sei, isso tem de se dar na prática, o ‘titulo’ não significa 
nada. 
Algumas coisas práticas que podem contribuir (tudo é inserto, é possibilidade, contribuição que permite 
algo acontecer). 
Se os técnicos estivessem na primeira aula, de apresentações, na roda inicial, ele se colocar como tam-
bém ‘professor’, de um conhecimento específico dele (ele tem algo a ensinar, daí ele é professor em 
alguma coisa, é professor no sentido amplo do termo). Essa presença/ausência deles aparece nos relató-
rios, tem grupos que citam o técnico, tem outros que não. Isso acontece com o estagiário, tem grupos que 
até colocaram o estagiário na capa, isso é legal, é um reconhecimento, algo no âmbito humano mesmo, 
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de considerar a existência do outro, e isso contribui para a construção da pessoa). Daí, se o tecnico é 
chamado a isso, ele mesmo muda as posturas. Não sei, se há textos que podemos passar para ele sobre 
pedagogia básica... estou vendo isso com os professores e instrutores na Escola Municipal de Ensino 
Profissional da prefeitura de São Bernardo, são aulas de alvenaria, pintura, elétrica, hidráulica... Como 
contribuir para que o aprendizado não seja de comandos a se repetirem mas de contribuir com a criação 
do fazer. As conversas têm sido boas, mas ainda está bem no começo. 
Outro exemplo: o relatório. O Romerito viu os relatórios? 
O passo mais distante, daqui a mil e quinhentos anos trabalhando junto, seriam eles estarem junto tam-
bém na avaliação dos estudantes. Que quer dizer, nós aprendemos com eles, técnicos, o que que eles 
aprendem com a gente? A relação é dos dois lados. Não podemos deixar acontecer uma “ocupação cul-
tural” do tipo que o Paulo freire coloca no livro “extensão ou comunicação”. Se tiver um olhar bem sensí-
vel mesmo, é como se os arquitetos invadissem a vida do canteiro e daqueles que lá vivem (técnicos). 
Como fazer para que eles também “invadissem” a fau com suas questões, seu jeito de ver o mundo, de 
se importar, de se portar com ele, o mundo? 
Há uma hierarquia estabelecida entre professores e técnicos que dificulta. Mas como fazer, se de fato, a 
responsabilidade e o conhecimento do processo didático é de fato dos professores? Seria, cada vez mais 
(é um processo de paciência) trazer os técnicos para o método da disciplina. Paciência e paciência (exa-
tamente como tem os professores, não é uma critica, é uma reflexão ao lado, pois os professores sabem 
e lidam com a questão há anos e sabem dos limites, inclusive). Por favor, quem sou eu. É apenas a iden-
tificação da necessidade de um melhor “aproveitamento”, de “desempenho”, de inserção e ‘companheiris-
ticamente’ falando (sem populismos) da relação com os técnicos. 
Isso transparesse ás vezes na relação de submissão deles, e isso é também ‘ensinado’ e aprendido pelos 
estudantes. Não podemos nos relacionar com eles da forma que lutamos contra. (ai essa frase pode 
gerar estranhamento, não, não, eu reconheço e vejo, e aprendo com a luta e o esforço dos professores 
que tem consciência disso, não é critica destrutiva, é constatação da dificuldade, da barreira, conversa 
construtiva). 
É como saber e reconhecer que sou ‘portador’ de práticas machistas e recistas. Sim vivemos em uma 
sociedade que cultiva isso em todos nós a toda hora. Assim mesmo como a sociedade cultiva em todos 
nós nossa relação de superioridade em relação a um pedreiro, e quebrar isso na gente mesmo, não vai 
quebrar nunca. O que podemos sim é reconhecer que isso assim acontece e lidar com isso criticamente, 
reconhecendo que somos assim. Serão necessárias gerações e gerações para superar isso, se é que 
alguém quer superar isso, me parece conversa de maluco se preocupar com essas coisas, tenho consci-
ência. 
São coisas que aparecem quando não o convidamos para ver o Mink falar... Em um movimento de incluir 
ele como um membro do laboratório. Se tiver uma palestra, convidar... Não sei, uma integração mesmo. 
Outro dia almoçamos juntos no bandejão, nos encontramos na fila e isso foi bom. 
Não sei, não tenho respostas, mas fica uma vontade de experimentar caminhos para deixar essa relação 
ainda mais interessante..... É uma sensação de que dá para ser mais integrado, sem falsear, sem ser 
populista, voluntarista ou paternalista. 
Mais uma pergunta, por exemplo, agora à fau: pq. Os funcionários todos não são convidados às aulas 
magnas, se eles se interessarem.... é o ato de convidar. Convidar é importante!!! É uma pena, ver o fun-
cionário ali sentado, amarrado a uma função burocrática por toda uma vida... que direito temos nós de 
diferentes deles? Os arquitetos se deliciam com conversas com grandes pessoas... Paulo Mendes !! até 
para ver se eles se interessam.... pq. Não? Convidar !!!! 
Hm..... Podem ser vários movimentos concomitantes, todos eles sem perder o foco da formação dos 
estudantes: 
1. Movimento de contribuição à constituição do conhecimento do técnico, a valorizar isso, para os alunos 
terem claro que seus projetos vão precisar de Romeritos mil para parar de pé. Ou seja, o Romerito é 
indispensável. Daí, isso pode contribuir para algum dia o estudante apoiar uma greve dos trabalhadores 
no canteiro de obras, e não reclamar disso. Por exemplo, pois seu salário deveria ser de igual importân-
cia, pois sua ação tem a mesma importância que a do arquiteto. Os dois são essenciais. 
2. Movimento de contribuição à formação do Romerito no que se refere à arquitetura, de ele descobrir 
algo com isso, se ele por bem quiser... Quem sabe ele resolve prestar vestibular... e estudar arquitetura, 
mas enquanto isso não acontece, fazer coisas do tipo que fez Reginaldo outro dia a ensinar o calculo da 
catenária. Um outro dia levar um livro... Coisas do tipo. Ou as aulas mesmo, como já foi feito. Cursos de 
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desenho, de L.A. pagos pela fau poderiam ser importantes ! a disciplina do Minoru, de desenho. É con-
versar com o Minoru... 
3. Movimento de convidar ele a conhecer os projetos dos estudantes: participar das apresentações em 
sala de aula. Assim ele se familiariza, se incorpora a dar mais sentido aquilo que faz depois, junto, no 
canteiro. 
4. Movimento de convidar eles contribuírem com propostas de solução junto aos estudantes (isso exige 
um cuidado extremo e clareza por parte do técnico, dos limites disso). Pode ser bacana para o técnico 
participar disso também (pois estarão a trabalhar junto). (seria algo como fazem os professores, comen-
tam, dão dicas, mas sempre com um objetivo pedagógico). Imaginemos, que para fazer um piso de ar-
gamassa, são 300 decisões, se destas, dez foram emitida pelos técnicos, ou até mais, lógico, insere no 
processo de saber fazer do estudante que ele tem que aprender a compor. Um compositor mesmo, com 
idéias de vários, como um relator de uma assembléia. Isso pode ajudar a contribuir com idéia absurda de 
dar autoria aos arquitetos sobre os projetos com mais destaque sobre qualquer outro ser. Teve uma vez 
que isso aconteceu com um colega, quando eu estava trabalhando na cooperativa canteiro e um dos 
nossos contratantes (um arquiteto muito amigo) nos obrigou a executar um absurdo... Tínhamos visto que 
ia dar errado, mas para que ele mantivesse junto ao dono da obra, o cliente, a sua função hierárquica ele 
assim determinou.... e deu errado no final.... é uma questão de posição na cadeia produtiva e de classe 
também, contribuir para que arquitetos desenvolvam a abertura de diálogo, de se familiarizar a aceitar 
idéias de pessoas da classe trabalhadora é instrutivo. 
 
Considerações sobre o geral com a FAU 
É de se abismar que apenas no final do curso coisas tão elementares venham a ser trabalhadas com os 
estudantes. Isso mostra a responsabilidade da disciplina. Não que as disciplinas duas do canteiro não 
tivessem função, mas é que se trata de água no deserto, seca rápido... como fazer, para não depender 
da vontade dos professores, belos (como o encontro involuntário com Alexandre Delijaicov a conversar 
sobre possibilidades de alguma ação conjunta nesse semestre)... 
Acredito sim que devamos ser mais proativos ainda, não que Reginaldo e Érica não façam isso (quem 
sou eu para dizer), mas apenas que tem de ser proativo mesmo. Se os professores outros são alienados 
não podemos deixar que façam isso com os estudantes. Não sei que fazer, com fazer, o ou o que já foi 
tentado. 
Mas talvez pela COC AU, ou a CG, buscar que seja (não uma norma, não pode ser obrigação) incentiva-
da, como necessária a utilização do canteiro e LAME por todos os professores. Não apenas nas quatro 
disciplinas. 
 
 
 
 
 
 

2. RELATORIOS INDIVIDUAIS DOS EDUCANDOS 1º sem. 2011 
 
 
AUT 131 – TÉCNICAS ALTERNATIVAS DA CONSTRUÇÃO  
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA PELOS ESTUDANTES 
1º semestre 2011 
 
 
Bárbara Torres Améstica 
Grupo cobertura de ETFE 
 
Em relação ao trabalho no canteiro; a característica mais importante foi o trabalho em equipe. Trabalho 
em termos de saber a verdadeira magnitude do fator tempo na construção. Na atualidade, a construção 
faz perceber o tempo como ouro, o Tempo é dinheiro. Para mim, os primeiros materiais de um arquiteto 
são tempo e espaço. Pensar que um deles se transforma conceitualmente só em dinheiro é catastrófico. 
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O trabalho coletivo faz as pessoas entenderem que cada um precisa do outro para fazer um inteiro. Tam-
bém que os tempos tomam uma realidade muito maior ao ser um trabalho feito por nossa própria mão. 
 
 
Carolina Laiate 
Grupo parede de taipa 
 
Meu interesse na disciplina ao me matricular foi o de poder desenvolver uma conversa que normalmente, 
na FAU, se apresenta de maneira cindida, oscilando ora teórica, ora “prática”, no que diz respeito à con-
cretização da discussão. Imaginava que poderia, nessa disciplina, me aproximar um pouco mais do Can-
teiro, um lugar de onde só se ouve falar na grande parte das disciplinas, mas raramente se problematiza 
e se insere na prática de projeto como parte do todo, não final e nem separável da formulação dos pro-
blemas. De certa forma, uma idealização me levou a cursar a disciplina, tanto por conhecer minimamente 
o trabalho dos professores responsáveis, tanto por depoimentos de amigos e colegas que já haviam cur-
sado a disciplina, tanto por uma vontade de me envolver com algo que me fizesse sentir menos desenrai-
zada na maneira de pensar/fazer/viver a arquitetura.  
Neste aspecto, fui bastante feliz em minhas idealizações, me senti contemplada nas projeções que fiz a 
respeito dos estímulos externos, referentes à postura dos professores, à possibilidade de entrar em con-
tato com a materialidade de uma discussão que não se esgota em si mesma e refleti-la na mistura da 
terra com o cimento, o trabalho, num diálogo constante, um se voltando ao outro, na dimensão mais am-
pla da reflexão, da construção. A primeira parte, a da metodologia dos sete passos, foi essencial para 
apresentar a proposta de abordagem dos problemas. Durante uma conversa, nos pegarmos discutindo “o 
que é técnica”, apontou o rigor necessário para com o qual não poderíamos faltar a fim de tratarmos seri-
amente qualquer que seja o assunto.  
Foi muito importante a proximidade com os professores, a disposição e paciência investida de sua parte 
para o nosso (falo pelo meu, certamente) desenvolvimento, a presença de um monitor, Chico, que inspire 
envolvimento e dedicação com o trabalho realizado, e a possibilidade de trabalhar em grupo com pessoas 
que se associaram não por afinidades íntimas e pessoais (diretamente), mas que se juntaram através do 
tema a partir do qual gostariam de abordar a proposta da disciplina. Isto faz muita diferença no desenvol-
vimento do trabalho, pois partimos de uma postura autônoma de cada um dentro do coletivo.  
Escolhi o grupo da taipa por achar que seria interessante recorrer a uma discussão anterior à da indus-
trialização, a do modelo que é reproduzido. Talvez por todos os anos de FAU ter me apoiado nesse dis-
curso (mesmo sem saber ao certo e profundamente o que isto significa e demanda e como se realizaria), 
quis me aproximar da construção como ela se dá de fato, do trabalho realizado pelas pessoas (que nesse 
caso foi a taipa, mas poderíamos estar tratando da autoconstrução de alvenaria e estrutura de concreto 
nas cidades brasileiras – até certo ponto que seja possível traçar paralelos sob esse aspecto) e da técni-
ca da taipa de pilão, que tem um potencial que poderia ser melhor aproveitado e sobre a qual eu tinha um 
repertório bastante empobrecido.  
 
 
Charly Crochu 
Grupo piso de argamassa 
 
A aprendizagem das técnicas de construção é uma relação visual  e prática, enquanto manipulando a 
pessoa entende seu funcionamento. Estas aulas de técnicas alternativas de construção são 
realmente diferentes de teorias geralmente ensinada nas escolas de arquitetura. Ela inclui, mas é 
intuitivo, utilizando cada um dos nossos sentidos, a resposta dos materiais, sua composição, sua 
concepçao e as mudanças na forma. Em contraste com um curso teórico que propomos uma abordagem 
geral para este curso me permitiu concentrar sobre um determinado assunto e estudá-lo em 
profundidade.  
A primeira semana se concentrou no estudo de um projeto arquitetônico em grupos de 7. Ouvir e 
compreender uma discussão em grupo em uma língua que eu não controlo tem sido muito difícil. Apesar 
dos esforços dos meus colegas, a falta de dados visual (gráfica ou hardware) não me permite participar 
plenamente nas discussões. Este passo é o mais abstrato desta ensino.  
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Quando chegamos ao local da construção, eu acho que nós realmente tomou conhecimento do trabalho 
a ser feito e as oportunidades. Revisitando o edifício que poderia, através da experimentação do 
espaço, viu suas medidas, não métricas e abstrato, mas dentro do corpo humano com a 
nossasensibilidade. Além disso, estamos conscientes das possibilidades: enviando o que foi 
feito anteriormente, mas também em termos de materiais e máquinas disponíveis. Este momento é a 
transição de idéias abstratas do ensino de arquitetura econstrução para a sua realidade. Eu acho que 
seria bom para estudar o projeto mais "no campo" em contato com os locais de produção e construção.  
Depois de decidir o que queríamos, começamos a elaboração do protótipo douma laje. Esta fase 
do projeto foi mais tempo que o esperado. De fato, antes de encontrar a forma ideal deve experimentar 
com diferentes opções ecompará-los a entender as vantagens e desvantagens. Um elemento de 
construção pré-fabricada devem : têm qualidades estéticas, a força suficiente, ele deve 
ser econômico (custo, mas também no tempo de execução) e ser tão facilmente manipulado possível 
e posta em prática. Todos esses fatores que estamos realmente apareceu durante o seu fabrico. O 
hábito de abstração do projeto nos permite fazer isso muito poucos percebem isso. Depois de 
élaboraçao um protótipo, temos de pensar em produção em massa eo tempo necessário para isso. Este 
curso me ajudou a entender a importância da gestão do tempo para melhorar a produtividade e reduzir os 
custos ea duração da construção de um edifício.  
A parte mais formativo e divertido deste aula é a  manipulação do material, 
aprendizagem sensorial composição antes de estado sólido. A idéia de criar um molde antes 
de derramar o concreto pode parecer ilógico, é tambem o mais complexo. Na verdade ele deve estar 
no pensamento negativo sem imperfeição. Então você tem que criar um forma usando o material tanto 
quanto o produto acabado e, finalmente, a derramar concreto antes de destruir o molde para removê-lo. 
Esta solução é antieconômico, devemos pensar de um molde removível e reutilizável. Através da 
manipulação da madeira e de concreto compreendi melhor as suas próprias características e as 
reações que ocorrem quando se entra em contato. A madeira de que são (por esta experiência) 
apareceu forma final. Por outro lado, nós mesmos criamos nossa própria mistura de concreto, a partir 
dematéria-prima. O aspecto final do módulo é totalmente dependente do ensaio realizado. Em 
paralelo com este curso, eu queria um modelo feito de Mube concreto, seguindo o mesmo procedimento. 
Esta experiência não deu certo por causa da dosagem errada do material, e com esta falha eu vi o 
queacontece quando você coloca muito de um componente. O toque no concreto corta seus dedos e se 
pode sentir o aspecto da areia. O resultado do material é algo que só a experimentação só pode nos 
dizer. Este curso me permitiu compreender todas as fases da construção de uma parte de um edifício. 
Embora as técnicas utilizadas são tradicionais, discutimos a geração de idéias e concepçao. O 
aspecto alternativa que tínhamos de construir com o que disposto e que estava nas nossas capacidades. 
Esta experiência complementa a experiência de construção outra alternativa que eu tinha 
antes com CRATerre. Eu toquei em aspectos que eu não sei ainda, provavelmente mais perto (na 
minhaescala) de auto-construção.  
 
 
Daniela Marinho Marques 
Grupo cobertura de ETFE   
 
Acho que tempo de canteiro poderia ter sido um pouco maior em relação ao da pesquisa. Talvez ache 
isso pelo fato do ETFE ser um material cujas informações sobre como manuseá-lo e instalá-lo são escas-
sas, de maneira que só conseguimos avançar em como lidar com o problema da cobertura quando co-
meçamos a manusear o material e o perfil. 
Conforme foi exposto na sala, eu também concordo que se pudéssemos ter apresentado o resultado final 
no canteiro seria bem melhor, mas entendo as limitações atuais para isso não ocorrer.  
Considero que o número de pessoas por grupo foi adequado, se o grupo fosse maior prejudicaria o an-
damento do trabalho. Acho que até o limite de cinco pessoas daria para desenvolver o trabalho tranqui-
lamente. 
 
 
Diego Villela Simões 
Grupo cobertura de ETFE 
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Minha expectativa quando me matriculei na disciplina era que, no meu último semestre na FAU, eu tives-
se contato com o canteiro, assim como no começo da faculdade. 
Para mim, a disciplina foi além das expectativas, uma vez que além de todo contato com o canteiro, prin-
cipalmente na montagem dos arcos, também tive contato com um material novo que foi o ETFE. 
Também achei interessante a abordagem feita ao material, que incluiu a pesquisa prévia, a construção 
dos arcos e por fim, testes e o manuseio da membrana. O resultado final não foi o que esperava, uma vez 
que a membrana não ficou tão bem colocada, devido ao perfil que usamos e a gramatura da membrana 
que não era adequada, mas acho que o aprendizado foi grande e deixamos uma experiência prévia para 
as próximas turmas que vierem a manusear este material. 
 
 
Elisa Valeria Torres Guzmán 
Grupo parede de taipa de pilão 
 
Mi experiencia en la clase AUT0131, Técnicas alternativas da construcción, fue increíble, por haber expe-
rimentado una forma de aprendizaje diferente,  al abordar un conocimiento técnico desde una perspectiva 
teórico-práctica. En la que el ir y venir de una perspectiva a la otra, no sólo  me permitió un mayor acer-
camiento al sistema constructivo que abordamos: muros de taipa. Sino que también enriqueció mi forma-
ción, al abrirme el panorama en cuanto a formas de aprendizaje; pues yo vengo de una facultad (Facultad 
de Arquitectura, UNAM) en la que no existe un espacio como aquel cantero, donde al experimentar direc-
tamente con los materiales  se rompe esa frontera de imaginación abstracta sobre la lógica que sigue el 
sistema constructivo.  
La participación, -por lo que experimenté-  una de las características fundamentales a lo largo del curso. 
Desde los primeros días,  partimos con una serie de discusiones con las que fuimos formando una plata-
forma de arranque, una base de entendimiento común sobre nuestro objeto de estudio, la cual se fue 
transformando con el pasar de los días, al ir encontrando nos con la practica en si. Más en fin, a pesar de 
haber llegado con un cierto limite de comunicación, creo yo, haberme involucrado en el proceso de 
aprendizaje a la par que mi grupo.   
 
 
Fernanda Mangini de Oliveira 
Grupo piso de argamassa 
 
A disciplina é bastante feliz em propor o contato direto com a produção da arquitetura de maneira tão 
prática. A divisão em pequenos grupos de trabalho foi produtiva também. Acredito que o desenvolvimento 
do trabalho de cada grupo mostra muito o grau de contato e conhecimento com a parte prática do projeto, 
o projetar de verdade, na realidade. As dificuldades enfrentadas então são puro aprendizado, essa foi 
minha sensação.  
No início, trabalhar com o projeto geral do piso elevado para o escritório era minha expectativa. Ao longo 
do processo, a necessidade de desenvolver um módulo do piso trouxe um aprendizado muito importante 
na manufatura da forma para sua concretagem. Considero bom o processo de desenvolvimento da forma 
e ótimo o processo de aprendizado dessa experiência. Senti falta de ter chegado numa produção maior 
das peças para testar sua modulação e associação no local do projeto.  
 
 
Gabriel Negri Nilson 
Grupo piso de argamassa 
 
A conclusão da disciplina se mostrou bem adequada à sua proposta inicial de mostrar propostas para a 
construção do laboratório da disciplina no Canteiro da FAU. A divisão da disciplina em duas grandes 
partes, de pesquisa/discussões e a execução do tema abordado, foi positiva para o grupo começar a 
trabalhar junto e entender de fato o tema que estava lidando. A experiência no canteiro, a meu ver, não 
tem nunca como ser negativa, é o que muitos buscam quando fazem essa disciplina (eu inclusive). Colo-
car “a mão na massa” é algo que deixa todos atentos e curiosos, e ver o seu projeto sair de uma discus-
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são teórica para um resultado físico é muito animador. Do mesmo modo vejo alguns funcionários do LA-
ME se animarem ao ver o espaço sendo usado, já que o vemos às moscas muitas vezes ao decorrer do 
ano.  
O que vejo como possíveis mudanças na disciplina é um maior envolvimento entre os três grupos, algo 
que fuja das apresentações em aula, uma participação no canteiro mesmo, uma maior relação com as 
pesquisas e resultados obtidos nessa disciplina em semestres anteriores (não tivemos acesso às discus-
sões de piso elevado já realizadas, por exemplo) e outro ponto que eu disse em sala de aula sobre a 
apresentação do resultado final (final do grupo na disciplina e não final das pesquisas desse tema) seja 
feito no próprio canteiro. Digo esse último por ser o local onde tudo foi realizado, para ser visualizada a 
evolução da peça, as formas e etapas passadas até atingir a peça (ou as peças). Sem isso imagino que 
todo o esforço feito para sair do campo teórico e entrar no campo físico, caia novamente no teórico. Em 
um dos textos do Sérgio Ferro (Programa para pólo de ensino, pesquisa e experimentação da construção 
de 1994) ele sugere a divisão de três ateliês para o ensino: Ateliê pedagógico, Comissão científica e 
pedagógica e Ateliê experimental; nessa disciplina conseguimos abordar o ateliê experimental e pincelar 
um pouco a pesquisa da comissão científica, seria interessante conseguimos abordar os três, mas acredi-
to que isso fique para futuras abordagens.  
 
 
Guido Otero 
Grupo cobertura de ETFE 
 
Após a conversa da aula passada e a breve avaliação coletiva, vejo que os objetivos do curso, de passar 
uma metodologia de resolução de problemas que lida com o trabalho e a experiência no próprio canteiro 
como fonte de aprendizado associado a discussões grupais e estudos individuais, foram atingidos por 
mim. A experiência foi bem satisfatória, a descoberta de soluções baseadas em problemas colocados 
pela prática e conversas com pessoas que entendem do assunto, funcionou chegando numa peça e nu-
ma forma de pré moldado satisfatórias às necessidades colocadas pelo próprio manuseio e confecção 
delas. Tinha colocado durante a aula da questão de se trabalhar com problemas externos à FAU, e a 
resposta dos professores me fez pensar que de fato, trabalhar com problemas externos à FAU traz um 
compromisso com a solução de problemas, tanto qualitativo como de prazo, que pode ser prejudicial 
tanto para ensino quanto para a demanda. 
 
 
Julia Paccola Ferreira Nogueira 
Grupo piso de argamassa 
 
 Como sei que o programa e objetivo da disciplina varia a cada ano, no fim das contas não sabia 
muito bem o que ela seria ao longo do semestre. A única coisa que eu tinha vontade e que foi o que me 
fez escolhe-la como disciplina foi a vontade de ir para o canteiro mais uma vez (Além da vez em que 
fomos com construção no começo da FAU) e com uma cabeça mais madura.  
 Achei boa a maneira de dividir os temas entre as pessoas, sem ter um numero determinado, ou 
coisa parecida. Sendo uma optativa é natural não conhecer os outros alunos, e isso foi uma maneira legal 
de trabalhar, cada um com uma vivencia diferente e de etapas diferentes da FAU. 
 A princípio, os professores falaram que seria uma matéria livre em que os alunos diriam como 
seria a dinâmica das aulas. Não senti isso nas primeiras semanas, quando estávamos em sala, éramos 
obrigados a discutir o tema de uma maneira, e depois outra vez obrigados a pesquisar sozinhos, e fomos 
inclusive desestimulados a fazer uma visita de campo porque tínhamos que fazer a pesquisa individual. 
Para mim, pareceu um pouco besteira, visto que visitar uma praça da cidade com piso elevado e também 
uma cooperativa de catadores de lixo próximo a USP poderia ter contribuído para o trabalho naquele 
ponto.  
 Passada esta etapa em sala, passamos realmente a ser mais autônomos, e ai eu senti que o 
trabalho andou mais pra frente, foi quando começamos a pensar como seria nosso módulo, nossa primei-
ra peça, a forma, além de poder ver o tempo todo o local onde o piso seria implantado, e entramos em 
contato com o problema de verdade.  
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 O grupo optou por fazer a peça toda em argamassa armada, isso foi algo que me despertou 
muito mais interesse, porque mesmo trabalhando com um tema de piso elevado (bem mais simples se 
comparado com outros tipos de pré-moldagem) pudemos ter contato com um tipo de técnica muito útil 
posteriormente no campo profissional. Pessoalmente não tinha muito interesse em ficar experimentando 
muito com reciclagem e reutilização do lixo (como placas anteriores de garrafa pet) por ser algo que difi-
cilmente se lida em projeto.  
 Fazer a primeira forma, concretar a peça foi uma tarefa difícil a principio para mim, que nunca 
pensei muito bem em como se executam formas. Achei que o grupo agiu bem em não abandonar a pri-
meira forma antes da concretagem, como os professores haviam sugerido, porque só assim realmente 
veríamos o que os problema da forma acarretariam na peça. A análise depois da desmoldagem foi me-
lhor ainda no sentido de aprendizagem, e quando fizemos a segunda forma, me senti mais consciente do 
trabalho que deveria ser feito, dos materiais e das técnicas que temos no lame. 
 Senti falta de ensaiar a peça, porque no fim não sabemos se o nosso projeto tem fragilidades, ou 
se ele poderia ser mais esbelto. Porém, ao olhar para o resultado, acredito que se não chegamos a acer-
tar no desenho, estávamos realmente perto de consegui-lo. Acredito que não ensaiamos a peça por falta 
de tempo por culpa da falta de organização do grupo com horários e etc, se existiu uma falha no grupo, 
diria que foi esta. Em optativas, cada vez mais vejo que a questão do horário e do comprometimento é 
maior.  Este tipo de disciplina demanda dedicação de todos, por ter um calendário apertado se o objetivo 
é fazer, testar e fechar um pequeno projeto. 
 
 
Juliana Pinheiro Gonçalves 
Grupo piso de argamassa 
 
A disciplina apresenta uma proposta muito interessante propiciando a relação entre projeto e canteiro. Ter 
o contato com este último é fundamental para o aprendizado de um arquiteto que em seu cotidiano lidará 
diariamente com os gargalos entre projeto x produção. Acredito que TODAS as disciplinas do Departa-
mento de Tecnologia deveriam ter este viés e; portanto, a reestruturação do departamento é fundamental 
para que isso aconteça. O arquiteto deve sim participar ativamente do canteiro e deve sim entender a 
importância de um projeto para produção. Como sugestão, seria interessante que a disciplina tivesse uma 
continuação: tanto um segundo módulo (AUT 0131- II), quanto um trabalho pararelo de acompanhamento 
dos alunos que já tenham participado. O segundo módulo é aqui sugerido como motivação da realização 
do projeto, já que em 1 semestre não é possível a conclusão do mesmo (é possível apenas chegar num 
projeto ótimo e executar uma peça ou um protótipo do mesmo).  
 
 
Luiza Junqueira de Aquino 
Grupo piso de argamassa 
 
A decisão por cursar a disciplina partiu do interesse por questões construtivas, que me levou a cursar o 
programa FAU-POLI, e definiu também o tema do meu TFG, concluído esse mês. Também imaginei que 
seria muito interessante voltar ao canteiro da FAU no ultimo semestre e recuperar a linha das disciplinas 
práticas do primeiro e segundo ano. 
Porém, logo nas primeiras aulas, quando nos foi apresentada a proposta de trabalho, percebi que a di-
nâmica desta disciplina seria bastante diferente das que cursei nos primeiros anos. Avaliando agora, vejo 
que mais interessante que a abordagem de questões construtivas, ou que o caráter prático do canteiro, é 
a forma como a disciplina é conduzida, conferindo ao aluno uma autonomia absoluta, que não se vê em 
nenhuma outra disciplina da FAU. 
Na primeira parte das aulas, ainda em classe, causa certo desconforto e estranhamento a percepção de 
que as aulas são conduzidas pelo aluno, nos tirando do conforto de chegar, sentar e nos colocar como 
ouvintes. Mas já nessas discussões era perceptível o quão enriquecedor era o método utilizado, pois não 
nos eram dadas respostas, nem questões. Desde o princípio nós mesmos tivemos de identificar as ques-
tões pertinentes ao tema, e buscar sozinhos as respostas a elas. Era interessante perceber que no início 
da discussão o grupo sentia que aquilo não levaria a nada, já que ninguém tinha uma pesquisa ou conhe-
cimento prévio sobre o assunto, mas fazíamos o melhor que podíamos e ao final víamos o quanto as 
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questões tinham ganhado corpo, sendo com definições, ou com diretrizes para a pesquisa. Dessa forma 
a disciplina me apresentou uma nova forma de entender um trabalho de grupo. Esgotando a discussão 
até o limite permitido pelos nossos conhecimentos prévios, que se mostravam maiores que os imagina-
dos, o momento de pesquisa individual ganhou um embasamento muito maior, pois havíamos entendido 
a importância daquela pesquisa para o grupo, e sabíamos até onde tínhamos conhecimento suficiente, e 
em que pontos seria necessário aprofundá-los. 
Para mim foi especialmente interessante essa dinâmica porque este semestre foi uma transição da facul-
dade para a vida profissional. Estou fazendo estágio em uma obra, sou monitora de estrutura na Escola 
da Cidade, e na FAU cursei somente esta disciplina e o TFG II. Já no início do semestre percebi que já 
não havia nenhum momento da minha semana em que eu me colocava como ouvinte. Todas as ativida-
des exigiam uma postura ativa, e a capacidade de conduzir os processos. Isso foi desafiador e muito 
enriquecedor. 
Da mesma forma como a primeira parte, em sala de aula, a fase de canteiro também trouxe um aprendi-
zado muito grande com os erros e acertos. Mais do que entender melhor a respeito do tema desenvolvido 
pelo grupo, o processo nos fez perder o medo de criar algo que não dominamos, testar, fazer de novo, 
perguntar, e mesmo de colocar em prática com as próprias mãos. Agora vejo que a FAU precisava de-
senvolver melhor essas habilidades nos alunos. 
Mesmo assim, acho que a presença dos professores deveria ter sido mais constante no acompanhamen-
to dos grupos. Sendo três grupos e três professores, seria possível ter o tempo inteiro algum dos profes-
sores com cada grupo, revezando-se entre eles. E no meu grupo, quase o tempo todo não havia nenhum 
professor acompanhando. Entendo que a idéia era que o processo fosse conduzido pelos grupos, mas 
acho que essa diretriz não seria prejudicada pela presença do professor, mas sim que ele poderia trazer 
contribuições muito positivas, tanto com conhecimento teórico e prático, quanto fazendo sugestões no 
percurso do grupo, assim como foi feito na primeira fase da disciplina, em sala de aula, em que contamos 
com um acompanhamento mais presente, e nem por isso ficou prejudicada a autonomia do grupo. 
Outro ponto negativo foram os horários. As aulas desde o início começaram com muito atraso, e em horá-
rios diferentes de uma semana para a outra. Acredito que além de termos deixado de aproveitar esse 
tempo a mais que teríamos se tivéssemos respeitado os horários, podendo chegar a um estágio mais 
avançado, a falta de um horário fixo para o início das atividades fez com que cada um fosse chegando 
uma hora, e o trabalho sempre fosse iniciado por uma parte pequena do grupo. 
 
 
Maria Isabel de Lemos Santos 
Grupo cobertura de ETFE 
 
 Esta disciplina propõe que os alunos trabalhem com técnicas adequadas aos problemas propos-
tos, buscando a solução mais viável diante do problema e do material disponível e escolhido para traba-
lhar. Acreditando que a qualidade da arquitetura está relacionada com a utilização adequada do material 
e solução de determinado problema, inscrevi-me nesta disciplina sem ainda saber direito com material iria 
trabalhar.  
 A introdução do ETFE este ano, despertou-me maior interesse, principalmente porque este esta-
va relacionado com a idéia central de meu TFG (estruturas tensegrities) de trabalhar com técnicas e ma-
teriais diferentes, e também porque apresentava nova tecnologia da qual queria ter mais conhecimento. 
Enquanto participava da disciplina, procurei encaixar a utilização do ETFE em meu projeto de TFG, mas 
no caso da proposta este material não era a melhor solução diante dos problemas encontrados, porém 
pude acrescentar ao desenvolvimento do trabalho o método dado em aula para a identificação e apropri-
ação de um problema 
 Na equipe de trabalho da qual participei, o número de pessoas foi conciso e eficiente para a 
realização de todos os passos de desenvolvimento do projeto. De meu ponto de vista, acredito que minha 
participação foi eficaz no processo de trabalho em grupo e também acrescentativa para a aprendizagem 
individual, especialmente sobre a importância da sequência dos procedimentos tomados perante um 
problema para o posterior solucionamento.  
 Admiro a posição da equipe que coordena a matéria pela iniciativa de introduzir materiais novos 
na disciplina - ainda que estes materiais não sejam muito recentes, mas considerando a arquitetura que 
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se pratica em território nacional sim - e despertar nosso interesse pela utilização de tecnologia diversa da 
usual. 
 
 
Paula Martins Vicente  
Grupo cobertura de ETFE 
 
Considero que a optativa AUT 131- Técnicas Alternativas da Construção está bem localizada como uma 
matéria a partir do 4º ano, pois é quando os alunos estão mais maduros e adquiriram alguns conhecimen-
tos básicos para o desenvolvimento e a prática de trabalhos no LAME e no Canteiro.  
A meu ver, a disciplina foi dada de modo bastante claro com a divisão do trabalho em duas etapas: a 
pesquisa/ teoria e a prática/ produção; sendo que foi importante a percepção de que a 2ª etapa só pôde 
se iniciar quando a 1ª já estava bem consolidada, porém ambas continuaram caminhando juntas na me-
dida em que novas questões foram surgindo durante o trabalho.  
Outra postura interessante que a matéria teve foi a liberdade dada pelos professores para o desenvolvi-
mento dos trabalhos, onde os grupos puderam se organizar da melhor maneira para cada, assumindo as 
responsabilidades e a forma de encarar os problemas dados, sem uma “receita” passada pelos professo-
res. Dessa forma foi possível se aproximar de um problema real e encará-lo de modo similar a uma atitu-
de de um profissional, não apenas de um aluno.  
 
 
Rafael do Nascimento Domingues Esteves  
Grupo taipa de pilão 
 
Meu grupo era o da elaboração do fechamento de Taipa. Muito embora nós tenhamos conseguido cons-
truir a parede, não creio que estabelecemos um bom trabalho. Muito devido à meu problema no joelho, eu 
faltei algumas vezes. Infelizmente, eu nunca fiz uma avaliação como estas, então eu realmente não sei 
como proceder. Como grupo, creio que nossa nota seja péssima. Realmente foi algo bizarro e um tanto 
quanto revoltoso, mas apesar disso, dadas as circunstâncias, eu realmente me empenhei.  
(...) Como aluno do programa FAU-Poli, eu nunca participei de nenhuma disciplina no canteiro além des-
sa, então foi algo realmente marcante. Gostei muito de poder trabalhar com as mãos, de executar as 
diretrizes, de conhecer o Romerito Ferraz, aliás, ele sim é um cara fantástico. Eu agradeço muito a ele e 
a todos vocês que muitas vezes colocaram a 'mão na massa' juntamente conosco.  
 
 
Vinicius Langer Greter   
Grupo cobertura de ETFE 
 
Ao escolher a disciplina, eu esperava.. Não esperava, exatamente.  O que vem a ser alternativo depende 
do que é o comum.  No universo da FAU, então, se o comum é a técnica do concreto armado, num con-
junto laje-pilar-viga, o que esperar de algo alternativo? A principio, algo vernacular. Porque é essa a opo-
sição um pouco arrogante dessa escola, sem se deparar que já está um pouco velha. E a surpresa da 
disciplina é uma prova disso: trabalhar com uma membrana “nova” que não tem nenhuma obra executada 
no país. 
 Os desafios eram óbvios: se ninguém o conhece, onde vamos encontrar as respostas para as 
perguntas que ainda nem sabemos quais são?  Apesar do método “sugerido” pela disciplina, o grupo se 
mostrou um pouco ansioso para explorar esse material novo, o ETFE. O método dizia algo sobre secretá-
rio e líder... Não sei quando, mas em muito pouco tempo isso já tinha sido esquecido pelo grupo: em todo 
o desenvolvimento dos trabalhos mostramo-nos homogêneos, solidários e prestativos, apesar do desa-
pego à rotina e compromisso com o horário desumano.  
 Assim foi o semestre: descobrindo o material, descobrindo o grupo, redescobrindo o canteiro 
(para quem fazia tempo que não o habitava). Como disse, o grupo trabalho muito unido do começo ao fim 
e seria injustiça apontar se alguém se sobressaiu. Do levantamento de dados, à contribuição com idéias, 
ao pegar no martelo e na serra, todos participaram de forma coesa e harmônica. Não houve, que eu te-
nha percebido, conflito de ego e cobranças, mesmo quando um não aparecesse numa semana ou outra, 
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mesmo quando um precisasse sair mais cedo. O grupo, também, sempre se mostrou solidário com os 
próximos que virão: procuramos economizar o material, pensar muito antes de agir, testar muito antes de 
arriscar. 
Saímos de um abismo de dúvidas e acredito que conseguimos estabelecer critérios e conhecimento fun-
damentais para que o trabalho possa seguir, agora, com muito mais solidez. Comparando as proposições 
iniciais, passando por todas as limitações da FAU e da tecnologia “nova”, chegamos a um resultado que 
comprova isto: parte de arco, forma refeita, camada simples sem inflar. 
Não acredito que seja possível atribuir uma nota diferente para cada um do grupo. Considerando que, 
sim, poderíamos ter nos esforçado mais, chegando mais cedo e trazendo mais material de pesquisa. 
Poderíamos ter descoberto se alguém solda a membrana, poderíamos ter experimentado tencionar o 
material de outras formas. Enfim, poderíamos tanta coisa que não sabemos qual é o limite real da disci-
plina.  
 
 
 

3. RELATORIOS INDIVIDUAIS DOS EDUCANDOS 2º sem. 2011 
 
 
 
Aline Coutinho de Araújo 
Grupo taipa I 
 
O método didático utilizado pela disciplina optativa AUT 131 permitiu a especulação, questionamento e 
desenvolvimento dos estudos pelos alunos sobre os diversos métodos alternativos de construção. A line-
aridade do processo proposto talvez não tenha sido levada à risca pelo nosso grupo, mas tentamos sem-
pre seguir o caminho de pensamento indicado: o levantamento de termos técnicos, a teorização baseado 
no conhecimento acumulado de cada aluno e, a partir disso, a discussão e elaboração de conceitos co-
muns ao grupo. 
Participei do grupo Taipa I, que no decorrer do semestre se juntou ao grupo Taipa II, o que foi interessan-
te para maior discussão, colaboração e divisão do trabalho no canteiro de obras. Porém, devido ao meu 
apoio à greve estudantil, que ainda está acontecendo na USP, minha participação foi limitada durante a 
continuação da execução da parede de taipa. Portanto, apresento minha avaliação pessoal de participa-
ção na disciplina até o início da paralisação das aulas pela greve. 
Concluo esta disciplina com maior interesse e conhecimento sobre técnicas alternativas de construção. 
 
 
Anelise Bertolini Guarnieri 
Grupo cobertura verde 
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André Leal 
Grupo taipa I 
 
Acredito que os primeiros meses da disciplina tiveram grande importância para o desenvolvimento do 
projeto de construção a ser executado no canteiro experimental. Após a compatibilização inicial que resul-
tou na formação de dois grupos de alunos que iriam executar uma parede de taipa as pesquisas segui-
ram caminhos um tanto quanto diferentes, dirigidos pela abordagem de cada grupo e frutos de seus pró-
prios processos em relação ao método de aproximação da problemática proposto pelos professores, o 
PBL. Tal processo de aproximação mais empírica do projeto, partindo do conhecimento dos próprios 
alunos em um primeiro momento gerou uma discussão bastante produtiva que resultou nas duas pesqui-
sas iniciais, bem como nos dois projetos bastante diferentes um do outro apresentados pelos dois grupos 
de taipa.  
Gostaria apenas de realizar uma ressalva quanto ao tempo dado para a etapa de aproximação ao pro-
blema e de pesquisa para a realização do projeto. Acredito que o PBL demande um tempo adequado de 
discussões entre os membros do grupo para que se realize a contento, no entanto as etapas imediata-
mente posteriores acabaram atrasando o início da execução da parede de taipa, que acabou também 
sendo perturbada pelos acontecimentos recentes que envolveram toda a comunidade USP. De tal forma, 
passamos muitos dias em sala de aula e depois no próprio canteiro resolvendo inseguranças relativas ao 
desconhecimento do método de construção em taipa de pilão e que só acabaram sendo resolvidos quan-
do partimos para a execução de fato da parede. Ou seja, tanto por falha da parte de nós alunos, quanto 
da dos professores e monitores da disciplina, ficamos muito tempo discutindo questões que a prática 
acabou por solucionar. Assim a execução só pode ser iniciada nas últimas semanas de novembro, mo-
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mento no qual partimos para a montagem da forma e apiloamento da terra. Para que um mínimo fosse 
executado também tivemos que nos valer de encontros fora dos horários de aula, que a meu ver não 
seriam necessários caso a execução tivesse começado algumas aulas antes. Mesmo tendo perdido al-
gumas aulas devido às movimentações da mobilização da greve estudantil, elas não tiveram impacto 
muito grande, já que o próprio ritmo de construção já estava enfraquecido, o que inclusive levou alguns 
membros do grupo a desistirem completamente da execução da parede, o que acredito ser uma grande 
perda para todos, já que a pesquisa só tem sentido se tiver como objetivo e fim a execução da estrutura 
prevista. Por esse motivo, e pela baixa freqüência de alguns membros dos grupos de taipa, é que opta-
mos ainda pela união dos dois nessa última etapa e pela execução de apenas uma das paredes, já que 
não teríamos fôlego para executar as duas e ainda realizar o relatório.  
Só para concluir e esclarecer alguns pontos levantados acima, portanto, acredito que a solução de criar 
dois grupos com o mesmo tema construtivo teve seu valor positivo em um primeiro momento, e foi tam-
bém uma solução para a grande quantidade de alunos inscritos na disciplina. No entanto, houve uma falta 
de compromisso por parte de alguns alunos que se comprometeram em “inchar” o grupo mas de maneira 
a estarem presentes de modo a viabilizar a existência dos dois grupos e que acabaram não estando pre-
sentes e prejudicaram o andamento do trabalho. Não quero aqui realizar nenhum tipo de julgamento 
sobre o compromisso desses alunos, inclusive em um momento de greve estudantil que é motivo bastan-
te válido para o não-comparecimento às aulas, mas um diálogo maior entre os alunos e professores po-
deria levar a um entendimento maior das responsabilidades de todos os envolvidos nesse delicado mo-
mento pelo qual passa a USP. Da mesma forma, acredito que o cronograma da disciplina poderia ter sido 
estruturado de maneira mais clara e adequada, pois ele foi sendo organizado durante as aulas e acredito 
que isso foi o principal fator de atraso na execução das estruturas no canteiro. Portanto, imagino que o 
privilégio ao canteiro deveria pautar a disciplina em semestres futuros, pois é no convívio dos alunos com 
a prática do canteiro que se baseia a disciplina. Gostaria de deixar claro que reconheço a importância da 
etapa inicial de pesquisa e do método PBL, mas imagino que seria possível que esse momento inicial 
fosse mais curto e permitisse que os alunos fossem ao canteiro com mais tempo de trabalho.  
De resto, quero frisar que a disciplina atingiu bastante minhas expectativas em relação ao conhecimento 
de técnicas construtivas que sempre me interessaram bastante e que pude ver sendo realizadas na práti-
ca. Só fica a vontade de experimentar ainda mais tais técnicas, inclusive pelos motivos de falta de tempo 
da disciplina apontados acima. Mais um ponto a concluir que não poderia deixar de mencionar em mo-
mento tão particular da USP é que achei a postura dos professores em relação à greve estudantil bastan-
te intransigente e prejudicial a todos, por não permitir que o que foi afetado pela mobilização dos estudan-
tes não pudesse ser reposto e assim a disciplina poderia se realizar a contento para todos. Entendo, 
porém que isso é uma questão de disputa política e que nós estudantes tampouco fizemos nossa parte 
com sucesso no que diz respeito ao envolvimento dos professores na reivindicação das pautas ora colo-
cadas. De todo modo gostei bastante de poder participar da disciplina e continuarei a pesquisar as técni-
cas nela vistas.  
 
 
Brunna Laboissiere Ferreira  
Grupo cobertura verde 
 
Considero importante a proposta da disciplina no que concerne à metodologia de projeto e investigação 
de técnicas construtivas, que provoca os estudantes a serem independentes em seu processo de apren-
dizado. Entretanto, creio que as investigações e projetos dos estudantes que cursaram a matéria em 
semestres anteriores poderiam ser expostas, uma vez que não utilizaríamos tais informações para nos 
acomodarmos, mas sim para ir além das questões básicas já discutidas em relação à cúpula por outros 
estudantes. Desse modo, conseguiríamos nos aprofundar mais em nossas proposições, evitando cometer 
os mesmos “erros” de semestres anteriores. 
Outra questão a ser discutida é a disponibilização de materiais para a execução da cúpula. Talvez por 
questões organizativas, burocráticas ou de falta de verba na universidade pública e seu consequente 
sucateamento, não tivemos a oportunidade de utilizar muitos materiais que pensamos ser necessários 
para a execução do revestimento vivo. Assim, ele está sendo construído sem elementos importantes para 
a sua durabilidade: camada de proteção contra raízes (polietileno de alta densidade ou isopor); e uma 
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boa impermeabilização (foi utilizada uma lona de baixa resistência e durabilidade). Dessa maneira, sa-
bemos que nosso trabalho não vai contribuir efetivamente para a proteção da cúpula. 
Apesar destas considerações, avalio que foi muito importante cursar esta matéria, pois ela me ensinou 
uma interessante metodologia de investigação e proporcionou a realização de um trabalho coletivo – o 
qual concluiremos –, imprescindível na práxis da arquitetura e do urbanismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eberson Ramos de Carvalho 
Grupo BTC 
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Enrique de los Ríos Casas 
Grupo taipa 
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Acho que fizemos um bom trabalho enquanto equipe, e que ter duas equipes de taypa não foi um des-
perdício, se ocorresse, não creio que teríamos um resultado tão real quanto o que tivemos. Muito prova-
velmente nosso trabalho teria se menor aos trabalhos anteriores dos grupos que se dedicaram aos mu-
ros, mas gostei de trabalhar com as manos no canteiro e de aprender com o grupo nas aulas. 
Creio que desenvolvi bem o papel no grupo. Alguns erros ocorreram ao longo da disciplina, mas não 
foram determinantes para afetar o trabalho feito.  
Considerando que estive ausente no começo das aulas creio que tive uma freqüência na disciplina de 
70%. Mas o grupo se reuniu alguns dias mais pra avançar mais com o trabalho. 
Obrigado pela experiência de trabalho manual, as novas técnicas e pela convivência internacional. 
 
 
Federica Motta 
Grupo BTC  
   
O assunto é muito interessante, porque propõe um trabalho em escala 1:1, que eu ainda não tinha tido a 
oportunidade de experimentar em minha carreira universitária; também conheci uma técnica de constru-
ção pouco comum na Itália que posso utilizar em meus projetos futuros. 
Os professores deixam ampla liberdade de decisão, mantendo um controle contínuo sobre o trabalho feito 
por os grupos, a fim de alcançar resultados concretos no final do semestre. 
Durante o curso fiz todos os tipos de atividades: começamos uma fase de investigação que nos permi-
tiu aprender a usar o BTC, após o qual nos dedicamos a uma fase de testes através dos 
quais podemos escolher o melhor tipo de sol para a produção e, finalmente, estamos dedicados à produ-
ção de tijolos e argamassa para o assentamento, atingindo, na minha opinião, um resultado satisfatório. 
O assunto tem se mostrado tão interessante que quando percebemos que o tempo dedicado em sala de 
aula não era suficiente, o grupo reuniu-se fora do horário para completar o projeto. 
 
 
 
Felipe Viana Correia de Almeida Plantier  
Grupo BTC 
 
Neste semestre pude vivenciar uma parcela do processo construtivo do bloco de terra comprimido, rela-
cionando a prática da construção e o lado criativo da arquitetura, desde a fase de pesquisa de informa-
ções, testes até a obtenção do produto final, tornando esta experiência única e vital para a formação de 
um arquiteto. Este trabalho foi muito interessante e produtivo quanto ao lado metodológico e educativo, 
pois considero fundamental a associação entre a teoria e a prática do processo construtivo. Além disso, 
demonstra a importância do trabalho em grupo, desde as trocas de informações até as decisões e dis-
cussões quanto às técnicas de construção escolhidas. Consegui também realizar na prática o que apren-
di na teoria, desde a produção de argamassa, testes seletivos do solo, até a proporção correta para a 
produção do bloco de terra comprimido, o produto final do nosso estudo. 
Nosso grupo, responsável pela pesquisa e produção do bloco de terra comprimido (BTC) funcionou muito 
bem, pois conseguimos discutir todos os assuntos ligados ao projeto entre nós e os professores, encon-
trando sempre soluções que agradassem todo o grupo, sem exceção, além de que todos os membros 
participaram de todas as fases do processo construtivo, fazendo com que cada um estivesse por dentro 
do projeto como um todo. 
A disciplina encontra-se bem estruturada, tanto da parte dos professores e auxiliares, quanto ao acompa-
nhamento no canteiro de obra. Sendo assim, esta disciplina mostrou-me a importância da relação entre a 
teoria e a prática necessária no processo construtivo, pois me forneceu um pouco do conhecimento práti-
co, que até então não tinha. 
 
 
Flavio Johnsen Barossi 
Grupo taipa II 
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 Na FAU existe uma grande tendência por parte dos alunos de, por um lado, criticar bastante as discipli-
nas, mas por outro lado não dar valor a tudo que elas já têm de positivo. Não é a toa que a discussão 
sobre ensino é tão presente na nossa faculdade. Aliás, não pretendo reivindicar para os alunos essa 
iniciativa, pois como sabemos a maioria das mudanças partem de professores e grupos departamentais.  
Nesse sentido acho valioso que seja possível a existência de uma disciplina como a AUT 131, em que a 
maior parte da iniciativa para que o curso se desenvolva dependa dos alunos (o que também é verdade 
para todas as outras disciplinas, mas aqui a questão se encontra para não haver dúvidas). Ou seja: já 
que estão reclamando tanto, que tal vocês mesmos não tentarem se organizar para fazer alguma coisa? 
Estou muito de acordo com a idéia de embate do problema trazida pela disciplina, na qual fica evidente a 
percepção da dificuldade que é produzir uma arquitetura construída, completa. É muito difícil acabar o 
curso sem aumentar o valor atribuído àqueles que sabem construir, até porque os maiores mestres da 
disciplina são os técnicos do canteiro. A idéia da exploração do saber construtivo dos operários acusada 
por Sérgio Ferro é perfeitamente legível em um formato educativo e critico, apesar dessas questões de 
origem intelectual da disciplina ficarem menos evidenciadas do que deveriam, não minha opinião. Sim, a 
idéia é aprender na prática, mas que sabe um intercambista a respeito de Sergio Ferro, Rodrigo Levèvre 
e Flávio Império? São dúvidas que imagino que o docentes já as tenham bem melhor esclarecidas do que 
eu.Mas esses são aspectos gerais da disciplina. Imagino que o retorno mais esperado seja aquele que 
toque nas questões especifica vivenciadas ao longo do semestre, tanto pessoais como de dinâmica em 
grupo. Devo confessar que em alguns momentos me senti pouco contemplado pela disciplina pelo fato de 
já ter alguma experiência como mão de obra da construção, quero dizer que o meu adquirido senso práti-
co colidia com questões e dúvidas do percurso, o que ao final foi bom para que ficasse clara a importân-
cia do registro, da construção como ciência experimental e não só como experiência adquirida. De qual-
quer forma fica a ressalva um pouco genérica de que se tenha cuidado para não elaborar uma didática 
feita para um determinado público discente – não acho que o curso esteja formatado dessa maneira, mas 
também acho que ele corre esse risco. Vejo a dificuldade de articulação entre os grupos de taipa como 
uma falha grave de nossa parte, assim como a pouca mobilização por parte dos alunos para esclarecer 
os encaminhamentos que deveriam ser tomados de acordo com a greve estudantil. Sendo assim fica 
difícil cobrar dos professores algo que se relacione com a postura aparentemente intransigente adotada 
por eles.  
 
 
Joana Brasiliano 
Grupo cobertura verde 
 
No fim das contas, o que ficou da disciplina para mim foi um pouco uma sensação de "jogo". Não sei se 
vou conseguir explicar. Deixa eu ver...  
 
Acho que em muitos momentos, não exercíamos o projeto e a construção como algo a ser realmente 
estudado e levado a sério. Vou tentar exemplificar. 
 
Muitas vezes, perguntávamos algumas coisas para a equipe dos professores e algumas respostas nos 
eram negadas. Talvez eu entenda isso como uma metodologia de tentar fazer o aluno investigar por con-
ta própria soluções para determinado problema. Investigar com base na sua bagagem e na bagagem que 
pode acessar com outros colegas e com bibliografias específicas. Mas, por outro lado, não entendo.  
 
Não entendo, por exemplo, porque não podemos ter acesso aos relatórios realizados pelos estudantes 
dos anos anteriores. Isso talvez para mim represente um conceito que vocês desenvolvem que eu acho 
questionável. Acho que o conhecimento está a todo momento sendo adquirido e inovado, e repensado e 
reelaborado. Não vejo necessidade de sempre, todas as turmas, desenvolverem um conhecimento a 
respeito do tema, a partir do "zero" (que claro não é zero, mas enfim).  
Digo isso e não defendo que os estudantes simplesmente executem um projeto previamente desenvolvi-
do por outras pessoas, pois acho que a realização do projeto é parte importante da discipina, além da 
execução. Mas, acho que ter acesso a esses relatórios só faria somar à disciplina. Negar o acesso a eles 
me soa um pouco como negar o acesso a um conhecimento já existente... E não vejo muito sentido nisso. 
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E a atitude dos professores e técnicos que nos negam informações técnicas quando perguntamos, tam-
bém me parece caminhar nesse sentido.  
 
Digo tudo isso e já fico aqui pensando se vocês não têm razão. Acho que entendo o que vocês propõem. 
Mas não sei... 
 
Junto com essa sensação, a idéia do jogo me ocorre quando, por exemplo, desenvolvemos um projeto 
(muito pouco detalhado) e fizemos uma listagem do material. A princípio, o projeto foi embasado numa 
pesquisa que realizamos. E a escolha dos elementos, materiais e soluções projetuais, era justificada pelo 
estudo que realizamos.  
 
Quando fomos executar, todo o projeto foi se adaptando ao que o LAME já possuía. E os elementos que 
utilizamos não foram aqueles que desejaríamos utilizar. Dei o exemplo da lona no relatório. E, realmen-
te... É um exemplo que retomo aqui. Pois fiquei com a impressão de que eu estava fazendo um protótipo 
ineficiente. É quase como que fazer uma prova estrutural que sabemos que vai desmoronar facilmente e 
não vai corresponder à resistência que deveria. Quando substituímos o elemento para impermeabilização 
que tínhamos escolhido por um plástico amarelo já todo furado que existia no LAME, ficou bem claro que 
aquela cobertura que projetamos nunca iria funcionar. Ou, até funcionaria, mas nós nunca saberíamos. 
 
No fim das contas, fiquei com uma sensação de que tudo podia ali, porque no fim das contas, nada ia 
ser.  
Podíamos fazer um projeto, mas que não seria um projeto detalhado o suficiente. Podíamos fazer a exe-
cução, mas uma execução que não seria a adequada.  
 
Até hoje, me resta a dúvida se a equipe de professores tem a intenção de finalizar a obra da cúpula, ou 
se a ideia é realmente mantê-la sempre em construção. Entendo que um laboratório deve sempre abrigar 
o experimento. Mas, os experimentos devem ter objetivos claros para fazerem sentido. 
 
Me parece que, se tivermos objetivos reais, tal qual terminar a construção da cúpula (obviamente não me 
refiro a terminar a construção num único semestre e com uma única turma, mas como objetivo terminá-la 
ao longo dos semestres), talvez a disciplina ganhasse credibilidade.  
Daí, faríamos um projeto para ser realmente executado. Executaríamos o projeto (ou um trecho dele) 
para testar e, dependendo do resultado, ser realmente ele todo executado. Para isso, precisaríamos so-
mar o conhecimento existente. Precisaríamos desenhar um projeto detalhado. Precisaríamos de materiais 
adequados... 
 
Faço esses adendos ao relatório pois fiquei no fim do semestre passado com a vontade de dividir alguns 
pensamentos com vocês. Porque acredito muito no quão importante pode ser o processo de aprendizado 
numa disciplina como essa. E com uma equipe de professores e técnicos como essa. Acredito mesmo 
que é muito importante.  
Fico um pouco constrangida de escrever esse email. Tenho mesmo muito respeito por toda a equipe e 
por toda a idealização da disciplina. Justamente por isso que quis dividir minha sensação... 
 
E peço desculpas pela escrita desse email, que soa mais como uma opinião do que como um relatório 
devidamente escrito. Mas não queria perder a oportunidade de dividir algumas coisas que pensei ao 
longo do curso e, como tinha um prazo curto colocado pelo Chico, tive que escrever agora mesmo, no 
domingo à noite, em meio à correria de véspera de início da semana. 
 
 
João Ferraz 
Grupo BTC 
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Juan Sebastián Perez 
Grupo BTC 
 
A disciplina Técnicas alternativas de construção foi muito interessante já que num começo eu tinha a 
idéia de que só ia ser olhar novas técnicas de construção, mas a verdade é que foi muito mais do que eu 
esperava. 
Esta aula em particular me ensinou que para construir deve-se ter um sistema para poder compreender 
tudo o problema, formulando perguntas e procurando respostas para que e que depois este tenha uma 
resolução certa, mas não é só para construir, também é uma coisa que pode ser aplicada a qualquer 
outro projeto na vida.  
Ao longo do semestre o trabalho em nosso grupo foi muito bom, todos demonstramos interesse na disci-
plina, além que fomos 4 intercambistas pelo que foi muito interessante trabalhar com diferentes pontos de 
vista dos quais aprendi muito. 
O processo foi levado de acordo com o proposto pelos professores, uma primeira etapa de conhecimento 
e entendimento do problema e já depois uma segunda etapa de testes e estudos dos materiais e as téc-
nicas para construir para depois nas ultimas semanas terminar com a construção do muro de BTC. 
Eu considero que aproveite muito esta disciplina e estive num trabalho constante o que me permitiu a-
prender muito, houvesse gostado do continuar trabalhando nesta área e por isso procure o grupo de 
pesquisa com os professores Reginaldo e Erika, mas pelo pouco tempo que eu fique em Brasil não foi 
possível, espero numa outra oportunidade ter a possibilidade de trabalhar deste jeito. 
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Leandro Lopes de Oliveira 
Grupo taipa  
 
Participei de todas as etapas do processo, a inicial de especulação através da experiência pessoal de 
cada um avalio que contribui pouco em função de um conhecimento anterior limitado. Na etapa seguinte, 
da pesquisa teórica sobre o assunto, creio que consegui entender melhor os conceitos a cerca da cons-
trução com terra, e a taipa (foco do meu grupo). Na execução da taipa, a minha participação foi limitada 
pela greve estudantil, mas até o momento da paralisação participei do processo de execução. 
 
 
Mariana Martins de Oliveira 
Grupo taipa  
 
A proposta da disciplina é inicialmente interessante porque reverte a divisão social do trabalho e coloca 
os alunos em posição de questionar a participação do arquiteto no processo construtivo; tira o aluno da 
prancheta para entender que a construção faz parte do processo projetual porque afeta a maneira como 
se enxerga o projeto, ou mesmo o material a ser utilizado.  
Outra questão interessante é o uso de materiais e técnicas alternativas. Os alunos estão em contato com 
técnicas menos utilizadas, mas com grande potencial principalmente em se tratando da questão da sus-
tentabilidade. A palavra "sustentabilidade" foi sucateada pelo seu uso inadequado, mas a questão da 
construção sustentável ou mesmo da reversibilidade dos processos de construção voltando à situação 
original são cada vez mais importantes, bem como a redução da produção de resíduos.  
Todas essas questões abordadas afetam a maneira como projetamos e nos levam a questionar o proces-
so usual da construção civil, o que acredito ser extremamente importante.  
Particularmente tenho uma crítica a fazer em relação à metodologia da construção do material taipa. A 
meu ver, os testes que são realizados em canteiro hoje são em certa medida ineficientes ainda na com-
posição da mistura do material e a construção do modelo é, devido a isso, pouco realista.  
Talvez devessem ser estudados outros possíveis métodos de teste para estabelecer a mistura ideal de 
maneira mais precisa. 
 
 
Olga Le Chatelier Barel  
Grupo taipa 1  
 
Na França, em minha escola, não temos a pratica de construção. Então eu não tive muitas oportunidades 
de usar materiais de construção, e muito menos construir algo com.  
Por isso, eu queria muito esta disciplina da FAU. Também o nome «construção alternativa» chamou mi-
nha atenção.  
Temas sugeridos foram: o BTC (tijolo de terra compactada), a Taipa (parede de terra compactada), a 
cobertura vegetal e o piso.  
No começo eu queria fazer parte do grupo da cobertura vegetal, porque a construção de vegetação é um 
tema que me atrai, e que pode ser uma solução ecológica para as novas pedidas energéticas da arquite-
tura. Além disso, eu acho que a vegetação oferece um interesse estético e boas propriedades de isola-
mento.  
Finalmente, eu selecionou o grupo de Taipa, por razões logísticas (o grupo da cobertura estava lotado). 
No final, a escolha foi uma grande satisfação.  
Primeiro, na historia da arquitetura a parede é a fundação de qualquer construção. Ela define os espaços, 
faz a diferencia entre um espaço exterior e um espaço interior, ela isola o perigo de fora. E ela pode su-
portar uma cobertura, um teto para proteção da chuva e do tempo.  
A técnica proposta (a taipa) revelou-se um processo amplamente usado nas culturas tradicionais e em « 
construção responsável » contemporânea. E uma maneira simples de edificar um muro solido. A técnica 
consista a compactar a terra em camadas entre dois cofragens usando um pilão.  
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O semestre foi dividido em três fases : a primeira foi a pesquisa da técnica de construção que havia sido 
selecionada (os processos de construção, suas qualidades e suas patologias, os tipos apropriados de 
climas, as sociedades tradicionais e os atores da construção alternativa moderna…) ; a segunda etapa foi 
o projeto (que seria construído sob o arco do Canteiro, faríamos uma parede simples, sozinha ou unido a 
um outro, uma parede com uma porta ou uma janela, e pelo menos como nos imaginamos a evolução da 
nossa parede…) ; a ultima fase foi a construção do projeto.  
Esta técnica estava praticamente desconhecida de mim e eu estava muito interessada nas informações 
que encontramos. Minha parte favorita foi, no entanto a construção da parede, embora não pudesse ter-
minar a parede por causa do movimento da greve que jà existe na FAU e em muitas faculdades da USP 
no fim de semestre.  
Finalmente, os professores pediram-nos para auto-avaliar-nos ao longo do semestre. Eu não estou acos-
tumada a esse tipo de avaliação, mas se tenho que me dar uma nota entre 0 e 10, como resultado o meu 
investimento e minha participação na disciplina, eu colocaria... 
 
 
Rafael Fregonesi Félix 
Grupo BTC 
 
Essa optativa foi muito importante, sobretudo pelo aspecto de se pesquisar algo e executar. Nosso grupo 
ficou responsável por compreender a técnica de bloco comprimido de terra (BTC), que seriam colocados 
nas duas extremidades do fechamento lateral da abóbada.  
Começamos fazendo uma pesquisa sobre o material, prós e contra, uso de materiais alternativos, enfim, 
tentamos estabelecer algumas bases de trabalho. Depois, passamos a fazer alguns testes com as terras 
disponíveis no local para descobrir qual seria a mistura ideal, ou seja, a quantidade de areia, silte e argila 
para se criar os blocos.  
Quando estabelecemos o uso da terra vermelha com uma mistura de areia, fizemos uma série de três 
experimentos: um com uma mistura de 30% de areia, outro com 50% de areia e outro com 60% de areia.  
Na semana seguinte a esses testes, depois de os blocos estarem curados, percebemos que a mistura de 
50% de areia era a mais eficaz, então começamos a produzir todos os blocos com essa porcentagem. 
Fizemos cerca de 120 blocos no total, em três aulas, de modo que entendemos todo o processo, suas 
particularidades e os erros possíveis de serem cometidos.  
 
 
Ricardo Elias Delgado 
Grupo do Piso/Drenagem 
 
Começo a auto-avaliação comentando um pouco sobre o trabalho em equipe. Este, fundamental, sem o 
qual o trabalho realizado individualmente por mim não teria sentido, ou seria consideravelmente menor. 
Acredito que fizemos um bom trabalho em equipe, e que mudar a direção do trabalho no meio do semes-
tre e quase ter que começar outra vez pode ter nos atrasado um pouco. Muito provavelmente nosso tra-
balho teria se assemelhado aos trabalhos anteriores dos grupos que se dedicaram ao piso, tendo parado 
na criação de um módulo de piso elevado, caso não tivéssemos mudado o foco para a drenagem e o piso 
externo. Entretanto, caso isso não ocorresse, não creio que teríamos um resultado tão rico e produtivo 
quanto o que tivemos, embora sejam, em maioria no campo teórico ou de desenho. 
O resultado do trabalho focado na drenagem do edifício permitirá que os próximos grupos terminem o 
trabalho de drenagem e que realizem efetivamente o trabalho do piso interno do ambiente. Coisa que não 
seria possível caso prosseguíssemos com o estudo do piso. 
Creio que tive uma freqüência na disciplina de 80%, considerando que estive ausente durante um período 
de outubro para participar do ELEA – Encontro Latino-Americano de Estudantes de Arquitetura. Após isso 
o grupo decidiu reunir-se alguns dias a mais que os dias de aula da disciplina para que pudéssemos 
avançar mais com o trabalho. Admito que tive alguns problemas com a pontualidade, mas não o suficien-
te para que isso atrapalhasse o desenvolvimento do trabalho.  
Como coordenador, acredito ter desenvolvido razoavelmente bem a função. Gostaria de deixar claro que 
isso não é só por algum esforço meu, mas que o grupo era extremamente proativo e que era muito fácil 
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atuar em conjunto com os outros integrantes. Alguns erros ocorreram ao longo do processo de trabalho, 
entretanto não foram determinantes para afetar o sucesso do trabalho realizado. 
 
 
Samuel Carvalho Gomes Fukumoto  
Taipa 1  
 
A disciplina tinha os seguintes objetivos:  
 
 Estudar as técnicas alternativas na construção, selecionando para esse semestre a Taipa de pilão e o 
BTC, bloco de terra comprimido, como elementos de vedação, o piso de argamassa armada e a cobertu-
ra leve verde.  
Aplicar o PBL - Problem Based Learning, com uma metodologia muito própria dividida em 7 etapas: 
1. Conhecer o problema - esclarecer os termos utilizados.  
2. Identificar questões existentes.  
3. Oferecer explicações com base no conhecimento prévio do grupo.  
4. Organizar essas explicações.  
5. Estabelecer os objetivos para o aprofundamento e complementação das pesquisas/explicações.  
6. Estudos/pesquisas individuais - respeitando os objetivos do grupo.  
7. Discussão no grupo sobre o avanço do conhecimento sobre a questão.  
Permitir o desenvolvimento autônomo dos diferentes grupos a partir da eleição de um coordenador e um 
relator, sendo o coordenador responsável pela participação de todos nas discussões em grupo e no tra-
balho como um todo e pelo andamento do trabalho dentro da metodologia PBL, e o relator responsável 
pelo registro pró-memória do grupo, registrando e documentando tudo o que é feito, o que permite que 
outras pessoas que não participaram do processo possam compreendê-lo.  
Promover a construção de um laboratório de culturas construtivas no canteiro experimental da FAUUSP. 
Através do uso das técnicas alternativas exploradas pela disciplina, visa-se intensificar o uso do canteiro 
pela aproximação de ambos os espaços de estudos construtivos, tanto o laboratório, que serve pra uma 
pesquisa mais técnica e teórica, quanto o canteiro de obras, uma pesquisa e produção empírica do co-
nhecimento.  
Com base nesses objetivos observa-se o potencial que essa disciplina optativa tem de atrair estudantes, 
sejam estes da FAU, em seus diversos anos, intercambistas, ou até alunos de outras faculdades de ar-
quitetura. Essa diversidade dos alunos é muito boa para o aprendizado e pra metodologia do PBL, que 
inicialmente é baseado nos seus conhecimentos prévios sobre o assunto.  
Essa disciplina é a última oportunidade que os alunos de graduação têm de utilizar o canteiro experimen-
tal da FAUUSP, pouquíssimo usado na formação dos alunos, apenas um dia por semana por semestre, 
nas duas primeiras disciplinas de construção do primeiro ano de graduação e depois nessa disciplina 
optativa. Enquanto que nas outras disciplinas de construção ele não é utilizado.  
Porém, me decepcionei muito com a disciplina logo de início, quase tranquei, mas o que me consolava é 
que iríamos para o canteiro. O início do semestre era muito focado no PBL e em como as discussões 
teóricas fundamentariam as soluções projetuais, com base no conceito de que o projeto seria um produto 
do PBL, a partir da resposta às discussões e das questões levantadas, o que no fim não aconteceu. E 
percebemos que várias questões só puderam ser respondidas depois que nós fomos ao canteiro, o que o 
PBL não permitia. Então perdemos muito tempo na parte inicial e teórica e não conseguimos avançar 
muito bem na parte que mais me interessava nessa disciplina que era a prática e o desenvolvimento 
experimental, empírico.  
Outra coisa que me entristeceu muito foi a impressão de autonomia que a disciplina queria dar, mas que 
no fim nunca era adquirida, parecia mais um distanciamento propicio da relação aluno e professor e uma 
prisão ao PBL. Uma frase que me marcou muito foi que não importava se a parede de taipa seria constru-
ída ou não, mas sim o processo e a metodologia do PBL, se essa frase fosse dita na primeira aula da 
disciplina eu nunca teria continuado, porque pra mim, no meu aprendizado da arquitetura, eu não me 
importo com o PBL, porque não pretendo ser professor então pra mim, enquanto aluno de arquitetura, 
não me importa a forma com que eu aprenda, mas que eu, de fato, aprenda alguma coisa. E confesso 
que o PBL não me pareceu mais eficaz que as formas tradicionais de ensino e aprendizado, porque ele 
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depende muito do grupo, da sua comunicação e da sua organização, e que no nosso caso, não foi positi-
vo, sinto que deixei de aprender muitas coisas quanto à taipa de pilão.  
Nunca estava combinado entre professores e monitores o que seria feito, várias reuniões entre vocês 
aconteciam em plena sala de aula, e depois cada um, separadamente, vinha falar com cada equipe, e 
tínhamos que ouvir as mesmas coisas de pessoas diferentes, e enquanto discutíamos, cada um de vocês 
vinha saber como estava o processo e muito tempo foi perdido reportando a vocês. Não recebemos o 
programa da disciplina no começo do semestre, não sabíamos de nada, não tínhamos os formatos e os 
produtos estabelecidos, datas de apresentações, nenhuma informação parecia oficial.  
Creio que a disciplina tem muitos aspectos positivos, mas alguns objetivos equivocados, como o PBL, 
acho que é algo que deveria se repensado.  
 
 
 
Selma Shimura 
Grupo Cobertura Verde 
 

 
  
 
Vanessa Hatsue Chigami 
Grupo Taipa 
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4. QUESTIONÁRIO AOS EGRESSOS DA DISCIPLINA DE 1999 A 2003 
 
 
 

Questionário para estudantes egressos das disciplinas  
AUT 547 e 131 – Técnicas Alternativas de Construção 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

 

1. Nome:  

2. Ano de formatura na FAU USP: 

3. Como descreveria a disciplina optativa “Técnicas Alternativas de Construção”? 

a) (  ) Teórica 
b) (  ) Prática 
c) (  ) Teórico/prática 
d) (  ) Outra (descreva)  

4. Como foi a experiência de cursar a disciplina? 

a) (  ) Boa 
b) (  ) Regular 
c) (  ) Ruim 
d) (  ) Outra (descreva) 

5. Que atividades realizou na disciplina? (possibilidade de escolha de mais de uma alternativa) 

a) (  ) Diagnóstico sobre uma demanda/necessidade de construção  
b) (  ) Pesquisa de materiais de construção  
c) (  ) Pesquisa de processos produtivos 
d) (  ) Projeto executivo de arquitetura 
e) (  ) Organização da produção (cronograma de obras, especificação e quantificação de 

materiais). 
f) (  ) Execução da obra projetada com as próprias mãos (ex: virar massa, assentar tijolos, 

cortar ferragens etc.) 
g) (  ) Outras (descreva) 
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6. Considera que as atividades vivenciadas na disciplina contribuíram com sua formação profissional? 
Caso afirmativo, essas atividades teriam contribuído para: (possibilidade de escolha de mais de uma 
alternativa) 

a) (  ) Adquirir mais maturidade e segurança para a posterior realização de atividades cor-
relatas no campo profissional. 

b) (  ) Compreender que a participação nessas etapas de trabalho como um todo (idealiza-
ção e execução) contribui para um resultado construtivo de melhor qualidade arquitetô-
nica.  

c) (  ) Ampliar a consciência, apropriação e compreensão sobre a característica sistêmica 
do processo de produção do espaço. 

d) (  ) Valorizar o trabalho de execução da construção, melhor compreendendo suas con-
dicionantes: dificuldades, potencialidades e necessidades para sua realização. 

e) (  ) Valorizar o trabalho de execução da construção, tomando consciência da responsa-
bilidade que é sua realização, pois, se executado incorretamente todos os outros traba-
lhos põem-se a perder, sendo interdependentes. 

f) (  ) Melhor conhecer ferramentas, máquinas, materiais de construção, formas do traba-
lho corporal e manuseio, bem como o léxico próprio de comunicação, constituintes da 
cultura construtiva de um canteiro de obras.  

g) (  ) Vivenciar a satisfação de construir uma obra de arquitetura como um todo, de forma 
não fragmentada.  

h) (  ) Outras contribuições da disciplina (descreva) 

7. Como foi a dinâmica de trabalho na disciplina? 

a) (  ) Trabalho individual - idealizei e construí o projeto sozinho. 
b) (  ) Trabalho em grupos - idealizei e construí o projeto tomando decisões coletivas. 
c) (  ) Outra (descreva) 

8. Considera que a dinâmica de trabalho experienciada na disciplina contribuiu para sua formação? (pos-
sibilidade de escolha de mais de uma alternativa) 

a) (  ) Sim, pois foi possível vivenciar nos grupos uma forma alternativa de trabalho diferen-
te da forma hegemônica presente no mercado de trabalho, tendo o diálogo democrático 
como meio de decisão sobre o produto arquitetônico, compreendendo que sua autoria, 
na verdade, é coletiva. 

b) (  ) Sim, pois com o compartilhamento das tarefas de construção foi possível compreen-
der a necessidade de distribuição e revezamento das atividades mais penosas e repeti-
tivas entre todos os profissionais da cadeia produtiva. 

c) (  ) Sim, mas por outras razões (descreva). 
d) (  ) Não, pois na atuação profissional da(o) arquiteta(o) o trabalho e as decisões são to-

madas de forma individual, até por imposição da responsabilidade técnica. 
e) (  ) Não, mas por outras razões (descreva). 

9. Onde trabalha atualmente? Qual seu vinculo profissional (sócio, assalariado, micro-
empresario...)? 

10. Em sua atuação profissional realiza ou já realizou atividades de projeto e obra de edificações? Quais?    
(possibilidade de escolha de mais de uma alternativa) 

a) (  ) Nunca trabalhei com projeto e obra de edificações 
b) (  ) Projeto (desenhos) 
c) (  ) Memoriais descritivos 
d) (  ) Especificação de materiais 
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e) (  ) Quantificação de materiais 
f) (  ) Orçamento 
g) (  ) Gerenciamento de obra 
h) (  ) Acompanhamento de obra 
i) (  ) Compra de materiais de construção 
j) (  ) Entrega de materiais de construção 
k) (  ) Escavação de fundação 
l) (  ) Elevação de alvenaria 
m) (  ) Pintura e acabamentos 
n) (  ) Execução de instalações (hidráulica e/ou elétrica) 
o) (  ) Outras atividades de execução de construção (ex: concretagem de laje, montagem 

de telhado, etc) 
p) (  ) Outras atividades do campo da construção civil (enumere) 

11. Acerca das atividades acima indicadas, considera-se que as alíneas de b) até i) encontram-se no 
campo da organização da construção (idealização) e as de j) até o) no campo da operação da construção 
(execução com as próprias mãos). Em sua atuação profissional pode-se dizer que: 

a) (  ) Realizei atividades de organização e operação da construção, pois compreendo que 
a atuação em ambos os campos faz parte da função social da(o) arquiteta(o).  

b) (  ) Consegui trabalhar apenas com atividades de organização da construção, pois o 
presente modo de produção não permite também a realização de atividades de opera-
ção da construção, apesar de meu interesse. 

c) (  ) Realizei apenas atividades de organização da construção, pois compreendo que es-
tas são as ações que cabem à função social da(o) arquiteta(o). 

d) (  ) Realizei apenas atividades de operação da construção, pois o mercado de arquitetu-
ra está saturado e por motivos de sobrevivência fui obrigado a realizá-las. 

e) (  ) Outras leituras e justificativas sobre a realização dessas atividades. (desenvolva) 

12. Em sua atuação profissional é mais comum trabalhar segundo quais dinâmicas de trabalho de projeto 
e obra de edificações?   (possibilidade de resposta em mais de uma alternativa) 

a) (  ) Trabalho individual. 
b) (  ) Trabalho em grupo. 
c) (  ) Outra dinâmica de trabalho (descreva) 

13. Em sua prática profissional conseguiria identificar a presença ou alguma influência das dinâmicas de 
trabalho exercitadas na disciplina “Técnicas Alternativas de Construção”? 

a) (  ) Sim, o trabalho em grupo ainda é presente em minha vida profissional, com decisões 
coletivas e democráticas. 

b) (  ) Não, a divisão social do trabalho exige que tome decisões técnicas de projeto sem o 
compartilhamento de responsabilidades com outros profissionais que atuam na cadeia 
produtiva.  

c) (  ) Outra (descreva). 

14. Acerca dos debates sobre o tema da pesquisa em desenvolvimento, deparamo-nos com a afirmação 
de um ex-professor da FAU, João Baptista Vilanova Artigas: “(...) arquitetura é obra feita. O arquiteto 
devia ser o homem que construísse a sua própria obra, se possível com suas próprias mãos, como um 
grego faria (...)”. (ARTIGAS, JBV. Caminhos da arquitetura; organização José Tavares Correia de Lira, 
Rosa Artigas. São Paulo: Cosac Naif, 2004. Pág.205), você: 

a) (  ) Não concorda com ela. 
b) (  ) Concorda com ela. 
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c) (  ) Gostaria de comentar (desenvolva) 

15. Gostaria ainda de dissertar algo mais sobre o tema abordado, ou que acredite ser de relevância para 
a pesquisa em andamento? 

16. Por fim, haveria algum registro da disciplina que cursou que gostaria de compartilhar com o banco de 
dados do Laboratório de Culturas Construtivas – Canteiro Experimental da FAU USP ? (exemplo: foto, 
vídeo, texto, relatório, avaliação individual).  

 
 

5. TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 
 
 
Tabulação de questionários enviados para estudantes egressos das disciplinas 
AUT 547 e 131 – Técnicas Alternativas de Construção 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 
de 1999 a 2003  

(31 respondidos para 148 enviados por mensagem eletrônica) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Como descreveria a disciplina op-

tativa “Técnicas Alternativas de 
Construção”? egressos % 

a) Teórica 1 3,23 
b) Prática 8 25,81 
c) Teórico/prática 18 58,06 
d) Outra (descreva)  3 9,68 

ano de formatura 
na FAU USP 

anos de 
formados egressos % 

2000 11 2 6,45 
2001 10 2 6,45 
2002 9 9 29,03 
2003 8 4 12,90 
2004 7 5 16,13 
2005 6 1 3,23 
2006 5 4 12,90 
2007 4 0 0,00 
2008 3 1 3,23 
não respondeu  3 9,68 

 
 31 100,00 
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Não respondeu 1 3,23 

  
31 100,00 

    
    

d) Carolina Heldt D'Almeida: prática e reflexiva. 
 
d) Rodrigo de Toledo Vicino: “aplicada”, mais prática do que teórica. 
 
d) Tatiana Morita Nobre: Esta disciplina para mim é teórico/prática, mas que teve um alcance maior do 
que qualquer outra que cursei na FAU USP sobre a edificação e o caminho natural da força em sua estru-
tura. Não chegou a ser uma disciplina filosófica, propriamente dita, mas para mim se aproximou desta 
compreensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Como foi a experiência de cur-
sar a disciplina? egressos % 

a) Boa 26 83,87 
b) Regular 3 9,68 
c) Ruim 0 0,00 
d) Outra (descreva) 2 6,45 
e) não respondeu 0 0,00 

  
31 100,00 

 
d) Bianca Maria Abbade Dettino: Para falar a verdade, foi excelente, pois foi uma experiência que real-
mente foi um trabalho em grupo, em que todos faziam parte, sem pré-definições tais como as de lideran-
ça, as de executores, ou ainda os não-fazem-nada, o que a qualifica como realmente coletiva. É claro que 
a turma de alunos pouco sabia sobre o assentamento de tijolos, assim, foi fundamental a presença de um 
pedreiro profissional que ensinava as técnicas como, por exemplo, assentar tijolo e fazer argamassa. 
 
d) Ciro Guellere Guimarães: Imprescindível para a formação como arquiteto. 
 
  
 
 

 

 
5 Que atividades realizou na disciplina? (possibilidade de 

escolha de mais de uma alternativa) egressos 
% sobre univer-

so de 31 
a) Diagnóstico sobre uma demanda/necessidade de construção  2 6,45 
b) Pesquisa de materiais de construção  7 22,58 
c) Pesquisa de processos produtivos 17 54,84 
d) Projeto executivo de arquitetura 6 19,35 
e) Organização da produção (cronograma de obras, especifica-

ção e quantificação de materiais). 7 22,58 
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f) Execução da obra projetada com as próprias mãos (ex: virar 
massa, assentar tijolos, cortar ferragens etc.) 30 96,77 

g) Outras (descreva) 2 6,45 

 
não respondeu 1 3,23 

 
 
g) André Tostes Graziano: para mim, o mais interessante da disciplina foi visualizar onde os princípios 
construtivos estudados estavam empregados em obras internacionais e nacionais. Tal situação aproxi-
mou estes elementos de nosso cotidiano, sendo produtivo do ponto de vista de projeto e de execução, 
diminuindo as distancias entre as idéias e as obras reais. 
 
g) Tatiana Morita Nobre: Projeto com correntes (maquete) e projeto em desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Considera que as atividades vivenciadas na disciplina contribuí-
ram com sua formação profissional? Caso afirmativo, essas 
atividades teriam contribuído para: (possibilidade de escolha de 
mais de uma alternativa) (amar-processo)(azul-objeto)(verm-
especie) egressos 

% (sobre universo 
de 31) 

a) Adquirir mais maturidade e segurança para a posterior realização de 
atividades correlatas no campo profissional. 16 51,61 

b) Compreender que a participação nessas etapas de trabalho como 
um todo (idealização e execução) contribui para um resultado cons-
trutivo de melhor qualidade arquitetônica.  18 58,06 

c) Ampliar a consciência, apropriação e compreensão sobre a caracte-
rística sistêmica do processo de produção do espaço. 15 48,39 

d) Valorizar o trabalho de execução da construção, melhor compreen-
dendo suas condicionantes: dificuldades, potencialidades e necessi-
dades para sua realização. 24 77,42 

e) Valorizar o trabalho de execução da construção, tomando consciên-
cia da responsabilidade que é sua realização, pois, se executado 
incorretamente todos os outros trabalhos põem-se a perder, sendo 
interdependentes. 13 41,94 

f) Melhor conhecer ferramentas, máquinas, materiais de construção, 
formas do trabalho corporal e manuseio, bem como o léxico próprio 
de comunicação, constituintes da cultura construtiva de um canteiro 
de obras.  19 61,29 

g) Vivenciar a satisfação de construir uma obra de arquitetura como um 
todo, de forma não fragmentada.  18 58,06 

h) Outras contribuições da disciplina (descreva) 3 9,68 

 
h) Ciro Guellere Guimarães: perceber a precariedade das condições de trabalho nos canteiros de obras, 
perceber que no Brasil ferramentas adequadas para executar tarefas simples são itens de ‘luxo’ e tam-
bém entender como o corpo humano pode ser danificado de forma irreversível caso seja submetido a 
tarefas extenuantes e pesadas por tempos prolongados. 
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h) Franklin: talvez não considere que houve contribuições da disciplina, pois não assinalou nenhuma 
delas. 
 
h) Tatiana Morita Nobre: Acredito que o intuito da disciplina é maior do que apenas a relação projeto/obra. 
Além do mais, a parte “teórica” da disciplina era bastante prática e a parte “prática” também bastante 
teórica. A consciência sobre o caminho natural da força na estrutura, compreender o esforço inerente a 
uma estrutura e como isso pode ser (e foi) observado na natureza e depois construído (teórica e pratica-
mente) é para mim o ponto mais forte da disciplina. Como já mencionei, se aproxima de filosofia. 
 

 

 

 

 

7 Como foi a dinâmica de trabalho na disciplina? egressos % 

a) 
Trabalho individual - (idealizei e construí o projeto sozi-
nho). 1 3,23 

b) 
Trabalho em grupos - (idealizei e construí o projeto to-
mando decisões coletivas). 28 90,32 

c) Outra (descreva) 2 6,45 

  
31 100,00 

 
 
c) André Tostes Graziano: trabalho em duplas e grupos. Tivemos uma entrega em dupla (projeto) e uma 
obra a construir de forma coletiva (execução). 
 
c) Tatiana Morita Nobre: Não podemos deixar de lembrar que, na disciplina, não foi todo momento total-
mente coletivo. Teve orientação direta do Prof. Reginaldo e momentos de divisão (necessária) em grupos 
menores e tomada de decisão por pessoas mais envolvidas com a atividade específica. Nem tudo foi (ou 
é) totalmente coletivo, nem totalmente individual. 
 

 

 

 
8 Considera que a dinâmica de trabalho experienciada na disciplina contri-

buiu para sua formação? (possibilidade de escolha de mais de uma alternati-
va) egressos 

% (sobre uni-
verso de 31) 

a) Sim, pois foi possível vivenciar nos grupos uma forma alternativa de trabalho diferente 
da forma hegemônica presente no mercado de trabalho, tendo o diálogo democrático 
como meio de decisão sobre o produto arquitetônico, compreendendo que sua autoria, 
na verdade, é coletiva. 12 38,71 

b) Sim, pois com o compartilhamento das tarefas de construção foi possível compreender a 
necessidade de distribuição e revezamento das atividades mais penosas e repetitivas 
entre todos os profissionais da cadeia produtiva. 7 22,58 

c) Sim, mas por outras razões (descreva). 8 25,81 
d) Não, pois na atuação profissional da(o) arquiteta(o) o trabalho e as decisões são toma-

das de forma individual, até por imposição da responsabilidade técnica. 0 0,00 
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e) Não, mas por outras razões (descreva). 5 16,13 

 
c) Adelcke Rossetto Netto: concordo bastante com a primeira resposta, sobretudo no entendimento da 
obra como construção coletiva, mas nem tanto sobre o diálogo democrático na decisão do produto, ao 
menos no semestre que cursei. 
 
c) André Tostes Graziano: a atividade da disciplina permitiu visualizar as diversas etapas de projeto e 
execução, sendo interessante saber em quais delas o trabalho demanda mais energia intelectual e/ou 
pratica. Cada um fez uso desse cabedal para organizar sua própria forma de trabalho profissional. 
 
c) Carolina Heldt D'Almeida: um fator importante foi o processo de aprendizado com os funcionários do 
canteiro e lame, processo distinto da estrutura e proposta pedagógica das demais disciplinas do curso. 
 
c) José Eduardo Baravelli: a dinâmica de trabalho revelou que a “forma hegemônica” de construção, com 
compra e venda de força de trabalho, não inclui como fator necessário que haja “atividades penosas”. 
Esta dissociação exige que o projeto de arquitetura seja concebido também como desenho de produção, 
tal como acontece em canteiros de obras nas economias avançadas da Europa e América do Norte, onde 
a luta de classes produziu relações de produção mais civilizadas que as brasileiras. 
 
c) Luciana Nicolau Ferrara: Mostrou a importância do conhecimento prático, que só se adquire com a 
prática. Nesse sentido, a disciplina mostrou o quanto é possível se aprender no contato com os trabalha-
dores da construção civil como pedreiro, mestre de obras, etc. 
 
c) Natasha Mincoff Menegon: Não somente esta, mas outras disciplinas que também trabalharam em 
grupo contribuíram para o aprendizado de construção coletiva de propostas e projetos, exercidos atual-
mente em meu trabalho.  
 
c) Olavo Yang Jaguaribe Ekman: No período em que cursei a disciplina, estava em processo junto a ou-
tros colegas, de formação de um atelier que tomou forma de coletivo de trabalho, no qual me insiro até 
hoje, o BijaRi, atualmente uma empresa com hierarquia horizontalizada. A dinâmica da disciplina naquele 
período permitiu experimentar a criação coletiva, mas respeitando as necessidades individuais, modelo 
de trabalho que aplicamos ainda hoje em escala diferente. 
 
c) Tatiana Morita Nobre: Além da forma alternativa de trabalho, a disciplina envolveu uma grande vontade 
de aprender de todos os participantes, professor, alunos e funcionários. Cada obra é um novo aprendiza-
do para todos. E todos nós podemos aprender com todos. Da mesma forma que o caminho da força deve 
fluir na estrutura, a energia de aprendizado para a construção deve fluir entre os participantes. O trabalho 
com diálogo é resultado de uma atmosfera de respeito mútuo e de crescimento. 
 
e) Ciro Guellere Guimarães: A possibilidade democrática está delineada, mas prática democrática não 
acontece de maneira imaginada... Talvez pela maturidade das pessoas envolvidas, talvez por serem os 
funcionários auxiliares parte de um sistema empregatício viciado existente na própria universidade... Não 
considero que tenha me acrescentado nada de novo neste campo, mas acredito ser necessário para boa 
parte dos alunos de uma faculdade de elite econômica como a FAU-USP. 
 
e) Franklin Galerani Rodrigues Alves: Suas alternativas esquecem que decisões em grupos não signifi-
cam que sejam boas a priori. Não considera que o diálogo democrático pode ser feito numa hierarquia, 
que a pelo jeito considera-a a priori como problema. Esquece que entre diferentes níveis de domínio das 
técnicas, ou o que quer seja, podem surgir hierarquias de comum acordo e justas. Esquece que não é 
exclusividade desta disciplina tomadas de decisão em grupo e revezamento de tarefas penosas, pois a 
grande maioria dos trabalhos em grupo das outras disciplinas é esse exatamente o método. 
 
e) Guilherme Moreira Petrella: Neste canteiro a dinâmica de trabalho não é real. É uma simulação tipo 
laboratório. 
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e) Mariana Rodriguez Zanetti: Não porque, por mais que não fosse o foco da disciplina, o que mais con-
tribui para minha formação não foi a dinâmica de trabalho e sim as aulas teóricas. Muito por eu não ter 
seguido como arquiteta (de edifício), mas também pelos meus interesses. 
 

 

 
9 Qual seu vinculo profissional (sócio, 

assalariado, micro-empresario...)? egressos 
% (sobre universo 

de 31) 

 
autônomo 5 16,13 

 
cooperado 3 9,68 

 
empregado empresa privada 5 16,13 

 
servidor publico 6 19,35 

 
empresário sócio 9 29,03 

 
professor universitário ou pesquisador 5 16,13 

 

 

 
10 Em sua atuação profissional realiza ou já realizou atividades de 

projeto e obra de edificações? Quais?    (possibilidade de escolha de 
mais de uma alternativa) egressos 

% (sobre 
universo 

de 31) 
a) Nunca trabalhei com projeto e obra de edificações 6 19,35 
b) Projeto (desenhos) 26 83,87 
c) Memoriais descritivos 20 64,52 
d) Especificação de materiais 24 77,42 
e) Quantificação de materiais 24 77,42 
f) Orçamento 20 64,52 
g) Gerenciamento de obra 14 45,16 
h) Acompanhamento de obra 25 80,65 
i) Compra de materiais de construção 16 51,61 
j) Entrega de materiais de construção 6 19,35 
k) Escavação de fundação 1 3,23 
l) Elevação de alvenaria 4 12,90 
m) Pintura e acabamentos 5 16,13 
n) Execução de instalações (hidráulica e/ou elétrica) 5 16,13 
o) Outras atividades de execução de construção (ex: concretagem de laje, 

montagem de telhado, etc) 4 12,90 
p) Outras atividades do campo da construção civil (enumere) 5 16,13 

 
p) André Tostes Graziano: como arquiteto estive envolvido em todas as fases de obra de edificações 
unifamiliares, não de maneira pratica, mas como projetista, responsável técnico e coordenador das mes-
mas. 
 
p) Guilherme Moreira Petrella: "ajudei" uma vez na vibração do concreto da fundação, mas foi residual. 
 
p) José Eduardo Baravelli: projetos de instalações hidráulicas e elétricas, bem como de fundações e de 
estruturas simples. 
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p) Marcio Yoshio Ishibashi: Elaboração de padrões técnicos; Fiscalização de projetos e obras; Elaboração 
de editais para licitações; Fiscalização de contratos de desenvolvimento de projetos e execução de obras. 
 
p) Tatiana Morita Nobre: Tive oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de projetos e obras públi-
cas de diferentes demandas e escalas, além da edificação, tais como obras viárias, calçamento, praças, 
campo e quadra de esporte, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, redes de esgotamento 
sanitário e de abastecimento de água, entre outros. Nestes exemplos de experiência em poder público, 
também tive a oportunidade de trabalhar desde a identificação da necessidade (oriunda de planejamento 
ou não), projeto (coletivo ou não), montagem da licitação, contratação e acompanhamento de obra. Eu 
trabalhei apenas um pouco nestes itens, diretamente, com minhas próprias mãos. Pois acompanhando 
obra, sempre temos que arrumar alguma coisa na obra, passagem de hidráulica e elétrica na laje e nas 
vigas, mudar a ferragem, espaçador, etc. O mesmo com alvenaria e tubulação. Mas fiz isso em poucas 
situações. Fazer diretamente toda uma concretagem, fiação, quadro de luz, etc., não fiz não. Nos muti-
rões trabalhei junto com os moradores, mas também em trabalhos específicos, principalmente subir alve-
naria (tijolo de solo cimento) e organização da obra. Na minha casa já fiz um pouco de tudo, desde hi-
dráulica, elétrica, cavar jardim, etc., mas são como moradora interessada e não como profissional. Fize-
mos e montamos dois jogos de aquecedores solar de baixo custo (ASBC), implantamos na caixa d'água, 
etc., na minha casa e da minha irmã. 
 

 

 

 
11 Acerca das atividades acima indicadas, considera-se que as alíneas de b) até 

i) encontram-se no campo da organização da construção (idealização) e as 
de j) até o) no campo da operação da construção (execução com as próprias 
mãos). Em sua atuação profissional pode-se dizer que: egressos % 

a) Realizei atividades de organização e operação da construção, pois compreendo 
que a atuação em ambos os campos faz parte da função social da(o) arquiteta(o).  4 12,90 

b) Consegui trabalhar apenas com atividades de organização da construção, pois o 
presente modo de produção não permite também a realização de atividades de 
operação da construção, apesar de meu interesse. 8 25,81 

c) Realizei apenas atividades de organização da construção, pois compreendo que 
estas são as ações que cabem à função social da(o) arquiteta(o). 2 6,45 

d) Realizei apenas atividades de operação da construção, pois o mercado de arquite-
tura está saturado e por motivos de sobrevivência fui obrigado a realizá-las. 0 0,00 

e) Outras leituras e justificativas sobre a realização dessas atividades. (desenvolva) 12 38,71 

 
não respondeu 5 16,13 

 31 100,00 
 
e) Adelcke Rossetto Netto: realizei apenas atividades de organização que eram minha responsabilidade 
profissional. Mesmo com o acompanhamento próximo de atividades de operação as atividades de opera-
ção demandam tempo e habilidade que acabam sendo incompatíveis com o que se exige da função do 
arquiteto. 
 
e) André Cristo: Não sou contra "colocar a mão na massa", mas acho que é preciso tomar cuidado com 
essa analise, pois ela tende à desconsiderar a importância da especialização da mão-de-obra. Construir 
(colocar a mão na massa) é uma profissão e não se improvisa. Neste sentido, acho que o arquiteto pode 
participar para aprender e se aproximar da obra, mas não para substituir o operário, exceto se ele preten-
de participar realmente do inicio ao fim. 
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e) André Tostes Graziano: realizei o que foi possível dentro das equipes de trabalho que atuei, em alguns 
casos havia bons engenheiros e mestres de obra, em outros nem tanto, não acredito ser isso uma ques-
tão do método construtivo ou função social do arquiteto, mas uma contingência que depende de cada 
obra a ser feita. Em grandes iscas de obra as coisas podem ser diferentes, mas na escala unifamiliar tais 
opções listadas não se aplicam. 
 
e) Bianca Maria Abbade Dettino: De fato, o que concerne à edificação/construção, praticamente não rea-
lizei nem uma nem outra. Porém, tanto uma quanto outra são fundamentais em minhas atividades profis-
sionais cotidianas. 
 
e) Carolina Heldt D'Almeida: Realizei atividades de organização e operação da construção, e, no proces-
so, compreendi melhor que a atuação em ambos os campos é importante para a produção da arquitetura, 
apesar de apenas a atividade de organização fazer parte das atividades consideradas normais da(o) 
arquiteta(o) e normalizadas na profissão de arquitetura. 
 
e) Ciro Guellere Guimarães: Entenda que apenas participei das de organização. As tarefas de operação 
desempenhei apenas por gosto próprio, nunca dentro de um sistema de construção onde a tarefa deveria 
ser desempenhada com perícia. Geralmente tais tarefas ou são muito pesadas para minha capacidade 
física, ou muito complexas para serem aprendidas de maneira rápida e por sua vez serem producentes. 
 
e) Daniel Yuhasz: Só desenvolvi atividades de organização da construção, pois no modo de produção 
dominante há a separação desses campos de atividade e como minha atividade foi de pouca incidência 
em projetos e obras de edificações não obtive maior desenvolvimento nas atividades de operação, que 
são pouco tratadas no curso de Graduação de Arquitetura. 
 
e) Eduardo Galli Ewbank: As atividades de operação realizadas foram dentro da atividade de acompa-
nhamento de obra, por razões variadas como corrigir detalhes ou limpar elementos antes de uma concre-
tagem (por exemplo). No entanto essas atividades foram realizadas dentro do escopo de acompanha-
mento e fiscalização, sem assumir a responsabilidade (e todos os ônus acarretados ao profissional) dos 
processos de operação. 
 
e) Franklin Galerani Rodrigues Alves: Acredito que seja sim possível estar organizando e também ope-
rando e seria importante a passagem mínima por esses dois campos, mas a familiaridade, o saber fazer 
bem está em grande parte ligado à experiência com a atividade, e esta experiência vai sendo direcionada 
por preferências pessoais muitas vezes inatas, e que no futuro lhe garante uma felicidade com sua arte. 
Conheço mestres de obra de uma dignidade e felicidade com o que fazem enorme, assim como gerentes. 
Não vejo esse maniqueísmo como te ta apresentar nas alternativas. 
 
e) José Eduardo Baravelli: realizei de forma mais intensa as atividades de organização ao invés de pro-
dução da construção porque, ao contrário de um preconceito comum, considero que todas as atividades 
de operação num canteiro de obras são atividades especializadas, o que inclui até mesmo escavar uma 
fundação ou descarregar um caminhão de areia. O mais surrado dos serventes de obra precisou de for-
mação e de treinamento tão constantes e intensos quanto os de um projetista, por menos que sejam 
socialmente valorizados). 
 
e) Lara Cavalcanti Ribeiro de Figueiredo: Realizei apenas atividades de organização, não por causa do 
sistema, mas por interesse próprio apenas nessa fase. 
 
e) Tatiana Morita Nobre: Trabalhei predominantemente em atividades de organização e colaborei em 
algumas atividades de operação e aprendi muito nas duas formas de trabalho. Acredito que todo trabalho 
é importante e necessário e deve ser feito com dedicação e consciência para que o benefício (em todos 
os sentidos) envolva a todos os participantes. Da mesma forma, o aprimoramento das formas de trabalho 
de organização e de operação deve beneficiar a todos envolvidos, desde a otimização do investimento, o 
processo de produção e os resultados (em todos os sentidos). 
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12 

Em sua atuação profissional é mais comum trabalhar se-
gundo quais dinâmicas de trabalho de projeto e obra de 
edificações?   (possibilidade de resposta em mais de uma alter-
nativa) egressos 

% (sobre 
universo de 

31) 

a) Trabalho individual. 7 22,58 

b) Trabalho em grupo. 23 74,19 

c) Outra dinâmica de trabalho (descreva) 4 12,90 

 
c) André Cristo: Trabalho individual, mas em contato com os usuários, com parceiros (economistas 
da construção, engenheiros, arquitetos), com o cliente. Faço muitas reuniões e muitas apresentações. 
 
c) Franklin Galerani Rodrigues Alves: Existem esferas de trabalho com decisões mais coletivas e outras 
mais individuais. É difícil definir isso, pois em que escala está olhando. Trabalho "individual" numa obra é 
algo estranho, afinal se afastar a escala é um coletivo gerando um único objeto ao final. Quando indiví-
duos assinam uma proposta de trabalho, mesmo que individual a primeira vista, ele está agindo coletiva-
mente. Ou quando coletivamente é tomada uma decisão, a execução dessa decisão na enorme maioria 
das vezes é uma execução individual e muitas vezes hierárquica. 
 
c) Lucimeire Pessoa de Lima: Depende do trabalho, ora era individual, ora em grupo, conforme a nature-
za do trabalho, exemplificando: quando fiz projeto executivo era um trabalho individual, pelo menos pela 
ótica da falta de contato com as outras pessoas da cadeia produtiva, no caso era apenas juntar uma 
enorme quantidade de informações. Já quando trabalhei com urbanismo, com certeza o trabalho era em 
grupo, pois as discussões com as equipes sempre foram bastante presentes, mesmo que em algum mo-
mento a atividade fosse individual. 
 
c) Tatiana Morita Nobre: Depende do projeto e dos envolvidos. É possível trabalhar com criação individual 
em processos de criação coletiva também. 
 
 

 

 
13 Em sua prática profissional conseguiria identificar a presença 

ou alguma influência das dinâmicas de trabalho exercitadas na 
disciplina “Técnicas Alternativas de Construção”? egressos % 

a) Sim, o trabalho em grupo ainda é presente em minha vida profissio-
nal, com decisões coletivas e democráticas. 16 51,61 

b) Não, a divisão social do trabalho exige que tome decisões técnicas 
de projeto sem o compartilhamento de responsabilidades com outros 
profissionais que atuam na cadeia produtiva.  4 12,90 

c) Outra (descreva). 9 29,03 

 
não respondeu 3 9,68 

 
c) Adelcke Rossetto Netto: entendo que a disciplina contribuiu, entretanto a atuação na extensão universi-
tária teve papel mais duradouro nesta consolidação. 
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c) André Tostes Graziano: trata-se de um misto entre as duas outras opções. 
 
c) Andrei de Mesquita Almeida: Quase a resposta A, mas não diria que a dinâmica coletiva do trabalho 
que executo seja democrática; ainda assim, as dinâmicas de trabalho na disciplina foram lições de res-
ponsabilidade e participação que carrego comigo. 
 
c) Carolina Heldt D'Almeida: a divisão do trabalho no processo de ensino e aprendizagem (na universida-
de, área onde trabalho) requer uma hierarquia de trabalho que não se baseie na divisão social.  
 
c) Ciro Guellere Guimarães: Trabalho sempre considerando todas as ‘forças’ de um projeto/obra até 
mesmo me preocupando em ter como parceiros profissionais que pensem da mesma forma. Ainda que 
tenha que me submeter à estrutura hierarquizada da construção civil atual, entender como o canteiro 
funciona e pensar em maneiras de melhorá-lo é uma constante na minha prática profissional. 
 
c) Daniel Yuhasz: Sim, embora não tenha me envolvido nas atividades de produção, sempre procuro 
debater soluções e tomar decisões de projeto com os envolvidos na execução da obra. 
 
c) Eduardo Galli Ewbank: O trabalho em grupo é presente e sempre buscado em minha vida profissional, 
com o objetivo de unir conhecimentos específicos sobre campos complementares ao exercício do arquite-
to e também de suprir deficiências pessoais. No entanto a divisão social do trabalho exige a responsabili-
dade individual sobre determinadas atividades, o que leva a uma decisão final individual. Embora o pro-
cesso possa ser coletivo, muitas vezes a decisão final acaba não sendo democrática. 
 
c) José Eduardo Baravelli: não me lembro da dinâmica de trabalho da disciplina ter uma ênfase especial 
em ser “coletiva e democrática”. Ela continha uma dinâmica de grupos e de aulas expositivas que, pelo 
que me recordo, não era muito diferente de outras disciplinas do curso de arquitetura. 
 
c) Lucia Zanin Shimbo: A disciplina não influenciou nesse aspecto. 
 
 
 
 
 
 

14 Acerca dos debates sobre o tema da pesquisa em de-
senvolvimento, deparamo-nos com a afirmação de um 
ex-professor da FAU, João Baptista Vilanova Artigas: 
“(...) arquitetura é obra feita. O arquiteto devia ser o 
homem que construísse a sua própria obra, se possível 
com suas próprias mãos, como um grego faria (...)”. 
(ARTIGAS, JBV. Caminhos da arquitetura; organização 
José Tavares Correia de Lira, Rosa Artigas. São Paulo: 
Cosac Naif, 2004. Pág.205), você: egressos 

% (sobre 
universo de 

31) 
a) Não concorda com ela. 5 16,13 
b) Concorda com ela. 15 48,39 
c) Gostaria de comentar (desenvolva) 20 64,52 

 

não respondeu 1 3,23 
 
 
 
 
c) Adelcke Rossetto Netto: não entendo que o “executar com as próprias mãos” seja fundamental para 
proporcionar ao arquiteto a sensibilidade e o entendimento das dificuldades e desdobramentos presentes 
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na arquitetura (forma de trabalho, execução e projeto). Como dito acima algumas habilidades só são 
adquiridas com tempo e repetição, outras nem assim, pois dependem do interesse do executor. Sei que a 
divisão atual de trabalho não é justa nem equalitária, principalmente em um país como o nosso. Em um 
desejo, o ideal seria cada um trabalhar com o que lhe satisfaz enquanto pessoa (ser pensante) e não por 
obrigação ou remuneração, afinal as pessoas possuem interesses e prazeres diversos. neste aspecto 
talvez o grego que construía com as próprias mãos não o fazia por desejo, ou pesquisa empírica do de-
senvolvimento da construção, mas também por sobrevivência, e entendimento do seu papel frente a 
arquitetura. 
 
c) Alex Garcia Smith Angelo: Em minha opinião a distância entre arquitetos e engenheiros (ou quem pro-
jeta e executa)  é devido à falta de diálogo técnico dos próprios arquitetos. Arquitetos, em geral, não sa-
bem como construir seus projetos e delegam a execução a outros. Isso é grave, muito grave no momento 
de crescimento do país e que temos uma atualmente uma crescente importação de profissionais (princi-
palmente engenheiros-executores de obra) sem qualquer vínculo técnico-cultural-histórico conosco. 
 
c) André Cristo: Não sou contra "colocar a mão na massa", mas acho que é preciso tomar cuidado com 
essa analise, pois ela tende à desconsiderar a importância da especialização da mão-de-obra. Construir 
(colocar a mão na massa) é uma profissão e não se improvisa. Neste sentido, acho que o arquiteto pode 
participar para aprender e se aproximar da obra, mas não para substituir o operário, exceto se ele preten-
de participar realmente do inicio ao fim. 
 
c) André Tostes Graziano: seria lindo e fica bonito no discurso, na pratica o ego do arquiteto não permite. 
Nem o mestre artigas fez isso! 
 
c) Ciro Guellere Guimarães: Concordo. Entretanto a cidade não seria como a vemos hoje. Sabemos ima-
ginar outra? Imaginar outra cidade não é apenas tarefa do arquiteto, é também do lixeiro, do alfaiate, do 
padeiro, do médico, do motorista de ônibus, do advogado... Também resta uma dúvida... O grego fazia 
sua própria casa como o começo da frase do Artigas da a entender? Será mesmo? Os gregos construí-
ram com pedra imitando as formas de se construir com madeira li certa vez... Difícil pegar esta frase solta 
assim para justificar algo, não acha? 
 
c) Daniel Yuhasz: Embora a afirmativa indique para uma maior relação entre as atividades de organiza-
ção e produção, nela falta a dimensão do grupo. Um arquiteto tem uma capacidade de produção limitada. 
Em grupo, a autoria seria de todos que a pensaram e produziram. 
 
c) Eduardo Galli Ewbank: Concordo com a idéia de que arquitetura é a obra realizada, e não o projeto 
especulativo ou propositivo. A arquitetura não é realizada sem o confronto do projeto com determinantes 
técnicas, econômicas e sociais. Ela simplesmente não se materializa sem a conjunção desses fatores e, 
principalmente sem a cooperação do trabalho. No entanto a participação das mãos do arquiteto é limitada 
pela escala da obra, quando a complexidade dessa passa a exigir a divisão do trabalho. Quando há divi-
são do trabalho pressupõe-se que haja projeto. Assim o projeto passa a ser uma etapa do processo de 
realização da arquitetura, e essa etapa pode ser executada de modo individual, cooperativo ou coletivo. 
 
c) Fernando Jaffe de Lima Forte: Creio que Artigas se refere a necessidade e desejo do arquiteto de 
manter o controle total sobre todas as etapas de seu trabalho, da concepção projetual, até a obra entre-
gue. Infelizmente, como não podemos realizar tudo com as “próprias mãos”, como disse o arquiteto, aca-
bamos tendo que delegar muitas etapas essenciais do processo. As vezes é possível manter grande 
controle sobre elas, outras vezes isso não acontece, em especial por conta da falta da cultura de projeto 
que tem a sociedade brasileira. Cabe a nós, arquitetos, tentar ao máximo manter o controle de todas as 
etapas, estudando a fundo os processos construtivos e impondo cláusulas nesse sentido no inicio de 
nossa contratação.  
 
c) Franklin Galerani Rodrigues Alves: O prazer e talvez a necessidade de realizar com as próprias mãos 
uma arte, no sentido grego de profissão, é algo bom. Mas não é isso que define ou não um arquiteto ou 
mesmo um arquiteto bom. Não posso julgar uma obra negativamente quando sei que não foi o arquiteto 
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que construiu com as próprias mãos. Como disse, saber fazer bem é algo que deve ser valorizado e que 
demanda às vezes uma vida adquirindo uma técnica. Quando não é assim, muitas vezes é o amadoris-
mo, que mesmo que a palavra afirme que se faz com amor, isso apenas não garante a bem fazer. E tal-
vez a diferença entre este e o tal profissional, que pode também fazer com amor, é que este não pode 
errar, ou quando erra, o faz com um sentimento de culpa enorme. Por isso a busca eterna de domínio e 
às vezes especialização sim. 
 
c) Guilherme Moreira Petrella: Arquitetura é aquilo que fazemos dela. 
 
c) José Eduardo Baravelli: acho que é preciso tratar com precaução o evidente exagero da frase de Arti-
gas, principalmente num texto acadêmico. É um raciocínio bem retórico, também como um grego faria. 
c) Lilian Farah Nagato: Apesar de concordar, de achar extremamente importante participar da construção 
da obra arquitetônica, inclusive com as próprias mãos, considero bastante difícil realizar isto sozinho... 
Arquitetura é trabalho e criação coletivos. 
 
c) Lucia Zanin Shimbo: Concordo em parte: arquitetura é obra feita, no sentido de que o vínculo entre 
arquitetura e construção é absolutamente necessário. Porém, não é tão necessário que o arquiteto cons-
trua com suas próprias mãos, mas que compartilhe seu saber, participe da obra e que aprenda com os 
demais trabalhadores. 
 
c) Luciana Nicolau Ferrara: Eu concordo com a afirmação, mas reconheço que as atuais formas de pro-
dução dos projetos e da construção civil, extremamente hierarquizados, somados à velocidade com que 
ambos precisam ser feitos (por pressão do mercado imobiliário, dos clientes, dos problemas a serem 
resolvidos – por exemplo nas questões urbanas e habitacionais), a divisão do trabalho acaba se impondo. 
Isso tem aspectos positivos e negativos. E mudar essa forma de produção pressupõe uma transformação 
ampla, que não está em pauta, ainda que seja um horizonte desejável (a meu ver). No entanto, o fato do 
arquiteto não “por a mão na massa” profissionalmente não significa que o conhecimento da prática, dos 
procedimentos, etc, da construção civil sejam dispensáveis na sua formação. Em algum momento da sua 
formação essa experiência é fundamental, ainda que na sua vida profissional não opte por sua continui-
dade. 
 
c) Lucimeire Pessoa de Lima: Concordo, mas não excluo outras formas de abordar o assunto, é possível 
estabelecer outros limites para formas peculiares de arquitetura, utópicas ou experimentais, podem ser 
obras de arquitetura que não almejassem a construção física, utilizável. Arquitetura também é arte e co-
nhecimento e ciência. 
 
c) Marcio Yoshio Ishibashi: Projeto, obra e contexto colaboram para o fazer arquitetônico. A escala de 
atuação do arquiteto pode ser artesanal, como pode não sê-lo, sem detrimento da qualidade. 
 
c) Mariana Rodriguez Zanetti: É difícil concordar ou discordar sem ver o contexto da frase. Mas concordo 
se ela quer dizer que quem projeta e quem faz a obra devem estar em contato e trabalhar juntos. 
 
c) Olavo Yang Jaguaribe Ekman: Concordo com a frase no seu sentido romântico, ou seja, de que todo 
arquiteto ao longo de sua iniciação acadêmica e aprendizado deve ter contato pessoal e íntimo com os 
materiais e técnicas construtivas. De preferência um contato prático onde mesmo que não seja exigida 
uma obra em escala real, ele tenha consciência do tempo, espaço e massa necessários para erguer 
qualquer estrutura, etc. Resumindo: Por a mão na massa. Ouvi dizer, mas não sei se é verdade que na 
Holanda o curso de arquitetura começa por um curso de aprendiz/ servente de construção civil. O aluno 
parte da prática aprende os materiais, sente a matéria e depois aprende a teórica, a estética, função e 
etc... Não sei se é o ideal, mas aproxima o homem da arquitetura e de sua própria humanidade. 
 
c) Rodrigo de Toledo Vicino: Não necessariamente com as próprias mãos, mas utilizando meios que não 
explorem a trabalho de outros homens. 
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c) Talita Gentile Jacobelis: de certa maneira a afirmação já é uma verdade, pois a construção pronta 
nunca é examente igual ao projeto no papel, existe interferência real na obra por parte da mão de obra 
que a constrói além dos idealizadores, formando um verdadeiro grupo de trabalho coletivo. 
 
c) Tatiana Morita Nobre: Veja que o Artigas está refletindo sobre o arquiteto que conhecia (usando seu 
próprio corpo) como implantar o peso, a força de uma edificação num terreno. O exemplo que ele cita é o 
conhecimento do solo com seus próprios pés, com seu próprio peso, concebendo a fundação sem ter a 
sondagem do solo. Acho que este conhecimento se perdeu ou está se perdendo. Talvez tenha se perdido 
até entre os “construtores”, os “operadores”.  É um conhecimento difícil de ser resgatado, pois não basta 
apenas trabalhar na obra, deve-se estar aberto a ele e ter capacidade e sensibilidade para compreendê-
lo. 
 
 
 
 

15. Gostaria ainda de dissertar algo mais sobre o tema abordado, ou que acredite ser de relevância 
para a pesquisa em andamento? 

 
Adelcke Rossetto Netto: a disciplina foi marcante, pois foi a única em todo o curso que trabalhou com o 
objeto construído, e deste modo fundamental para a formação. Esta realidade vivenciada foi sim impor-
tante para o entendimento e valorização de todos envolvidos e todas as etapas para viabilizar uma obra. 
 
Alex Garcia Smith Ângelo: Importantíssima a revisão da grade disciplinar, na medida em que temos que 
atualizar a grade de disciplinas nas faculdades, há disciplinas que não mais necessitam ser ensinadas, 
outras deveriam ser  revisadas e outras ainda  que deveriam ser inseridas.  
 
André Tostes Graziano: o arquiteto que respeita sua equipe de trabalho seja dela coordenador ou estagi-
ário, que produz obras e produtos com correção e verdade, será sempre feliz na sua profissão. Estes 
contribuirão com muitos. Os que buscam a fama e a riqueza contribuirão com poucos. Trata-se de uma 
escolha! 
 
Carolina Heldt D'Almeida: acredito que as questões relativas à relevância ou não do trabalho em grupo, 
experenciado na disciplina técnicas construtivas, poderão indicar conclusões um pouco vagas. Talvez 
fosse importante desenvolver melhor as questões relativas à experiência da relação de trabalho no pro-
cesso de ensino com os funcionários do canteiro, para aprofundar as reflexões sobre a experiência da 
revisão das práticas de divisão do trabalho na arquitetura. 
 
Ciro Guellere Guimarães: Meu caro amigo Francisco Barros, sei que comungamos de muitas idéias, de 
muitos sonhos e sei também que os caminhos para realizarmos tais sonhos são vários. Uns também 
comuns, outros um tanto quanto diferentes... Acredito, entretanto que pessoas devam unir-se para sem-
pre melhorar a forma social de vida que existe entre os seres humanos... O ser humano é assim por natu-
reza? Vive em sociedade naturalmente? Ou criamos novas formas, distantes da vida primitiva? Podemos 
pensar que é da natureza do homem criar suas formas artificiais de viver...?  
 
Franklin Galerani Rodrigues Alves: Como comentado, a questão da divisão do trabalho, passa por um 
monte de nuances que sequer passaram perto de ser discutidos na disciplina. Não foram discutidas alter-
nativas industrializadas de construção e suas grandes possibilidades de melhoria nas condições habita-
cionais brasileiras. Este viés ideológico que a disciplina carrega, apesar de abrir para discussões interes-
santes, pode ser o grande problema dela. O problema do canteiro, a necessidade de tirar o sofrimento da 
obra, passa por questões, inclusive tecnológicas que estão muito longe do simples tijolo, argamassa e 
concreto. E isto não é apresentado. A solução construtiva brasileira pode ser que passe por outros mate-
riais, e que ideologicamente é deixado de lado. Porque fazer o sujeito, após trabalhar a semana tida fora 
ter que construir sua própria casa carregando tijolo e batendo massa não pode ser considerado uma 



627 
 

questão de justiça social. E toda a periferia está ai pra mostrar que este modelo não deu ou vem dando 
certo. E por sinal tiraria o nome de "alternativa" da disciplina. 
 
Guilherme Moreira Petrella: Não cabe fetichizar o canteiro. Nem negá-lo. É mais uma das inúmeras disci-
plinas. 
 
José Eduardo Baravelli: O único sentido do arquiteto se envolver nas operações de uma obra civil está 
em compreender de forma integral a construção do edifício e de seus componentes. Esta compreensão é 
essencial para o projeto de arquitetura e, portanto, é uma especificidade da profissão. Atualmente, chego 
a achar que ela não pode ser cobrada de nenhum outro profissional da construção, seja pedreiro ou en-
genheiro. 
 
Lilian Farah Nagato: Acho um pouco difícil falar sobre a disciplina que cursei há tanto tempo! Relaciono 
as perguntas feitas com minha experiência profissional, em primeiro lugar. Não sei dizer o quanto a disci-
plina contribuiu para a construção destas opiniões... Fato é que comecei a me interessar pelo “viés” social 
da arquitetura bem no fim da faculdade, na época do TFG (portanto, depois de cursar a disciplina), ape-
sar de sempre ter tido muito interesse por Urbanismo / Planejamento Urbano. Da disciplina, lembro que 
escolhi fazer, pois tinha muita vontade de aprender como as coisas eram feitas na prática, pois o papel 
aceitava qualquer coisa. De fato, aprendi muito no canteiro, e posteriormente, já atuando profissionalmen-
te, quando trabalhei acompanhando obras na Pró-Habitação, em Embu. Aprendi muito com mestres de 
obras, carpinteiros, pedreiros, encanadores e eletricistas. Não me considerava arquiteta antes desta ex-
periência. Hoje costumo dizer que só viramos arquitetos depois da experiência em obras – compreender 
obstáculos, dificuldades, o peso carregado pela mão de obra... Tudo isto alterou profundamente a minha 
forma de projetar e de pensar a arquitetura. Bem, já realizei muitas atividades de obra com as próprias 
mãos, especialmente carregar material, assentar tijolos, e fazer instalações hidráulicas, nos mutirões que 
realizamos na Pró-Habitação. Hoje não temos mais mutirão. Fazia muito pra incentivar o pessoal, que às 
vezes não estava a fim de trabalhar. Quando eles me viam trabalhando, pegando no pesado, ficavam 
constrangidos, eu acho. Acredito que achavam que uma arquiteta não faria isso, mas quando me viam 
fazendo... Uma vez descarreguei com mutirantes um caminhão de telhas cerâmicas, que resolveu apare-
cer na obra num sábado pra entregar. Não tinha outro jeito. Sobre entregar material, fazemos isto toda 
hora lá no Embu. Muitos materiais são entregues na sede da Pró-Habitação, depois nós separamos o 
necessário para cada serviço, e levamos pra obra aos poucos. Já separei muito material pro mutirão, e 
também pra obras com mão de obra contratada... Organizo (até hoje, às vezes) almoxarifado, implanta-
mos sistemas de controle de estoque, separo material, coloco em caixas, levo pra obra, entrego pro mes-
tre ou pra empreiteiros, fazia assinar papel que estava recebendo. Já fiz mutirão de pintura de casas com 
cal na favela com os moradores. Agora, acabamento, acho que nunca fiz não... Ah, é... Já ajudei a esca-
var terra pra executar rede de esgoto. Menos que os outros serviços - muito mais pesado - esse nunca 
mais. Bom... Acho que é isso. Espero ter ajudado. 
 
Lucimeire Pessoa de Lima: Creio que a possibilidade de realizar um projeto durante a graduação no can-
teiro de obras, com materiais de verdade, com cheiro, peso, aspereza, produz um tipo de conhecimento 
que o tempo não apaga, pois é conhecimento relacionado à vivência e se torna parte da história do arqui-
teto como pessoa. 
 
Mariana Rodriguez Zanetti: Gostaria de reforçar que a parte teórica da disciplina também pode contribuir 
para a formação, não apenas a parte prática. 
 
Renata Davi Silva Balthazar: Embora eu não tenha executado pessoalmente, com as próprias mãos, 
nenhuma obra, acredito que a aproximação do arquiteto dos profissionais que executam a obra e a pre-
sença no canteiro, são fundamentais para o aprimoramento profissional, tanto no desenvolvimento de 
novos projetos como no detalhamento e antecipação de problemas/soluções de execução. 
 
Rodrigo de Toledo Vicino: Eu não tenho uma posição contraria a divisão do trabalho por principio, mas 
sim, sou contrario ao modo como é feita essa divisão. Decidida por poucos que reservam para si as par-
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tes que lhes interessam, são menos pesadas e com mais benefícios, e determinam aos demais as tarefas 
pesadas e prejudiciais e sem benefícios equivalentes. 
 
Tatiana Morita Nobre: Talvez o Prof. Reginaldo tenha montado esta disciplina buscando aproximar a 
teoria da edificação à prática da construção da edificação. Mas a sensibilidade e o conhecimento do Re-
ginaldo, para mim, ultrapassa esta aparente dualidade. E isto foi transmitido nesta disciplina com o amor 
que ele tem sobre este conhecimento. O Prof. Reginaldo nos ensinou como olhar uma edificação e tentar 
compreender porque ela está “em pé”, firme e aparentemente estável. Porque todos nós sabemos que a 
força que corre na estrutura é dinâmica, assim como a própria estrutura, varia com a temperatura, etc. O 
que acontece internamente a uma edificação que faz com que ela se mantenha? O Reginaldo nos ensi-
nou que ao observar a natureza encontramos as respostas. Muitas vezes com nosso próprio corpo, como 
mencionou Artigas, mas não apenas. Aí sim, entendemos o caminho natural da força em uma estrutura e 
podemos construí-la. Como já mencionei, para ter acesso a este conhecimento, deve estar aberto a ele e 
ter capacidade, humildade e sensibilidade para compreendê-lo, e não apenas ter a vivência de obra. Este 
início de indagação e de conhecimento que o Prof. Reginaldo colocou em cada um de nós não tem preço 
e devemos agradecer sempre! 
 

16. Por fim, haveria algum registro da disciplina que cursou que gostaria de compartilhar com o 
banco de dados do Laboratório de Culturas Construtivas – Canteiro Experimental da FAU USP? 
(exemplo: foto, vídeo, texto, relatório, avaliação individual).  

Apoena Amaral enviou fotos e desenhos de obra que realizaram na disciplina, em 2001, a primeira parte 
da cobertura do futuro espaço de apoio do canteiro, sede do Laboratório de Culturas Construtivas: 

   

  

Em ordem, da esquerda para a direita e de cima para baixo: Gabarito de trabalho e estrutura da talha para elevação 
das peças pré-moldadas; fôrma catenária de madeira em montagem; peças já pré-moldadas segundo a curva calcu-
lada; cimbramento pronto para receber as peças e preparação para concretagem da capa de superior. 
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Registro de cálculo da curva catenária realizado pelos estudantes, na época da disciplina, curva esta que 
resulta no desenho da cobertura. 

 

Desenho de estudo para a obra: corte transversal da curva catenária, onde se vê os tijolos, ferragens e 
argamassa, com sua espessura (ou altura) de 19 cm. A seção estudada seria montada com dois painéis, 
associados. 

O ex-aluno egresso da disciplina, José Baravelli nos enviou a foto abaixo, de seu filho, João, ao lado da 
peça de argamassa que construiu por ocasião da disciplina, hoje, doze anos depois, utilizada como florei-
ra interna da FAU USP. 
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6. ENTREVISTA – Professor Julio Roberto Katinsky 
 
 
Julio Katinsky: A razão pela qual eu participei da instalação do canteiro experimental foi por que isso 
decorre da minha condição de estudante e de arquiteto. Quando eu era estudante de arquitetura agente 
tinha uma desconfiança muito grande sobre o ensino que estávamos recebendo. Então eu comecei, em 
um plano auto-didata a procurar alternativas para o aprendizado de arquitetura. A idéia era muito clara na 
minha cabeça: eu não era arquiteto e eu queria ser arquiteto. 
Então eu comecei a procurar alternativas para um ensino que eu sabia que não era exatamente aquilo 
que eu imaginava e uma das coisas que eu aprendi a fazer foi trabalhar na oficina de maquetes que exis-
tia na FAU.  
Na FAU, quando eu era estudante tinha uma oficina de maquetes, nada mais que isso, não havia nenhum 
outro plano a não ser um pequeno estagio no SENAI de pouco tempo. Eram seis meses, a gente ia lá e 
aprendia a fazer algumas coisas. Era aos sábados, algo como oito sábados, e pronto. 
E eu percebi - principalmente por que uma das alternativas foi um desenhista projetista que se chama 
José Ganzelli, pai de um arquiteto que depois se formou aqui na FAU - pois ele me ensinou a desenhar e 
o que ele me ensinou sem perceber foi que o desenho para ele era a tradução de um objeto. Então para 
você desenhar um objeto, você precisava conhecer o objeto, então foi assim que eu me aproximei da 
oficina de maquetes da FAU durante todo o curso meu.  
Eu sempre fiz maquetes dos projetos que eu ia fazer. E eu percebi que isso era um bom processo. Tanto 
que depois eu adaptei esse processo para ensinar história da arquitetura, na FAU e a ensinar projeto, 
quando dei aula de projeto em Santos, em 1960.  
Os alunos tinham dificuldade, pois ainda não tínhamos uma doutrina correta para o ensino do desenho. 
Esse fenômeno do ensino do desenho é muito recente. Ele ocorre depois de 1980, com um esforço norte-
americano, principalmente. Por que uma das ilusões que agente tem é que a Escola de Belas Artes ensi-
nava a desenhar e é exatamente o contrario. A Escola de Belas Artes nunca ensinou a desenhar. Ela só 
aceitava alunos que já soubessem desenhar. Então o negócio era quase que um círculo vicioso. 
Como é que a pessoa aprendia a desenhar? Imitando as pessoas que desenhavam, antes de entrar na 
escola. E mais ou menos, essa mentalidade se transferiu para a faculdade de arquitetura. E os professo-
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res diziam: “tem cara que nasceu arquiteto, e tem cara que não nasceu arquiteto”. Não sei se isso ainda 
se dizia no seu tempo. Mas no meu tempo se dizia normalmente.  
Olha, eu não acreditava nisso, eu queria ser arquiteto e não tinha nascido arquiteto. Eu sabia que não 
tinha nascido arquiteto. Então eu comecei a fazer experiências e uma delas foi essa de que para você 
desenhar um objeto, você precisa conhecer o objeto. 
Agora, no caso da arquitetura, freqüentemente o objeto da arquitetura ainda não existe. Então é um pro-
blema mais complicado. Então todas as maneiras de se aproximar desse objeto que ainda não existe, 
eram fundamentais, uma das coisas que eu aprendi cedo, que está em um curso que eu dei em 1970, faz 
quase quarenta anos, é que você vai se aproximando do projeto por etapas, então eu pegava o exemplo 
do Le Corbusier, no projeto do Palácio dos Sovietes, quando ele vai tentando, fazendo croquis... aqueles 
que ele publicou, evidentemente que são já os arrumadinhos, mas são croquis reais. Ele passou por 
aquelas etapas. Depois ele refletiu sobre elas, por que Le Corbusier foi um grande mestre.  
Ele tem, seguramente, discípulos diretos, que o conheceram, que aprenderam com ele, várias maneiras 
de trabalhar, eu acho que ele tem acima de cinqüenta grandes arquitetos. Como Oscar Niemeyer, Reidy, 
uma quantidade enorme de arquitetos. Têm no Japão, aqueles que trabalharam no escritório dele... En-
tão, Le Corbusier sempre foi para mim uma referencia. E ele tem esse caráter, de conhecer os objetos 
antes de desenhar. 
Então, quando foi proposto, não fui eu quem propôs o Canteiro Experimental, foi uma proposta que co-
meçou a surgir e eu apoiei, e favoreci e arranjei recursos para instalar, como diretor. Por que eu acredita-
va nesse aprendizado ‘da coisa’. Do Objeto. De você sair de uma visão puramente abstrata. E encontrar 
a realidade concreta do fazer. Então esse era o ponto: “como você se modifica ao fazer uma coisa”. É 
uma coisa que também o Flávio Motta falava, ele é pintor, então ele também percebia que ele era um no 
começo de um trabalho e que ele era outro no fim do trabalho. Certo? 
E isso mais ou menos se verifica sempre na faculdade de arquitetura. Quer dizer, quando os alunos co-
meçam a perceber o que é projetar a arquitetura, projetar qualquer coisa, é quando eles se dispõem a se 
alterar. Não fazer a coisa. Mas se fazer fazendo. Essa é uma expressão que o Flávio Motta usou mais de 
uma vez, e é verdadeira. Quer dizer: você ao fazer não está só fazendo uma coisa, também está se alte-
rando. Está se transformando.  
Então eu apoiei a idéia do Canteiro Experimental por que ele era um prolongamento, no meu ponto de 
vista, do LAME, que sempre foi forte na FAU. E que começou modestamente com uma oficina de maque-
tes para fazer já projetos prontos. E ele começou a se transformar em um processo de aprendizado do 
projeto de um objeto que não existia. Esse é o lado do por que me interessei, enquanto faculdade de 
arquitetura. 
Agora, é evidente que eu me interessei também, é óbvio que com essa postura eu vou olhar não só o 
trabalho do engenheiro, mas também o trabalho dos operários, que fazem as coisas.  
Pois, essa foi uma experiência engraçada que tive há muitos anos atrás, quando estava fazendo minha 
casa e tinha uns móveis de concreto que na época a gente fazia. Eram poltronas, sofás... e eu resolvi 
fazer um sofá sabendo que ele nunca mais ia sair daquela posição, e achava que não tinha importância 
nenhuma, pois tinha reparado que tem móveis que não saem nunca da posição que eles foram coloca-
dos. Como em uma sala de jantar: a mesa é móvel, mas ninguém nunca a muda de lugar, e ela vai ficar 
para lá para sempre. Então resolvi fazer alguns ‘equipamentos’, como dizia o Abraão, os ‘equipamentos’ 
ancorados. Esse banco é um exemplo disso (aponta para o banco de concreto armado projetado por 
Artigas, na biblioteca da FAU). E aí eu perguntei para os operários que eram muito bons se eles sabiam 
fazer. E eles disseram: “Nós sabemos fazer, o Sr. não se preocupe”. Mas eu insisti um pouco demais, e o 
mestre de obras disse: “O Sr. conhece aquele viaduto ‘tal’ (não me lembro qual é)? e disse: “sim, conhe-
ço”. E ele: “fomos nós que fizemos”. Ai eu me dei consciência de que quem fazia o viaduto não era o 
engenheiro que calculava, nem o arquiteto que tanto que desenha. Quem faz o viaduto é o operário que 
faz a fôrma, é o operário que faz a argamassa, e o ferreiro que dobra o ferro e assim por diante. Quer 
dizer: são eles quem fazem. Nós só dizemos como deve ser feito, mas quem faz são eles.  
Essa consciência meio vaga eu tinha sempre. Então eu comecei a estudar o problema do trabalho. É 
evidente que ao estudar o problema do trabalho, eu comecei a perceber todas as distorções desse pro-
cesso ao longo da história, e ai eu comecei a ler muito os antropólogos brasileiros, que sempre se fixaram 
nas populações, principalmente, a maior parte da antropologia brasileira sempre se refere a índios. Que 
são as populações que previamente aqui instaladas antes do aparecimento dos europeus e dos africa-
nos, como escravos. Então todo esse universo do índio que é um homem que é pré-urbano, pois esses 
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conglomerados não podem ser considerados urbanos, e isso foi percebido desde o inicio pelos jesuítas, 
ao chamarem de ‘aldeamento’. Por que ‘aldeamento’? por que era parecido com as aldeias ibéricas, onde 
a pessoa mora em um lugar mais ou menos bem instalado, mas ele planta em outro lugar. Então, é muito 
parecido com a divisão do trabalho dos índios. É bom a gente não perder de vista que o mundo ibérico é 
um dos mundos que menos sofreu influencias da cultura urbana. Quer dizer, uma boa parte dos portu-
gueses sempre viveu em comunidades pré-urbanas.  
Eu estive recentemente em Portugal e uma coisa que eu tinha percebido e perguntei: “por que todo por-
tuguês vem para o Brasil e monta uma padaria, com é?” 
Eles disseram: “por que em Portugal não tem padaria...” parece um absurdo, mas não. Em Portugal todo 
mundo sabe fazer pão. E quando ele vem aqui, o capital que ele tem é saber fazer uma coisa que ‘os 
caras’ não sabem fazer, pois aqui o país é escravista. A estrutura do trabalho urbano é escravista. Então 
o que acontece? As pessoas não sabem fazer nada. Eles não querem saber, de aprender nada, são 
escravos! Então quando o português vem mesmo um analfabeto, ou um italiano, ele sabe fazer alguma 
coisa. Por que ele está em um estágio de cultura um pouco diferente. 
E eu tive o prazer de ver uma coisa que eu tinha imaginado, mas nunca tinha pensado que era possível. 
E de fato existe. Eu fui a uma pequena aldeia portuguesa que estava sendo restaurada, para efeito de 
turismo, pois Portugal estava dominado pela idéia de que ia viver de turismo, isso há dez anos atrás, e 
agora eles descobriram que não é bem assim. E Portugal é um dos países mais atrasados da Europa. E 
eu encontrei uma coisa que era um forno de pão comunitário: o pessoal fazia o pão em casa, alias um 
pão delicioso que eu nunca comi, daquela aldeia, que é um pão com azeite. Uma delicia. E é o seguinte: 
as pessoas levam o pão comunitário, e só quando reúne certa quantidade para ser assado, aí que é as-
sado!  E eles levam o pão para casa. 
Então eu comecei a me interessar muito por isso. E eu sou o fundador de história da técnica aqui no 
Brasil, aqui na FAU, por causa disso. E eu comecei a estudar a história do trabalho. Claro, que fui esbar-
rar nos pensadores alemães. Os hegelianos, e particularmente os hegelianos de esquerda, que eram 
Marx, Engels e assim por diante. Eles tem várias observações, como filósofos, sobre a história do traba-
lho e em um certo sentido, são eles que junto com os economistas Ingleses que são os iniciadores do 
estudo cientifico do trabalho. Não só os idealistas alemães, hegelianos, mas também os economistas 
ingleses. São eles que iniciam o estudo do trabalho. E nisso eles são os representantes máximos, vamos 
dizer, da contribuição burguesa para a sociedade moderna. Por que quem valorizou o trabalho desde o 
inicio foi a sociedade burguesa. Você pega os textos italianos do séc. XIV e XV e já dão um destaque 
muito grande para o trabalho. Aliás, eu sou contra a tese do Max Weber dizendo que o capitalismo é 
produto do protestantismo, por que eu acho o contrario, o protestantismo é que é o produto do Capitalis-
mo. E o Capitalismo já estava em pleno desenvolvimento nos séculos XIII e XIV, portanto, muito anterior 
ao aparecimento do protestantismo alemão. É uma tese nacionalista. Em ultima instancia é uma tese 
nacionalista. O protestantismo foi, sem duvida nenhuma um movimento alemão, inicialmente alemão. Foi 
o Lutero, um frade agostiniano, que rompeu com a opressão e a hipocrisia da igreja e iniciou todo um 
processo que indiscutivelmente contribui para o desenvolvimento da sociedade européia, mas ele já é 
produto, ele não é causa, digamos assim, ele não surge. Enfim. 
Foi esse então o sentido que eu percebi e apoiei, apesar de as idéias minhas serem em certo sentido o 
oposto das do Ronconi. Ele imaginava derrubar o Capitalismo com o Canteiro Experimental, ele não falou 
isso, mas eu sei que ele pensava isso. E eu não dei muita atenção para isso. Pode fazer o Canteiro Expe-
rimental que a realidade vai se impor.  
É aquele problema. O Capitalismo é um marco na historia do desenvolvimento humano. Ele pode ser hoje 
um fenômeno que pode ser até certo ponto repensado, mas ele foi no seu tempo, um avanço extraordiná-
rio. E isso a gente não pode apagar. Quer dizer, imaginar que nós vamos retornar à idade média, o mun-
do do forno de pão comunitário, é de uma ingenuidade colossal. Não dá certo, dá tudo errado. Olha o PT 
aí sendo comido pelas bordas, totalmente. É aquilo que a gente chama de corrupção, não é? São negoci-
atas que acontecem paralelamente, que são inclusive de difícil identificação. Mas isso é um outro proble-
ma, não importa. 
Tanto que quando houve a comemoração de dez anos do Canteiro Experimental o Ronconi, não sei se 
muito contra a vontade dele, mas ele veio e me pediu para fazer um depoimento. E eu falei que o nosso 
Canteiro Experimental não tinha o significado dos laboratórios de materiais da engenharia politécnica.  
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É outro fenômeno. O nosso fenômeno é muito mais uma aproximação do arquiteto com o mundo do tra-
balho. E não com o mundo da técnica. A técnica nós aprendemos com os politécnicos, e acabou. E ai 
entra um problema:  
O que é um arquiteto? Ele é um técnico? Sim, ele é um técnico, mas do mesmo tipo do politécnico? Não, 
ele nunca vai ser. Não deve ser. Ele é uma pessoa que tem a visão de conjunto. Ele tem a visão do fim 
do processo. E ele parte do fim para chegar ao meio. E o engenheiro não, ele parte do começo do pro-
cesso. São duas posições em um certo sentido, opostas. Um vai em um sentido e outro vai no sentido 
contrário. 
Então, uma ilusão é... Sempre sonharam em fazer a FAU voltar a ser politécnica, tentaram. E aí fizeram 
um convenio e o conveio demonstrou por absurdo que esse retorno era impossível. Os arquitetos da FAU 
só perturbaram os alunos da Poli, e a Poli não perturbou os alunos da FAU.  
Esse é o problema, que se torna crucial: qual é o significado do trabalho no mundo moderno? Nós temos 
todos as etapas que a humanidade passou, ao longo da sua historia, e inclusive freqüentemente nós 
usamos procedimentos que estão na pré-história - a gente chama pré-história, mas na realidade é uma 
historia diferente. 
Nesse sentido é que eu apoiei o Canteiro Experimental, que eu espero que hoje tenha evoluído nesse 
sentido, de caracterizar uma aproximação com o mundo do trabalho, mas ele é complexo. Pois você tem 
de um lado as tecnologias de ponta, hoje, que são principalmente as tecnologias da comunicação. E de 
outro lado a produção de matéria prima. Alias é o que caracteriza nosso mundo colonial até hoje. Nós 
somos um país colonial até hoje, e a classe dominante ainda pensa em termos coloniais. A prova disso é 
que ainda não se convenceu que tem que gastar dinheiro com educação. Ainda hoje a escola publica foi 
destruída para favorecer a escola particular, até certo ponto, pois as escolas superiores do Estado ainda 
são as melhores, ainda. 
A faculdade de arquitetura, mesmo com todos os defeitos que ela tem, que são muito graves, ainda é a 
melhor escola de arquitetura, pelo menos do Estado de São Paulo.  Mas está começando a haver um 
desejo de desgastar a escola de arquitetura, para valorizar as escolas particulares. Não é um progresso, 
que elas vão ser melhores, mas um retrocesso. Quer dizer: vamos piorar a FAU, que é do Estado para as 
escolas particulares poderem se sobressair.  
Mas há uma reação, que é permanente. Dou exemplo comigo mesmo. Apensar de todo o esforço de 
esconderem o meu trabalho, ele aparece, não tem jeito. Se eu trabalho, o trabalho aparece. O trabalho é 
indestrutível. 
Qual é o exemplo disso? O arqueólogo, que vai lá procurar o pedacinho de cerâmica de três mil anos, 
quatro mil anos atrás. E, provavelmente a pessoa que fez aquilo era analfabeta. E, no entanto, o arqueó-
logo é um homem que está armado das mais refinadas teorias que se possa imaginar. E, no entanto vai 
lá examinar aqueles pedacinhos de cerâmica, a tentar recompor a cerâmica primitiva e assim por diante. 
Então as duas coisas nos vemos no mundo moderno. Um desejo de impedir o progresso e um desejo de 
progresso. Então hoje nos temos, e isso é resultado da própria evolução do país, muito mais pesquisado-
res do que a sessenta, setenta anos atrás. Nós temos hoje uma produção de trabalhos intelectuais – não 
é produção do conhecimento, eu não gosto dessa expressão, o conhecimento é uma coisa que ultrapas-
sa o plano da produção. Tanto prova disso é que um professor não fica diminuído por que ele dá uma 
aula para trinta, quarenta pessoas. Teoricamente ele está transmitindo o conhecimento dele, para trinta 
pessoas: então ele ficou mais pobre! Não, ele ficou mais rico! (risos). Certo? Pois ao dar aula ele está 
reorganizando seu próprio conhecimento. 
Então, vê-se que hoje, apesar da ciência brasileira ser ainda muito tênue, em meu tempo, isso nem exis-
tia. Apesar de tudo o país avançou no plano do conhecimento, não é avançou, por que produz mais ri-
queza, mas mais do que isso, ele produz mais inteligência. Ela está mais amparada. 
Então você vê a produção brasileira de musica, ela atinge o planeta inteiro, e não só a musica, a literatura 
brasileira também. A arquitetura brasileira é conhecida fora do Brasil.  
Isso significa que o país avançou. Quando um brasileiro era chamado para fazer uma obra lá fora, era 
uma festa. Quando um brasileiro foi contribuir com o prédio da ONU, por exemplo, ele ficou famosíssimo. 
E lá fizeram um livro sobre ele, e leu-se muito. Pois lá se lê de verdade, aqui, para publicar, é só por ami-
zade. E influenciou muito e foi influenciado. É um fenômeno de mão dupla, o trabalho intelectual é sem-
pre um trabalho coletivo, é uma troca. 
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Está claro, por que apoiei a idéia do Canteiro. E não apenas apoiei a idéia, mas participei ativamente, 
pois eu como diretor poderia simplesmente dizer: “vai lá!”. E eu arranjei dinheiro, e não quis eu fazer o 
projeto, quem fez foi o próprio Ronconi. 
Eu não posso querer fazer estupidamente, como fez o Prestes Maia quando prefeito, aquela porcaria do 
prédio da câmara dos vereadores. 
Então eu disse não, vamos separar as coisas, assim como este terraço da biblioteca, sugestão minha 
para o projeto do Armênio, que fez de graça, como da biblioteca da maranhão. 
Alias minha diretoria foi marcada por um uso rigoroso do dinheiro. O Canteiro foi um deles. Acham até 
que beneficiei o departamento de tecnologia. 
Francisco Barros: como é natural, o nome da pesquisa que estou fazendo, alterou-se. E hoje é: Forma-
ção Profissional na construção civil: experiências em busca a desalienação do trabalho. Então, o foco é 
sobre o trabalho e a alienação. Daí, o que o Canteiro contribui ou não para isso.... 
Julio Katinsky: é o seguinte. Contribui e não contribui, tanto faz. Pois a alienação que existe no trabalho, 
propriamente dita é o fato de todos, e não só o operário braçal, mas todas as pessoas que trabalham, não 
tem a remuneração do seu trabalho. Quer dizer, eles vendem o trabalho por um preço, que é inferior ao 
seu valor. Então, tanto faz, como não fez, a alienação continua existindo.  
A desalienação do trabalho vem pelo esforço de compreensão política. Geral.  
Por isso que, por Marx ser um cientista, ele conseguiu dar uma contribuição cientifica quando ele estudou 
o problema da mais-valia, que nada mais é do que outra versão do conceito de poupança global desen-
volvido pela economia clássica inglesa em seu sentido amplo e nacional. O Marx vai examinar a poupan-
ça global enquanto fenômeno interno ao processo do mercado. Mas, no fundo nascem da mesma coisa.  
A única característica que pode favorecer o plano da desalienação é na medida em que todo esse traba-
lho se transforma em uma visão critica.  
Então, qual foi a ‘nossa’ desalienação? foi a greve de 1951. Por que nos queríamos o Oscar Niemeyer 
como professor aqui, e em nossa ingenuidade imaginávamos que se ele viesse dar aula como ele se 
candidatou, é claro que ele viria dar uma grande contribuição para a formação de arquitetos. Mas se não 
tivesse ocorrido aquilo, ele seria um fator de desalienação? Não. 
Ele foi um fator de desalienação por que ele foi recusado. Então houve um choque. Esse choque é que 
favoreceu um plano critico de muitos alunos da faculdade daquela época e os alunos da época deram 
uma bonita contribuição para o país, não só do ponto de vista concreto, mas do ponto de vista do aperfei-
çoamento do pensamento da própria arquitetura. 
Tanto que a quantidade de arquitetos da FAU que virou professor é muito grande. Do Mackenzie poucos 
viraram professores. 
Então esse caráter desalienante vem não diretamente do Canteiro, vem na medida em que ao estudar o 
trabalho você entra em choque com o mundo real. 
Por exemplo, eu acho uma alienação os estudantes ficarem falando que são contra os processos contra 
os estudantes. Eles fizeram um estrago na reitoria, é dinheiro publico... Eu protestava violentamente con-
tra os alunos que punham o pé na poltrona! 
Francisco: uma vez fiz isso, professor, e ganhei uma bronca. E agradeço a bronca.   
Julio: tá... E esse é o dinheiro publico mais criminoso, que é o ICMS. O Erminio de Moraes e a pessoa da 
favela pagam o mesmo imposto para comprar a mesma lata de óleo, o mesmo litro. Então é desse dinhei-
ro que se fazem as instalações da faculdade. Então tem de ser levado às ultimas conseqüências. 
Os alunos dizem que não foram eles. Mas como provam? 
Se quando eles fazem festas, eles não limpam nada, e quem vem limpar são as pessoas da favela, das 
empresas terceirizadas que vem limpar. 
Isso é que é alienação. Querer um privilégio. 
Uma vez em viagem acadêmica foi visitar a universidade de Londres. No receberam e fomos almoçar na 
cantina da escola. A cozinha era ótima e por um preço ótimo. E disse que voltaria. E me disseram que 
sim, que lá isso não era privilegio de estudante. Não é com aqui, que os restaurantes são subsidiados só 
para estudantes, privilegiados. 
Não podemos querer manter esses privilégios. Um dia isso terá de acabar, e qualquer um vai poder en-
trar aqui. Hoje o campus é cercado, pois dentro das condições brasileiras atuais é assim. 
E tem ainda demagogias, por exemplo, de abertura do hospital universitário, sendo que a comunidade do 
entorno não tem nada! E o hospital foi lá para baixo... 
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Os privilégios existem e tem uma explicação. Temos de lutar contra eles tendo mais hospitais, mais mé-
dicos...  
E agora protestam contra a falta de hospitais no plano federal por que é o PT. Certo, protestar contra a 
falta de hospitais é correto, mesmo sendo sacana, pois nada se fala da falta dos hospitais no estado. 
É assim que lutamos contra a alienação: com um plano critico. Não é no trabalho. Pois no trabalho é 
aquela história. Eu peço para um rapaz fazer um desenho e ele tem de fazer o desenho bem feito. Não 
existe desalienação através do trabalho: o trabalho favorece a desalienação na medida em que favorece 
um plano critico. E é esse plano critico que nós temos de defender. E esse plano crítico existe, apesar de 
tudo na FAU. Ainda. 
Mesmo com as besteiras que se faz, ainda que agora diminuiu isso, o acinte de pegarem os meninos 
calouros e colocar no farol para pedir esmola. Aquela exposição absurda. É um desaforo contra a popula-
ção brasileira, eu ficava furioso: que estão fazendo aqui? isso não é brincadeira, tem 40 milhões de mise-
ráveis no Brasil, eles pedem esmola por outras razões, nunca receberam subsidio nenhum. 
E aí falam que o povo brasileiro não trabalha... Comparando o trabalho dos alemães, e dos americanos 
com o nosso...  Mas claro, lá todo mundo é totalmente escolarizado! Com as escolas que eles têm... Ago-
ra nós até produzimos demais pela nossa escolarização. 
Mesmo uma administração do PT que inventa de fazer uma escola profissional imagina que vai formar 
um pedreiro com 200 horas, mas nem com mil... o SENAI, para formar um torneiro precisa de 1300 horas, 
o tempo de formação de um mestre. 
Então, as duzentas horas é uma pinceladinha... O que ainda é melhor que nada! 
Isso que está fazendo é muito interessante, depois gostaria de ver o trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 

8. ENTREVISTA – Professora Érica YukikoYoshioka 
 
 
Francisco Barros: Professora Érica Yoshioka, lhe peço para relatar, por favor, um pouco daquilo que 
participou, e que mais souber sobre aquilo que acredita ser relevante sobre a disciplina AUT 131. 
Érica Yoshioka: Eu começo minha participação na AUT 131 em uma fase que eu imagino que tenha sido 
uma fase de transição onde a proposta estava em revisão. E desde então, ela vem se modificando com o 
processo. 
Acredito que se for pegar como exemplo a disciplina ultima em que trabalhamos junto, pode ser muito 
frustrante porque não existiu assim um resultado ou um objeto realmente concluído, de onde você pode 
tirar uma conclusão do processo construtivo e também do processo baseado na vivência e também na 
experimentação dos alunos.  
Então, essas últimas versões, a última e a penúltima, que você vivenciou, foram complicadas. A última 
logicamente nem se leva em conta porque teve greve, é complicado, né?  
É que me perece que houve uma mudança no sentido de proposta pedagógica. Por exemplo, quando a 
gente fez aquele exercício do arco laminado, tínhamos uma proposta que era de construção, de execu-
ção de um segundo arco de madeira, e depois o travamento dos dois arcos para ser aquele espaço no 
canteiro. 
Então tínhamos uma questão, um problema colocado de maneira bastante definida, me pareceu. E tam-
bém porque o arco já estava definido e o gabarito para a construção do arco também já estava lá. Então 
se tratava de partir para um segundo arco, que viria a complementar um sistema composto de dois arcos 
vencendo um vão.  
Desse modo, aquela experiência, trouxe sim questionamentos, mas sobre alguns aspectos definidos. Era 
madeira laminada, pregada e colada, e já havia a experiência do primeiro arco, como um resultado depois 
que tinham se passado seis meses.  
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O que já se começava a perceber que havia alguns problemas em função da cola. Então os alunos foram 
pesquisar, esta era uma das questões. Então havia já uma proposta formulada num sentido de trabalhar 
com um método pedagógico bem definido.  
Na prática era o que acontecia, não tinha ainda sido colocado como sete passos, que é o PBL. Mas na 
prática, naturalmente o próprio processo pedia que se devesse dar uma paradinha para pensar e anali-
sar: vamos dizer assim, para ir atrás da questão da cola; ou do tratamento da madeira. Então eu sei que 
o grupo se mobilizou, se organizou, aí teve um dos membros do grupo ou dois que foram atrás dessa 
questão da madeira enquanto material exposto ao tempo, que já estava começando a apresentar proble-
mas. 
Diante disso tudo, o que fica claro para mim na disciplina, segundo aquilo que eu absorvi, e hoje assino 
em baixo, é essa questão da maturação, não, da aquisição de autonomia. Do crescimento mesmo, de 
conseguir autonomia e fazer uso dela em grupo, dentro de uma dinâmica de grupo. Do seu próprio grupo, 
como também do grupo maior da turma toda. 
E aí, nesse caminho, para a construção da autonomia, pela experiência, a gente percebe que há a difi-
culdade para se chegar a essa autonomia. Pois eles têm muito uma expectativa de que haja uma direção, 
uma coordenação, de que a figura do professor aponte, indique direções. 
Então inicialmente eles têm mesmo essa conduta, mas pouco a pouco, acho que não a totalidade, mas 
alguns conseguem captar essa proposta, independentemente se é no formato PBL ou não. Que é essa 
explicitação das várias etapas de construção da autonomia, em termos de passos a serem seguidos, mas 
naturalmente esses passos acabam sendo seguidos não organizadamente.  
A partir da avaliação que fizemos dessas duas disciplinas ultimas, ficou mais claro que, se não há um 
resultado construtivo, como a montagem do arco, da construção do arco, eu percebo mesmo que há um 
movimento grande de frustração. 
E a questão da dinâmica, do como, do processo, sobretudo, de questionar ali, tentar resolver os proble-
mas e tal, se vai assim, se vai assado, para a maiorias do alunos hoje é irrelevante. E quando esse resul-
tado não acontece, mesmo que ele esteja consciente de que a disciplina está proporcionando, ele está 
trocando e proporcionando uma oportunidade para ele avançar na formação da pessoa... Nem todos têm 
essa percepção, só uma minoria. 
 Então, o que acontece? Quando você vê que aquele espaço todo, e não há um professor que te aponta: 
“não, isso é assim, por causa disso, daquilo, assim ou assado”... Pois no quarto ano eles ainda têm esse 
resquício de uma formação mais direcionada, mais dirigida, inclusive. E aí são cabeças que vêm espe-
rando um resultado mesmo de uma produção de alguma coisa, de um objeto.  
Por exemplo, se é para fazer a parede de taipa, por que já não começa? Pois acontece o seguinte, há, eu 
não sei se eu posso usar a palavra “evasão”, mas... Você participou, começam, vamos supor com 20 e lá 
no meio para o fim, se continuar com 10 é muito. 
Então, nesse sentido a gente fez uma autocrítica e uma das conclusões, por ora, é que nós vamos tentar 
interferir um pouco mais, enfim, participar um pouco mais diretamente do processo.  
Então, por exemplo, tem uma primeira etapa aí que é a construção de bases do problema: o problema é 
X e toda base que nos dá possibilidade de ir à direção da solução do problema tem que ser construída: 
há a base teórica, de pesquisa bibliográfica, de referências, cartas, até entrevistas, enfim... Para tentar 
entender a questão, entender o problema. Porque às vezes o problema já está enunciado e eles não têm 
a mínima idéia do que ele seja. Então uma das propostas agora é de a gente já avançar em algumas 
colocações não já na direção da solução, mas no entendimento do problema colocado, como um primeiro 
empurrãozinho.  
Então, por exemplo, é taipa, então vamos problematizar a taipa. Aí tem várias maneiras de se colocar a 
questão. É claro que não vamos explorar tudo que envolve esta questão, mas já trazer alguns aspectos, 
do meu ponto de vista, que ajude já a dar um norte, não de se achar o norte. Não dar o norte, mas de 
apontar...  
Por exemplo, a taipa do ponto de vista dimensional e do ponto de vista da produção: primeiro precisamos 
da matéria-prima, precisamos de conhecimento básico sobre aquilo, que as populações em geral foram 
adquirindo ao fazer, fazendo e vivenciando e usando, foram deduzindo. E isso foi agora apropriado por 
nós, e aí tem os ensaios, os testes, inclusive ferramentas foram sendo aperfeiçoadas e mesmo o sistema 
de formas, hoje existem formas metálicas, etc.  
Então, algumas questões você pincela para dizer “olha quantas direções”, que questões envolvidas por 
essa técnica construtiva devem ser olhadas, formando uma base. E, a partir delas, entra-se no caso con-
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creto, a solução a ser trazida para essa questão que é a construção de nossa abóbada, que vai ter que 
ser fechada, naquele local, etc. E a partir daí eles continuam.   
Então, não é que vamos dar uma aula, nem tem como, sobre a taipa, mas é fazer várias colocações... 
Bem, isso não foi detalhado ainda, mas a ideia é issa.  
Então o arquiteto Guerra, estagiário, disse: no caso do teto verde, por exemplo, a gente pode mostrar que 
tem problema de erosão no sistema; são várias camadas e por conta da drenagem que tem que aconte-
cer, porque as plantinhas têm que se arraigar, etc. O que pode, no caso nosso lá, por exemplo, a erosão 
é uma das questões, para a coisa não escorregar e cair, enfim. Na verdade, fazer algumas colocações 
para não ficar totalmente... Enfim.  
Agora, outras questões que a gente está debatendo agora, bastante elementares é perceber que por se 
tratar de ser uma disciplina, portanto dentro de um mundo formal de uma faculdade de arquitetura da 
USP, tudo é diferente de um canteiro de obras, da Escola Nacional, de um espaço de obras. 
E esse crescimento que a gente está propondo que aconteça na turma, no espaço de um semestre... 4 
meses, não é muita coisa, pode sim dar um “clique” na cabeça do aluno, como que cair a ficha: “Opa!” 
Aquela que o aluno já estava ali, pronto para acontecer, pode acontecer.  
Mas quem não está... pensa bem, em uma pessoa que veio, crescendo pouco a pouco, mas de um certo 
jeito que ainda não está buscando autonomia, não está no ímpeto da pessoa ir lá: “eu quero dar conta do 
recado, de não precisar ninguém ficar me mandando, eu consigo ir atrás, eu quero!”, sabe: “eu quero, só 
não sei como fazer”, por exemplo. Então um aluno que já está para acontecer, pode acontecer nesses 4 
meses, pode mesmo. Agora, a maioria não... 
Então, voltando a essa coisa, que é uma disciplina, portanto dentro de uma Universidade e tem a questão 
formal de que o aluno se inscreveu, se matriculou, portanto ele existe para esse sistema. Formalmente 
ele existe para aquela disciplina e que formalmente então ele vai ser avaliado, vai uma notinha no Siste-
ma Júpiter, etc.  
Então essa é uma diferença. Vamos dizer, lá fora ele é empregado, registrado e no final do mês ele ga-
nha um salário. Para ganhar o salário, ou ele vai ter que ter executado não sei o que, ou ter comparecido, 
trabalhado oito horas por dia, etc. e ter oferecido uma produção para aquele sistema lá.  
Mas aqui, bem, tem o critério de avaliação que se transforma em nota para passar ou não passar de ano. 
Mas de qualquer forma é um universo que ainda permite que ele viva o processo, mesmo que ele não 
apresente resultado no sentido de ter conseguido construir alguma coisa ou ter chegado à solução da-
quele problema específico que é a construção de uma parede de taipa, por exemplo.  
O objetivo para o aluno era construir uma parede de taipa, mas não era necessariamente o da disciplina. 
Da disciplina sim era construir a parede de taipa e no processo, ele participando do processo, ele vai 
resolvendo os problemas todos que surgem de uma maneira consciente e consequente, ou seja, não é 
para fazer gambiarra: “ah, assim está bom” e aí chega no dia seguinte e diz “não, vamos fazer de outro 
jeito”. Não, tem que estar buscando uma resposta na solução daquele problema, da maneira mais cons-
ciente possível.  
E o que significa isso: consciente? É ir atrás sim de pesquisa, fundamentação, de verificar, de testar, 
etc... ver se precisa de um tempo... Argamassamos hoje e na semana que vem, a gente tem condições 
de verificar? Ou no meio da semana a gente tem que voltar para mergulhar no tanque de cura? Então é o 
sentido que eu digo de consciente e conseqüente: ele sabe que aquilo tem ser feito, se não truncou o 
processo.  
Está bem, trata-se de um dado técnico? Sim, mas isso demanda uma postura da pessoa. Se estudante 
ou não. Pois tem aula apenas naquela quinta-feira e ele tem que voltar no dia seguinte para molhar ou 
então colocar dentro do tanque de cura, ele tem que fazer, pois a técnica exige. Ou ele pode consciente-
mente fazer uma programação: não vou argamassar hoje, porque na quinta eu não posso vir, mas tal dia 
eu posso e no terceiro dia, vamos supor, eu tenho que fazer isso. Então esse dia eu posso, enfim. Então 
é ele ter consciência, assumir aquilo.  
Isso tudo que estou dizendo é uma leitura daquilo que a gente está propondo: vamos amadurecer dentro 
da nossa área de atuação. E sabemos que amadurecimento não acontece só em pedacinhos. Ou eu 
estou amadurecendo ou não estou amadurecendo, não amadureço só para isso ou só para aquilo.  
A nossa função aqui é isso, e dentro dessa disciplina que está se propondo, mesmo que existam os limi-
tes formais. Pois dentro do grupo sempre tem um ou outro que pode não concordar: “ah, eu queria fazer 
era tal coisa, não taipa...”. Isso não tem importância, pois aí entra realmente o lado formal: a disciplina é 
para 20 pessoas, e vamos ter que dividir em 4 grupos de 5 e temos 4 temas. E... Não deu para o aluno 
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entrar nesse, ele tem de entrar no outro. Pois amadurecer é também isso: é o que eu posso, o que eu 
devo fazer, ou não tem outra alternativa? Ele até tem total liberdade, por exemplo, de tentar negociar com 
algum outro membro de outro grupo. Até ele dizer “eu quero, e vou tentar”, faz parte. Tudo isso, esse 
gesto, esse comportamento, a meu ver, faz parte.  
Então o fato de ser dentro da disciplina é porque a gente está nesse universo aqui. 
A nossa proposta, da maneira que eu enxergo, é que enquanto não há o crescimento enquanto pessoa... 
Pois isso tudo caminha junto: O crescimento da pessoa! Pode-se estar na arquitetura, na medicina, onde 
for. Pois no fim... A solução você vai atrás, você acha.  
E, para isso, o método do PBL é um método do encaminhamento para a solução do problema para um 
grupo. A idéia é conseguir realmente colocar como sendo um método que dá para aplicar para o grupo 
todo do ponto de vista pedagógico. Porque se é um grupo, é difícil ser um método para um, um método 
para o outro, poderia até... Ser um tempo para um, um tempo para o outro, que a gente sabe que cada 
um tem seu ritmo, a sua maneira...  
Bem, voltando ao contexto do universo específico que é uma Universidade, uma faculdade, portanto 
ainda do ponto de vista da sociedade, o estudante é um ser que está em formação. Ele ainda não precisa 
carimbar a ART, ele é aluno, vai receber uma nota para passar ou não passar. É diferente de ter que dar 
uma resposta lá para a sociedade, dizer “olha, a casa vai cair”. Então o resultado do objeto que está sen-
do construído é importante, porém não é decisivo, do ponto de vista nosso, do que a gente está propon-
do. O que nós estamos propondo é: o processo. 
Por exemplo, aconteceu a greve... Mas no processo, o grupo ou o indivíduo veio construindo a base para 
chegar à solução, ele veio construindo. É só continuar que ele chega lá. Pode acontecer greve, não tem 
importância. Pois ele veio vindo.  
Então o que aconteceu hoje? Com esse balanço todo que a gente conseguiu fazer, bem, não é de a gen-
te dar só um empurrãozinho não... É no sentido de a gente, com a nossa estrutura aqui se organizar para 
que isso tudo que eu disse seja possível. Como é que a gente vai conseguir avaliar, não no sentido de 
dar nota só, mas de saber se aquele grupo da taipa veio construindo essa base. Dessa vez não deu mui-
to para saber. Sabe por quê?  
Olhando para essa última turma mesmo, você estava presente. Aí foi assim: o Reginaldo estava ausente 
pelos problemas que ele estava passando e aí teve uma aula que nós bolamos. Lá estavam os grupinhos 
isolados e a coisa não avançava e o calendário estava andando. Aí nós pedimos para cada grupo se 
colocar, não é colocar na lousa, é se colocar e colocar na lousa a sua própria posição.  
Então o que aconteceu? Houve alguns grupos que não conseguiram se articular, nem se reunir, nem 
discutir direito. Por exemplo o do BTC era um pouco esse caso. E, com essa dinâmica, eles tiveram um 
tempinho para se articular naquela aula mesmo, antes de irem para a lousa. E foi ao vivo, a articulação 
aconteceu ao vivo, praticamente. Então essa situação, de uma certa maneira, ajudou cada grupo a pen-
sar: “Hoje, como é que nós estamos?” Muitos não estavam conscientes enquanto grupo, mas rapidinho... 
cada indivíduo acho que até já tinha umas idéias. Mas eles não tinham conseguido dizer “essa é a ima-
gem do grupo”, o grupo não tinha conseguido se articular.  
Então lá eles, até onde puderam, se articularam e colocaram. O que aconteceu? Outros grupos consegui-
ram interagir, até onde foi possível. Só que nós falhamos. Morreu ali o assunto. Você até tentou ao dizer: 
“vamos abrir uma prancha”, e tal.  
Como eu não sei, mas o que faltou é a gente, do lado de cá, como tutor, vamos dizer, como um mundo 
externo ao deles, ter cobrado. O mundo cobra. Mas não era o mundo quem estava cobrando, o processo 
estava pedindo que tudo aquilo fosse traduzido num projeto único que articulasse todos os grupos, com a 
versão 1, por exemplo. E não foi. Aí foi direto para o canteiro. E aí embananou. Muitos se embananaram.  
Francisco Barros: Me lembro que alguns alunos na conversa se comprometeram “eu vou trazer uma 
folha para a gente desenhar”... 
Érica Yoshioka: Poderia ter sido desse jeito, como poderia ter tido um processo interno depois no balan-
ço feito naquele dia na lousa. Por isso eu disse “pelo menos vamos fotografar”, que aquilo não devia se 
perder... Mas os grupos não se preocuparam muito com isso. A gente estava enxergando, mas eles não 
enxergaram o quão aquilo tinha sido importante para a sistematização do trabalho de cada grupo e do 
conjunto. Por que foi discutida a necessidade... Porque não era para chegar numa solução ainda, mas de 
visualizar a necessidade de onde é que estavam as interfaces e aí existia a necessidade de resolver 
aquilo. Aí eu acho que era papel da disciplina ter cuidado disso. 
Francisco Barros: de termos “cobrado uma definição única de todos”. 
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Érica Yoshioka: exatamente. Então essa é uma coisa que tem que ser colocada hoje e que isso a gente 
vai ter que cuidar sistematicamente. Então o que ficou combinado? Que semanalmente eles vão fazer um 
relatório. Naquela segunda feira, fizemos assim e tal e tal. 
Francisco Barros: Perfeito, como em um caderno de obras! 
Érica Yoshioka: ... um caderno de obras. E manda para todo mundo, inclusive para nós. E vai ter uma 
pasta para cada grupo, ficha 1, ficha 2, ficha 3, etc., para a gente ver o crescimento. 
Francisco Barros: ... e se rodar entre eles, cada semana é um... 
Érica Yoshioka: ...e vai rodar entre eles. E vai chegar um momento, em louza, eu não sei como, que vai 
ter que ter a colocação de cada grupo de como está o projeto; o resultado daquele dia vai sim ter de ser 
um relatório, vai continuar, mas vai ter que ser também um produto, que é uma sistematização em dese-
nho: traço, traço e traço. Com palavras explicando o que significa cada traço construtivamente também.  
E até, se precisar, especificar o material, por exemplo: aqui é uma fôrma tratada, no caso da parede de 
taipa. E dizer: não! Aquela haste não dá mais certo, nossa proposta é outra: vamos usar tábuas, mais as 
longarinas ...  E os meios de travar as fôrmas, pode até ser com uma corda... Pode ser qualquer coisa. O 
importante é que a gente precisa esticar. É interessante... 
Francisco Barros: ...é. Alguma coisa só para segurar... 
Érica Yoshioka: ...é. Não precisa ser um material rígido, pode ser até um cabinho.  
Francisco Barros: ...um cabinho é interessante, um cabo de aço. Ou até de nilon... 
Érica Yoshioka: O importante é que nas duas pontas você segure, com algo que resista, lógico, mas não 
precisa ser rígido. Bom, então tem que ser registrado com linguagem nossa de desenho arquitetônico, 
desenho técnico, eu diria.  
Em todo caso, é o registro de uma decisão tomada, de um desenho, de uma proposta para a solução. 
Sempre é isso.  
Depois disso podemos trazer novamente à realidade que é lá, o canteiro, a abóbada, etc. E nesse mo-
mento a abóbada se faz novamente presente, digo novamente pois na base, no inicio, eles já estiveram 
lá, e tem em mente essa realidade. 
Então, a disciplina está fazendo essa revisão e vamos tentar aplicar desta vez, nessa versão, baseado 
nessa experiência e nessa avaliação. 
Está bem, tem um a lado da dinâmica, da estrutura da disciplina, da organização, mas tem outro lado 
importante que é a formação do aluno quando ele chega à disciplina. Que é toda a história da FAU que 
está incorporada no aluno. Qual é o percurso do aluno, desde o primeiro ano. Pois nós temos esse privi-
légio de estar com ele no primeiro ano por dois semestres, o que é uma conquista importante. Aí tem um 
lapso de tempo e vamos reencontrá-lo dali a três anos, quase quatro anos. E a gente nota que não mu-
dou muito, que não evoluiu. Quer dizer, essa questão não é trabalhada mesmo. Se no começo, no primei-
ro ano o aluno traz algumas questões como de geometria, por exemplo. A depender, conversamos e tal, 
mas há perguntas que a gente não responde, e ele vai achar a resposta. Pois se damos a ‘receita do 
bolo’, sem explicar o que significa tudo isso... Então, no primeiro ano a gente trabalha também dessa 
maneira, só que, logicamente, é um estagio diferente de formação, mas a busca é a mesma. Agora, 
quando vamos reencontrá-los, quatro anos depois... E está “tudo na estaca zero...”. 
 O que significa isso? Tudo bem, talvez por isso mesmo que tenhamos de trabalhar... 
Então, o propósito da disciplina, lógico que é importante a construção, o produto que resulta da constru-
ção, que consigamos executar aquele projeto, que foi elaborado por esse processo, desde a formação da 
base teórica, e assim por diante. E sempre com autonomia, buscando soluções para os problemas, e que 
nesse processo, o indivíduo, o aluno, consiga crescer mais um pouquinho. Eu afirmo que eu, inclusive, 
acabo crescendo também. Pois você participar do processo do aluno, e muitas vezes a proposta não é 
dele, por que ele não tem muita consciência, mas que é nossa a proposta, e que ele cresça dentro desse 
processo, que é o processo que auxilia e contribui nesse crescimento. 
Essa reunião de avaliação de hoje foi um salto qualitativo importantíssimo, de assumirmos que não é 
assim, de ficarmos, como observadores, apenas. Eu estava me sentido incomodada já, mas não estava 
conseguindo visualizar o que e até onde, e sem interferir no processo do educando. Mas ao mesmo tem-
po, criar condições, e não que sejam invasivas, mas que não há a possibilidade de nós ficarmos de ‘bico 
calado’, não que isso tenha acontecido com a gente no semestre passado, mas é que sempre tentamos 
interferir o mínimo possível, a ponto de, no limite, até de não termos uma função, pensando mesmo em 
voz alta, pois sei que é forte colocar assim. 
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Francisco Barros: Mas eu vejo que essa disciplina é tão diferente das outras, que há também, pelo 
contrário, situações que nos colocam, alunos e professores, como colegas de trabalho ao executar juntos 
uma tarefa, nós e o grupo, meio ‘juntos e misturados’.  
Érica Yoshioka: mas o professor não dá para ser mais um do grupo, pela própria configuração, eu acho. 
Não dá o aluno não vai te ver como mais um. É um pouco como às vezes minha filha extrapola e começa 
a me destratar. E digo: “opa, peraí, eu não sou sua amiguinha, eu sou sua mãe, viu?” Gera às vezes essa 
confusão, pois somos amigas, damos liberdade... E a adolescente não tem essa maturidade. E o aluno 
ainda não tem... ou se tem, não haveria problema nenhum. Pois se o aluno não tem maturidade, é difícil o 
aluno conseguir dialogar. Pode ver, é só o professor chegar perto que todos ficam quietos, prontos para 
ouvir o professor. 
Francisco Barros: ...e isso é chato, não é? 
Érica Yoshioka: muito. Tem um ou outro grupo que ignora o professor e continua. É raro isso. Normal-
mente para e trunca tudo. Por isso que tem uma série de questões que são da natureza de cada pessoa. 
Por isso que enquanto não trabalharmos esse lado da pessoa, do aluno, o saber técnico, o saber fazer, 
isso e aquilo, a gente aprende, é só fazer um curso de treinamento que aprende... e tudo bem. Por outro 
lado, os cursos que gostaríamos sempre de ter são aqueles que trabalham a formação da pessoa. 
Então, a disciplina não foge dessas questões técnicas, mas a ênfase é realmente a formação da pessoa, 
em praticando o saber técnico, o saber ali, específico. Pois para tudo precisa-se de um contexto, não dá 
para ser cresce assim do nada. Cresce vivenciando, fazendo uma abóbada, construindo não sei quê... 
assando um bolo.  
Então é isso, aprendendo a fazer arquitetura, mas aprender a ser arquiteto, sendo gente, assumindo, se 
comprometendo com o grupo, pois pode ver, é um conjunto, uma totalidade mesmo. Muitos dos alunos 
não assumem compromissos, há exceções, lógico, mas tem aqueles que não vêm, e não avisam o grupo. 
Dessa vez teve greve, e assumiram a greve...  e outros não. Eles acham que a disciplina não pede isso, 
mas a proposta é exatamente essa. Não importa onde e o que, mas é uma postura de alguém que assu-
miu o compromisso, e vai. Por que daí acontece, sabemos disso. Se aparecer algo que nunca fiz, não sei. 
Não tem importância, eu vou atrás, pois eu sei que eu posso. 
Ah, se isso acontecesse por um ‘click’. Num passo, no começo, já teríamos construído mil abóbadas já! 
Aquilo já estaria pronto. Veja, são vinte pessoas trabalhando por quatro meses!! O que não dá para fa-
zer!! São muitas horas de trabalho... 
Francisco Barros: e a FAU tem influência nisso... 
Érica Yoshioka: sim, eu acho que é exatamente falta de um projeto político pedagógico. E que nele 
esteja presente essa formação do arquiteto que está se formando. Tem que ter sim o conhecimento de 
desenhar, representar, saber dos códigos, e se não concordam, ir atrás para mudar o código, mas en-
quanto não souber o código não adianta bater o pé, pois revolução a gente faz, mas... não é?  
Francisco Barros: pois é...  
... Tenho ainda uma pergunta ainda pontual sobre a experimentação no processo pedagógico, entre e-
xercitar sobre bases não factuais, com a construção de uma parede sem uso, em comparação a constru-
ção de uma parede com função social, se crês que há diferença. 
Érica Yoshioka: o que eu acho que pode haver diferença é se a parede de taipa, por exemplo, for abri-
gar algo que tenha um uso. Então você olha para essa parede de taipa, nesse contexto, vai ter uma fun-
ção... E ai o aluno pensa também no uso do espaço, e se faz um projeto, inserido em um desenho mais 
complexo. Então, existe um contexto real, em que o grupo vai debater e verificar se a parede é aquela, ou 
aquela de trás, tem o sol e etc. Então, por estar em um contexto, é mais completo e mais vivo, nesse 
sentido.  
Então há a possibilidade de ele partir para uma solução já questionando esses aspectos todos, que vão 
interferir e participar nas decisões sobre a parede de taipa. Enquanto que se se vai construir apenas um 
arco, como foi construído o primeiro arco que hoje virou a abóbada. Então nesse sentido, enquanto pro-
fessora, acho mais rico nesse sentido, de fazer parte de um todo. Pois a depender do uso, das pessoas, 
tem de se atender condições para isso, e etc.  
Mas não se isso influencia no processo de abordagem do problema, acredito que não muda. Ai a discus-
são é política, se vai depois demolir ou não. 
Francisco Barros: Sobre o fato de no canteiro, os estudantes ‘colocarem a mão na massa’: há duas 
leituras que te pediria para comentar. Uma delas seria a função de trabalhar com as mãos, para formar 
um arquiteto que tenha feito isso um dia, então ele ‘sabe melhor como é’, depois nunca mais volta a fazer 



641 
 

nada. E outra leitura, que possivelmente ele incorpore essa pratica de ir ao canteiro, e estar junto, fazer 
algo do seu projeto, por acreditar que também cabe a ele construir. Qual desse caninhos o canteiro da 
FAU coloca? 
Érica Yoshioka: Olha, eu tenho uma história em que eu sempre ‘pus a mão da massa’. Nasci e cresci 
em um meio onde aprendi, por necessidade, muitas vezes, não digo necessariamente carregar cimento e 
tal, não na área da construção propriamente dita, mas de usar o seu físico para produzir alguma coisa. 
Então, quando você fala de que depois que o arquiteto pôs a mão na massa, ele volta atrás, eu acho que 
não volta. Ele continua em frente. É uma experiência que por ou por mal essa pessoa teve essa experi-
ência, então não dá para negar. Quando você retorna, é já tendo feito isso. Bem, tudo depende da viven-
cia, do tempo da vivencia, da maneira que vivenciou, e tudo isso. Se for por uma mera obrigação formal 
de uma disciplina, pode, por aquilo ter ficado no subconsciente algum dia dar um ‘click’. Pode ser. Mas 
como também não pode acontecer nada e não incrementar nada, ai nem tem nada para ‘voltar’, pois não 
fazia parte da busca da pessoa. 
Agora, paralelamente, se dez de pequena, tinha que martelar, para fazer as caixinhas, depois fazer um 
monte de saquinhos para colocar pêssegos, e ver como é feito o saquinho, por que tem de dar um corte 
com uma tesoura, para depois abraçar o galinho da árvore... Tem um processo aí que as pessoas não 
precisam necessariamente explicar, mas ao fazer ai você consegue elaborar, pois naquela época tinha de 
ajudar meu pai.  
E hoje, por exemplo, eu vejo o quanto isso me libera na criatividade. E no meu caso, quando vou ao can-
teiro de obras mesmo e quando faço o projeto, visualizo os detalhes, o processo construtivo, e lá no can-
teiro, e vamos para mudar o projeto, por causa de tal peça, tal material... Devido alguma dificuldade da 
prática, ai vamos resolvendo tudo na obra. E, se eu não tivesse tido essa vivência do fazer, que você 
chamou de ‘por a mão na massa’, essa tranqüilidade que a gente tem para achar a solução, como “dar 
uma dobradinha aqui”, a facilitar o trabalho. Então, o fazer te libera, te libera intelectualmente inclusive e 
criativamente, pois aquilo não é um empecilho, e você não está trabalhando cegamente, no sentido de 
projetando, sem ter certeza se é aquilo mesmo, aquela espessura, aquele encaixe... Não! Você já visuali-
za. Ou se não está visualizando, você, como aqui no canteiro experimental, você experimenta! Então, te 
dá liberdade de você especular soluções (no bom sentido da palavra), do tipo, posso ir por aqui ou por lá.  
Aí eu consigo ver e lidar com aquilo que disponho de ferramentas, de material e de conhecimento. Bom, 
aqui eu não tenho a ferramenta, mas o material disponível, e conhecimento você vai atrás, e experimento 
você vai atrás. Alias essa é uma das propostas do canteiro experimental.  
Bem, se o canteiro experimental não está no caminho do aluno, da busca dele não adianta, não está na 
visão dele. E para mudar a visão o canteiro pode ajudar ainda, mas acho que não é suficiente. Então, é 
necessário, eu acho, uma conscientização sim. E as coisas não são tão simples. 
Mas deixa voltar a outra parte da pergunta, sobre você trabalhar, braçalmente, em um canteiro, se isso é 
ou não da profissão do arquiteto: Não obrigatoriamente. Isso pode fazer parte da proposta de pratica da 
pessoa. Ele não está proibido. Mas ele não se formou pedreiro.  
Então, a faculdade de arquitetura e engenharia civil não forma executores nesse sentido. Então é outra 
escola. A FAU, e mesmo o canteiro experimental não se propõe a serem trabalhadores nesse sentido de 
construção. Ou de projeto e depois participação do processo construtivo, isso é de fórum intimo, eu não 
vejo como sendo uma proposta. E não vejo se isso vai tornar o arquiteto mais completo ou menos com-
pleto, o fazer em si não.  
Agora se o fazer, se você fez muito repetitivamente ou não, mas se o fazer que você fez com a sua pró-
pria mão e tudo, isso uma vez processado e elaborado tendo em vista o projeto, e que o projeto traz essa 
experiência processada, elaborada e tal, e que quando você vai fazer o projeto, ele pode dar mais credibi-
lidade para você na conclusão que você vai tirar ao traçar o desenho no projeto. Por exemplo, saber 
diferenciar o projeto da dobra de uma chapa, se teórica ou não, se exeqüível ou não, por causa da reali-
dade, do maquinário, por exemplo, ou do material mesmo.  
Enfim, o fato de você fazer ou deixar de fazer, se você passou por esse processo, não precisa ser um 
operário da obra, de um trabalhador que participa do processo de construção, não acho que necessaria-
mente tem de passar por ai. Também nada proíbe, nada impede, acho que faz bem para a alma, arga-
massar, mexer a massa, carregar... Faz bem, mas não acrescenta para o bem estar da pessoa, o bem 
estar. Sim para o conhecimento da realidade desse meio de produção do lado humano, vamos dizer. O 
conhecimento do por que aquele trabalhador fica arcado daquele jeito, por que a sobrevida dele é menor, 
por que ele adquire determinadas doenças, e mais outro monte de outros saberes, sem duvida.  
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E aqui, o método é de experimentar, como vimos na disciplina, que os estudantes fizeram um  modelinho 
para verificar, antes ir para a escala real, e depois mesmo na pratica e descobrem como faz e voltam 
para o projeto.  
São várias maneiras, tem arquitetos que tem uma oficina no escritório, para verificar coisas ali na hora, 
com todas as ferramentas... 
Eu sou trabalhadora braçal de origem e não vejo no que isso pode, repetidamente... Agora eu posso 
socialmente dizer: eu quero participar, vou lá e ajudar a construir uma casa, um galpão... é outra propos-
ta. Lógico, se eu estou ali ajudando a construir, e, sendo arquiteto, tem alguma dificuldade que tem a ver 
com a minha área... Mas não por que sou também trabalhador braçal. São coisas distintas.  
Nesse sentido, você está falando como arquiteto, ou enquanto cidadão?  
Francisco Barros: é que não separo uma coisa da outra, está tudo junto. 
Érica Yoshioka: ...então, o arquiteto-cidadão, sim, pode, mas é que engrandece a pessoa, e... No pro-
cesso de projeto contribui também, é. Pois se pode dizer: “o processo é muito moroso, de colocar tijolo 
por tijolo por tijolo...” e aí, se pudesse fazer um painel deles no chão, e depois, é mais rápido, se a ques-
tão for rapidez. Depende da pessoa, do rendimento da pessoa. 
Francisco Barros: lembro-me na cooperativa canteiro, onde trabalhei, o que acontecia por estarmos 
trabalhando junto a obra ficava mais rápida, pois as coisas eram decididas no mesmo lugar, e ainda, 
percebemos que com essa relação direta entre criação execução as coisas ganhavam até uma outra 
beleza. Chegava-se a algo mais acabado, por estar junto.  
Érica Yoshioka: mas existe outro caminho aí. Os meus projetos eu sempre estava no canteiro, com a 
equipe toda. Minha vivencia com a obra era uma coisa cotidiana, e permanecia um bocado de tempo na 
obra, e às vezes eu pego e: “Vamos experimentar assim, pá!”. Só que lógico depois você não fica cons-
truindo junto com eles, não é? Então, todos os passos, você participa, mas não necessariamente constru-
indo aquela parede, mas você participa da construção do começo ao fim. E aí nas operações repetitivas: 
“tá, tá, tá, tá...” é isso, não precisa necessariamente. Não sei se foi porque nasci com essa pratica que o 
projeto já sai... Se mudava era por questões mais construtivas, não por que o cliente mudou. Não, cons-
trutivamente, no diálogo, as versões do projeto avançam. É um crescendo.  
 
Francisco Barros: e se imaginarmos a brincadeira, de os assentadores de tijolos começarem a aprender 
aquilo que sabemos, e nos depararmos em uma obra... 
Érica Yoshioka: olha, eu conheço um pedreiro... Mas ele não saberia projetar, mas sabe ler tudo perfei-
tamente, saberia olhar pára o desenho e encontrar um erro, saber que falta alguma informação em um 
desenho. E como ele não tem que inventar, pois ele não é o autor do projeto, ele fala: “doutora, está fal-
tando aqui, eu não sei como continuo...”  
Por exemplo, quando eu trabalhava no campo, eu sempre trabalhava com uma tutoria, não era especia-
lista, não sabia às vezes daquilo que estava fazendo, não saberia podar um galho, por exemplo, mas 
talvez por que também não me propus a ser... 
Está ainda está faltando muitos elementos para esses rebatimentos... O arquiteto poderia ser um mestre 
de obras, saberia também planejar, de organização, saber coordenar... Precisaria ver que formação seria 
essa... as disciplinas todas... 
Francisco Barros: Imaginando não haver classes sociais, sei que isso é uma viagem. Mas que as pes-
soas entrassem aqui sem vestibular, e vagas para todos os interessados... E ao final do curso de arquite-
tura fizessem uma especialização de execução de alguma coisa, por exemplo, pintura, ou azulejista... Ele 
pode se especializar. Penso nisso a partir da fala de um professor em São Bernardo, mestre de obras, 
que disse que gostaria de aprender a desenhar... E ensinaram ele, no SENAI, apenas a ler projetos. E se 
soubesse projetar ele mesmo faria os projetos para as obras dele.  
Érica Yoshioka: Como um técnico de edificações, que pode assinar um projeto e também pode construir. 
Francisco Barros: ...é, mas é raro isso, não? De alguém executar depois de aprender a projetar...  
Érica Yoshioka: ...bem, espero ter contribuído... 
Francisco Barros: certamente!! Obrigado. 
 
 
 

9. ENTREVISTA – Técnico Romerito Fonseca Ferraz 
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Francisco Barros: Como é trabalhar na formação de arquitetos em um canteiro experimental? 
Romerito Ferraz: Olha, eu posso te falar o seguinte: a gente vê no dia a dia, lá no canteiro experimental 
é uma formação muito gratificante para mim porque eu aprendo também com os alunos que estão apren-
dendo comigo. Eu gosto da história toda, os alunos da FAU principalmente se eles vêm com a mão na 
massa. 
Aquele arquiteto além de estar estudando, ele chega e colocar a mão na massa, a gente vê que realmen-
te ele vai aprender mesmo. Por que você sabe que só pegar um diploma e sair pro mercado, ele vai apa-
nhar muito e ele conhecendo várias atividades e problemas na construção civil ele vai começar a abraçar 
de uma maneira melhor. Por isso eu falo pra você é gratificante pra os dois, a gente tá ali pra instruir 
mesmo, é gostoso. 
Eu já trabalhei com arquitetos que manjavam muito, com pouca experiência no mercado, enfim o cara já 
era pedreiro ou já trabalhava com empreiteira, já tinha experiência na construção civil. 
E trabalhei com outros também que não tinham noção nenhuma, eram arquitetos apenas porque tinham 
diploma. 
Francisco Barros: Como é sua tarefa no canteiro experimental? 
Romerito Ferraz: Ali no canteiro é super fácil porque eu praticamente só opino na hora que não dá mais 
pra ficar só olhando. Quando algo de muito errado vai sair ou então quando o professor vai lá e fala: pode 
parar. A minha função ali é só olhar e deixar o aluno resolver o problema até quando não tiver mais jeito. 
O aluno aparece com os problemas, ai ele vai mexendo e vai aparecendo mais problemas e vai tentando 
resolver. E aparece com uma duvidazinha mas eu nunca falo o que fazer, eu sempre indico está certo ou 
errado. É assim que funciona lá no canteiro, o aluno sempre vai resolver o problema dele, é isso que o 
professor Reginaldo quer de mim. 
A gente não pode facilitar pro aluno porque quando ele tiver com um “pepino” na construção civil ele tem 
que dar os pulos dele 
Francisco Barros: O que você acha de um arquiteto trabalhar na obra como fazem os estudantes aqui 
no canteiro? 
Romerito Ferraz: Eu acho isso muito bom por que ele vai aprender junto porque ele vai sentir que tipo de 
material é aquele. A diferença tá ai não só pro arquiteto mais pra qualquer profissional, ele tem que sentir 
o que ele tá fazendo, não pode ser ficar só atrás de uma mesa. 
Francisco Barros: Imaginando um curso de arquitetura, que tivesse dentro do curso também uma espe-
cialização como arquiteto e pintor ou arquiteto e pedreiro, o outro seria soldador, o que você acha disso? 
Romerito Ferraz: Na minha visão pro currículo isso seria muito bom, porém tem alguns alunos principal-
mente de famílias mais abastadas que não querem por a mão na massa eles querem só estudar e ter um 
diploma, não querem aprender uma profissão. 
Agora pro curso deveria ter sim, não só pintor, não só pedreiro, o arquiteto que realmente quiser seguir o 
caminho da construção civil, por exemplo, “eu quero virar um Niemeyer”, o Niemeyer botava a mão na 
massa, o aluno tem que ser técnico, tem que ser pedreiro, tem que ser soldador, agrimensor, ele vai ter 
uma noção muito grande do que é ser arquiteto. 
Francisco Barros: Você já viu algum aluno que já disse que não ia por a mão na massa? 
Romerito Ferraz: Já, estava apresentando o material básico que vão encontrar por ai, e ouço: eu não 
quero saber disso eu não vou mexer com isso, eu não quero ser pedreiro... 
Francisco Barros: Sei... outro dia, agora mesmo, no meio da disciplina, estávamos no prédio da FAU 
desenhando e projetando. No dia seguinte fomos pro canteiro e nenhum aluno levou seus projetos pro 
canteiro. 
Romerito Ferraz: A maioria é assim mesmo, experimenta e depois faz o projeto, vão sem projeto, que-
rem resolver tudo sem projeto, e não é só aluno do primeiro ano não, vira e mexe a gente vê aluno do 
quarto ou quinto ano se aventurando sem projeto. 
Francisco Barros: Mudando um pouco a conversa... você já viu um trabalhador da construção civil fazer 
Academia? 
Romerito Ferraz: Eu acho academia uma perda de tempo. 
Os trabalhadores já se deslocam de longe de condução entram cedo às vezes de madrugada na obra, 
ficam o dia inteiro em serviços braçais, daí não sobra tempo, talvez academia pra eles seja o dia a dia 
mesmo. 
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Francisco Barros: Agora, deixando rolar a imaginação: se a gente imaginasse uma revolução na cons-
trução civil e todos tivessem a oportunidade de estudar e aprender a fazer projeto e somasse esse co-
nhecimento que você adquiriu na sua vida de execução de obra, vamos imaginar que a massa de pesso-
as que trabalham com execução todos tivessem esses dois conhecimentos. De manhã todo mundo traba-
lharia com o corpo e após o almoço reunissem para essa conversa e para discutir projeto, você acha 
muita loucura essa idéia? 
Romerito Ferraz: Eu acho, talvez em outro país funcionaria, mais aqui no Brasil, não funcionaria não. 
Aqui a lei é do capitalismo, do quanto mais melhor, o patrão quer que o empregado dá de tudo... Mas o 
empregado quer alguma coisa a mais que o pouco dinheiro, um curso, por exemplo. Eu acho que a revo-
lução está aí em qualificar as pessoas que estão começando agora. 
Francisco Barros: Esse seria um caminho pra chegar lá então? 
Romerito Ferraz: Isso seria em longo prazo, daqui a uns 10 anos a construção civil poderia estar muito 
mais capacitada. 
 
 
10. ENTREVISTA – Técnico José da Costa Rocha 
 
José Rocha: As Atividades do Canteiro, ela e integrada ao LAME porque quando o aluno chega ao Can-
teiro primeiro ele passou pelo LAME.  Que e aqui onde ele vai desenvolver as fôrmas, os projetos que 
vão ser executados no Canteiro, ai eles passam aqui pela marcenaria do LAME executam os trabalhos, 
discutem o projeto e ai depois que eles vão lá para o Canteiro para a execução.  
Então a integração LAME no Canteiro ela é essencial. 
Francisco Barros: vou pedir para você contar o seu trabalho então, como que e, qual a sua função???? 
José Rocha: A minha função aqui, eu sou técnico em Marcenaria. A minha função aqui é receber o aluno 
que vem para fazer todos os trabalhos de oficina, mas aqui eu me direciono mais e para a turma do Can-
teiro. Fui eu que comecei esse negocio de fôrma aqui no Canteiro. Quando foi criado o Canteiro eu fui 1ª 
pessoa a fazer forma aqui para o Canteiro, então desde lá dos embriões do Canteiro que eu estou envol-
vido. 
E hoje todo aluno que chega aqui para fazer fôrma passa pela minha mão, ou só da uma orientada para 
executar o trabalho. Tem muitos alunos que eles mesmos conseguem executar o trabalho deles, você só 
orienta, fornece o material, faz alguns cortes e eles já fazem. Tem já outras formas bem mais complexas 
não tem como o aluno executar sozinho. Ai onde entra a minha parte de construir junto com eles.  
Uma vez executado esse trabalho aqui, eles se direcionam ao Canteiro e ai onde entra a parte do Rome-
rito Ferraz, que é ajudar eles a argamassar as peças. 
Ai eles vão para as ferragens, fazer ferragens, estudar a melhor forma de argamassar, o dia, a forma 
daquela argamassa que será aplicada. Ai eles pegam com o Professor Reginaldo ou com a Érica Yoshio-
ka e ai o Romerito Ferraz executa o trabalho junto com eles. 
Então o LAME trabalha assim junto com o Canteiro. 
Francisco Barros: E como que é o aluno quando ele chega aqui? 
José Rocha: Tem uns que já são bem expedientes, já tem uma dinâmica bem boa, muito boa. Tem ou-
tros, coitados, que chegam aqui totalmente crus, e não conhecem nada, não conhece o material, não 
conhece maquina, não sabe nem como dar os primeiros passos.  Esses, de certa forma é até mais fácil 
porque como eles não tiveram experiência nenhuma ainda não estão ‘viciados’. Tem muito daquele aluno 
‘viciado’ que diz que: “eu sei fazer assim...”. Mas não é assim, tem os procedimentos segurança que tem 
que ser respeitados, tem a dinâmica do material tem que trabalhar de acordo com o material que você vai 
executar trabalho. Quando o aluno que já esta ‘viciado’ você tem certa dificuldade de fazer com que ele 
se adéqüe ao que vai ser feito.  Ao contrario desse que não tem experiência nenhuma, fica mais fácil de 
ser conduzido. 
O problema é que tem gente que acha que sabe tudo. Até você descobrir que ninguém sabe tudo, é 
complicado.  
Francisco Barros: Tem a parte da FAU que faz a parte do projeto, com os professores de projeto, onde 
se aprende o desenho, os planos e tudo mais... E quando as pessoas vêm para cá é diferente. Como que 
você vê essa relação do ensino lá do prédio da FAU... Com o ensino do LAME, como que é? 
José Rocha: Lá... São situações bem diferentes, lá você esta trabalhando com uma coisa acadêmica, 
elaboração de projeto, o conhecimento do aluno, o passo a passo do aluno com os projetos. 
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Aqui ele chega para já executar alguma coisa que ele já projetou lá. 
O que às vezes a gente sente certa falta ai é quando o aluno tem um projeto para ser executado pela 
oficina, e não ter aquele entrosamento sala de aula-oficina. 
Para a gente aqui já saber de antemão o que é que vai ser feito. Até para eles criarem um projeto de 
acordo com as condições do LAME, com os equipamentos que a gente tem disponível, com o material. 
Para que chegue aqui e seja executável. Às vezes você faz um projeto lá que é muito bom, muito bonito, 
mas ele não e executável aqui, tem limitações. Você tem ate o conhecimento técnico para executar seu 
trabalho, mas não temos equipamentos. Nós somos limitados demais, nossos equipamentos são obsole-
tos. Nós temos equipamentos que são obsoletos. Não tem como executar aquele projeto por falta de 
equipamento, de materiais. Então o que falta mais e isso ai: integração sala de aula e oficina. Isso a gen-
te sente um pouco. 
Não diretamente com se refere ao Canteiro, por que a maioria dos projetos que vão ser executados no 
Canteiro são discutidos previamente com a gente. Esta parte do Canteiro até que funciona muito bem, 
mas isso se aplica mais nas outras oficinas, como desenho industrial, história de arquitetura... Ai falta um 
pouco essa integração. 
Francisco Barros: Então, por exemplo, se essa disciplina que vai executar esse produto, começasse por 
aqui: o primeiro dia de aula é aqui. Daí: “Quais são as condições? Quais são as maquinas que tem? Que 
o material? E ai depois vai fazer o projeto. 
José Rocha: Se o professor não tem condições de trazer o aluno ate aqui, o que é uma pena... Mas pelo 
menos podia dar um “tour” pela oficina. Por que tem aluno que não conhece, tem aluno que nunca veio 
aqui. Para ele já olhar e ver como é a oficina e depois ir para a sala de aula, como aqui não tem sala de 
aula disponível. “Dar um giro” para mostrar para o aluno. E até que a gente fosse convidado para ficar de 
ouvinte lá na aula, para a gente saber o que vai ser discutido, para quando a gente vir para cá já estar-
mos sabendo o que esta sendo executado. 
Francisco Barros: foi o que fizemos com o Romerito Ferraz, o convidamos para ir lá ver e debater sobre 
as apresentações dos projetos que seriam executados no canteiro.  
José Rocha: Daí, quando o aluno vem para executar o trabalho, o técnico já se antecipou, ele sabe o 
que será feito. Ele já separou o material, preparou equipamento, ele já está inteirado do que vai ser feito. 
Isso ajuda muito, ajuda muito mesmo. 
Francisco Barros: E às vezes alguma coisa que não dá certo você já pode falar antes. 
José Rocha: Dai fica difícil você questionar isso numa sala de aula. Que não é que a coisa não dá certo, 
às vezes é falta de condições de execução, de não ter equipamento.... Mas a gente prefere deixar que o 
aluno descubra quando chegar aqui, que tem limitações. 
Se você falar que não da para fazer. Claro que dá para fazer, mas é que nós só não temos condições de 
fazer isso, mas ele e executável. Seria mais para a gente se inteirar do assunto, do que deve ser feito 
para a gente se antecipar.  
Às vezes uma situação dessas: vocês estão pensando em fazer algo que não esta, que aqui não esta 
tendo condições de fazer aquilo. Mas você já começa a planejar a execução daquilo, você pode ate adap-
tar alguma maquina algum equipamento naquele sentido que quando aquilo chega aqui, você já se ante-
cipou um pouco. Você sabendo o que vai vir para a execução você preparou algum equipamento que 
fosse capaz de ajudar a fazer. Coisa que geralmente são dispositivos são gabaritos. Criam-se dispositi-
vos para uma maquina. Enquanto que aquilo que chegou de repente para executar e tem prazo: “tenho 
duas três aulas para executar isso aqui”. E assim não tem como criar um gabarito, um dispositivo para 
poder executar este trabalho. E aí fica inviável, sendo que se eu soubesse com antecipação o que ia ser 
feito, eu poderia ter criado aquilo. 
Nessa parte da integração... O que a gente sente é isso.  
Francisco Barros: Alguma vez, algum professor convidou você para ir lá? 
José Rocha: Bom, só o Reginaldo, a Érica Yoshioka e em algumas vezes o Julio Maia. Já fui ouvinte de 
algumas aulas dele. O Reginaldo e a Érica Yoshioka não, a gente está sempre participando. 
Francisco Barros: Você chegou a trabalhar no LAME quando era lá embaixo, nos porões do próprio 
prédio da FAU? 
José Rocha: Trabalhei no LAME de 86 a 96. Foram 10 anos lá. São 10 anos no LAME, lá no piso inferior 
lá da FAU. 
Francisco Barros: E como que era... Tem alguma diferença de lá para cá? 
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José Rocha: Lá você tinha uma freqüência muito alta dos alunos. Os alunos freqüentavam muito mais a 
oficina lá do que aqui. Dado até as condições. Não e que lá tivesse equipamentos melhores, não, os 
equipamentos eram os mesmos, eles só eram mais novos por causa da época. Eles tinham na época 
acesso aos materiais. Na época os materiais eram fornecidos pela Faculdade, coisa que hoje não é mais, 
com algumas exceções.  
E o fato de que a oficina era embaixo do prédio. Podia estar frio, sol, chuva, você só descia as rampas e 
já estava dentro da oficina. 
Então os alunos usavam muito da oficina assim... Como área de lazer. Na hora que eles estavam fora da 
sala de aula, estavam em recreio eles iam para lá. Ou, fazer alguma disciplina, ou criar alguma coisa, 
alguma coisa pessoal. Então a freqüência de aluno lá era muito alta. Dado estas condições, você tinha 
material disponível, você tinha uma oficina que era integrada a sala de aula. Até tinha situações de que a 
gente tinha que parar a oficina por causa do barulho que atrapalhava as salas de aula. Então tinha muito 
disso, coisa que aqui é muito distante, se chove você não tem como chegar aqui, então isso dificulta 
muito. 
Francisco Barros: Ia ter uma ligação... Não ia ter uma ponte que...  
José Rocha: Esse projeto aqui tem uma passarela, ligando os dois prédios. Esse era o projeto do Gas-
perini, mas essa parte da passarela não foi executada. Conversa-se muito em fazer, não mais uma pas-
sarela aérea, mas sim um túnel, dois subterrâneos ligando os prédios. 
Aqui nós temos um porão e lá tem outro, seria ligando os dois porões por via subterrânea.  São apenas 
projetos que não são executados, e isso certamente mudaria muito a freqüência do aluno na Oficina. 
Francisco Barros: Quando foi feito o projeto aqui como que foi? 
José Rocha: Foi feita uma exposição no salão Caramelo com vários projetos.  Eu acho que tinha coisa 
mais interessante do que esse. Mas esse aqui dizem que foi aprovado porque o Gasperini não tinha ne-
nhuma construção dentro da USP, não tinha nenhum prédio projetado por ele aqui. E, dado a importância 
do arquiteto Gasperini, aí aprovaram esse aqui.  
E essa não e só a minha opinião, mas da maioria absoluta das pessoas que utilizam o LAME, que fre-
qüentam o LAME, dizem que projeto aqui não tem nada a ver com o propósito. 
Francisco Barros: E quando fez o projeto ele veio conversar com vocês, com os técnicos, alguma coisa 
assim?  
José Rocha: Não, não... O Gasperini é ‘muito estrela’ para isso. Ele jamais vai ouvir alguém que tivesse 
apenas um conhecimento técnico. O Gasperini conversando com você ele, ele não olha nem na sua cara. 
Ele não olha no seu rosto, ele é muito ‘estrela’. 
Francisco Barros: Eu nunca o vi... 
José Rocha: Não está perdendo nada. 
Francisco Barros: Mas na época você chegou a ver os outros projetos, se tinham uma relação melhor 
entre os prédios, a qualidade... 
José Rocha: Tinha... Nós mesmos fizemos maquetes de pelo menos uns três que ficaram expostos lá no 
LAME. Pelo menos três projetos. Foi dada surpresa quando descobriu que este foi escolhido.  
Francisco Barros: então não teve consulta publica uma votação... Com professores, funcionários alu-
nos? 
José Rocha: Alunos e funcionários não. Isso não teve. Eu não sei se chegou a ser discutido com os 
professores ou se colocaram a coisa lá, juntou se uma meia dúzia de caciques e escolheram aquele. Não 
sei. Eu não sei como foi feito o processo de escolha, o critério. Eu sei que um deles era porque não havia 
nenhuma obra do Gasperini. Esse foi um deles. Agora o resto eu não sei, certamente não foi a funcionali-
dade da oficina, essa com certeza não foi. 
Francisco Barros: e estamos em uma faculdade de arquitetura... 
José Rocha: Esse aqui é o projeto que serve de exemplo de tudo aquilo que não deve ser feito. 
Francisco Barros: Você fez curso técnico de marcenaria? 
José Rocha: Sim, técnico, mas foi um curso pequeno, não foi avançado. Foi aquele curso assim de ho-
ras. Mas o que vale aqui mesmo é a gente ter a experiência que vem desde a infância. Ando dentro de 
marcenaria desde que nasci. 
Francisco Barros: Neste curso que você fez, ou em algum outro momento na vida você fez algum curso 
de desenho também? 
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José Rocha: Não, não fiz. O que a gente entende de projeto você vai construindo ao longo do tempo. 
Todo dia passa um projeto pela nossa mão, assim você vai adquirindo experiência. Mas estudar projeto 
eu nunca fia, nunca estudei desenho. 
Francisco Barros: pois o desenho tem uma técnica, de perspectiva, é uma ciência, tem uma disciplina 
que a gente faz... O arquiteto não é gênio nenhum, ele aprendeu a desenhar. Apesar de ter alguns que 
acham que são...  
José Rocha: aqui a gente só faz, só repete aquilo que alguém passa para gente. E ainda, ninguém é 
gênio, você vai sempre ouvindo e repetindo... 
Francisco Barros: mas esta parte de desenho, de projeto, você aprendeu a fazer? 
José Rocha: Não me arrisco não. Eu a desenhar, não. Eu sou muito amador nisso... Se for para mim 
tudo bem, mas não me arriscaria a fazer qualquer tipo de projeto e apresentar para alguém não. 
Francisco Barros: Mas se tivesse um curso para os funcionários do LAME, de projeto? 
José Rocha: Certamente muita gente aqui se interessaria em fazê-lo. Que aqui tem... O Laércio ele fez 
isso, um curso de desenho, ele desenha muito bem.  
Mas os outros, eu não tenho o conhecimento de que alguém tenha feito algum curso desse tipo 
Francisco Barros: aqui na própria FAU, imagina? 
José Rocha: poderia, mas se eu quero, eu vou atrás, não vou ficar esperando os outros jogarem na 
minha mão. Posso tentar fazer com que a FAU dê se for realmente do meu interesse eu tenho que correr 
atrás. Eu não sou muito adepto de a FAU ou a USP terem obrigação de dar. Se der, ótimo. Mas se não 
derem e for do meu interesse eu vou atrás. 
Francisco Barros: Uma pergunta ainda. Em sua opinião, qual a importância do LAME para a formação 
do Arquiteto? 
José Rocha: Na verdade quem tem que achar isso não é eu. É o aluno. Agora pelo que eu conheço pelo 
pouco tempo que estou aqui, que são só 26 anos. Os alunos que freqüentaram o LAME já saem daqui 
empregados. Já sai trabalhando em algum escritório ou com seu próprio escritório montado.  Ele está no 
ramo de arquitetura.  
Já aqueles que não freqüentam, eu não posso falar muito por que conheço muito pouco dele. Alguns 
viram... “funcionários da FAU”, certamente não viraram arquitetos! 
Francisco Barros: Funcionário da FAU...  Como que é isso ? 
José Rocha: São os arquitetos fracassados. Tem pessoas que são formados na FAU e solicita para ele 
algum trabalho: “Faça-me um desenho ai... Porque a gente conversa com desenho aqui” e ele: “Ah, mas 
eu não sei desenhar não...” Ah, então está explicado porque você virou funcionário da FAU !! 
Francisco Barros: e essa máquina que a FAU está comprando, que você põe o arquivo com o desenho 
nela e... 
José Rocha: licitaram, mas não chegou, é a laser.  
O material sai pronto, como uma impressora de madeira! Em três dimensões. 
Francisco Barros: e o conhecimento de se pegar uma tábua, um cedrinho nas mãos... 
José Rocha: não, tem de ter o conhecimento de Corel Draw, de AutoCad... É só por o material lá e man-
dar executar de acordo com o desenho, no CAD. Mas não podemos esquecer o conhecimento de montar 
a máquina... 
Francisco Barros: Mais alguma coisa que você queira dizer... 
José Rocha: Que os estudantes olhem com mais amor pelas oficinas, pois é aqui que eles vão adquirir 
realmente o conhecimento do canteiro de obra. Não basta só saber desenhar e projetar, você tem saber 
como aquilo e executado no dia a dia. Você, arquiteto, vai certamente uma hora ter que comandar um 
grupo de pedreiros. E se você não tem o conhecimento de como aquilo é executado na pratica você pode 
ter dificuldades. Você tem que saber fazer para saber mandar. 
Então acho que o aluno tem que prestar mais atenção no Canteiro, no LAME. 
Francisco Barros: E essa outra forma de trabalhar, que o arquiteto não vai para mandar, mas para tra-
balhar junto, como conversamos outro dia, na Escola Nacional, ou nos mutirões todos, como você havia 
dito? Você acha que isso é possível nessa sociedade que vivemos, nessa cidade? Como que você vê 
isso, esse outro jeito? 
José Rocha: Difícil sim, mas impossível não. A gente tem que começar alguma hora por algum lugar. 
Mas, eu acho possível sim, não é? Se você não tentar, você nunca vai saber se vai conseguir ou não. 
Você tem que fazer com que as coisas aconteçam. É interessante a integração da parte acadêmica e a 
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parte técnica. Os dois se integram, e têm que se encontrar em algum lugar. Vai ter que encontrar por que 
senão fica aquele abismo entre um e outro, e as coisas não acontecem como deveriam. 
....Não sei se eu consegui te ajudar de alguma coisa..... 
Francisco Barros: sim... Essa conversa é importante! 
 
 
 

10. ENTREVISTA – Técnico José Silva do Nascimento 
 
 
Francisco Barros conta para José Nascimento a pesquisa e a origem da idéia de fazê-la devido a 
experiência que teve na cooperativa de construção também chamada ‘Canteiro’, onde os profis-
sionais todos recebiam por hora, e com o mesmo valor de hora para pedreiros, ajudantes, arquite-
tos...: 
José Nascimento: ...uma coisa que eu acho errada, dessas coisas dos trabalhos nossos, é um ajudante 
ganhar, vamos supor, 50, 60 reais para trabalhar um dia, a metade do salário de um pedreiro.  O ajudante 
trabalha por dois pedreiros, a depender do serviço. Ele trabalha e trabalha com massa, com areia, com 
tudo e bem rápido para poder logo liberar o serviço. E eles ralando, ralando, uma massa, duas massas, 
depois carregando... o ajudante devia ganhar bem, mais do que um pedreiro ! Ou, mais ou menos mesma 
coisa. Eles têm a massa e o pedreiro a responsabilidade. E é hoje em dia o que ocorre de uma ajudante 
ganhar menos do que um pedreiro, eu acho isso aí errado, também. E é uma jornada puxada. 
Francisco Barros: ...e foi isso mesmo, foram uns três anos de experiência, dessa cooperativa. E vimos 
que a idéia e o objetivo dela eram muito bons, mas era muito difícil. A gente via que a cabeça de cada um 
vinha de um jeito, com um costume de trabalhar que era difícil das pessoas mudarem. Ai eu fiquei inte-
ressado de pesquisar essa área: de como é que as pessoas aprendem a fazer aquilo que elas fazem. 
Como um pintor aprendeu a pintar, como é que o arquiteto aprendeu a fazer projeto, o pedreiro... Então a 
pesquisa que estou fazendo é nessa área do aprendizado. Por que todo mundo aprende desse jeito? se o 
engenheiro ganha os mais de dez mil reais dele lá, é muito por que na faculdade ele aprendeu a aceitar 
isso, a lidar com isso, com a idéia de ganhar isso tudo, independentemente da vontade dele. É um pro-
cesso meio fechado, ele tem de aceitar. Aí, o pintor, ele pode ter aprendido em um curso, ou pintando 
mesmo, como ajudante, de começo, ele também aprendeu que no fim do mês ele tem de ganhar no má-
ximo R$ 1.500,00. Então ele aprendeu aquilo, isso, do salário é um aprendizado também. E ele aprendeu 
que ele tem de obedecer ao arquiteto. E o processo de aprendizado meio que formatando as pessoas, 
como a programação de um computador. E estou buscando entender melhor isso, como é que aprende-
mos as coisas. Então, estamos na FAU observando a disciplina do canteiro. E lá é um lugar diferente, 
porque você pega uma pessoa que vai se formar arquiteto e põe o tijolo na mão dela... 
José Nascimento: ... É o que eu fazia e o Romerito faz hoje. Ensinar para o aluno, o arquiteto, a fazer 
aquilo que no dia a dia um pedreiro ia fazer na obra. Por que se algum dia ele tiver alguma dúvida, de ver 
que o pedreiro está fazendo alguma coisa errada, ele ter como reclamar. E ter como chegar para ele e 
falar: “olha esse serviço está errado”. Se você não aprendeu aquilo no canteiro, que nós ensinávamos 
para vocês, como é que vai poder reclamar com o pedreiro. Se você aprendeu um bocado de coisa no 
canteiro, não aprendeu? E aí ele pode chegar para e disser assim: “essa laje que você está batendo, 
essa parede que você está levantando, não está certa não, está errada”. 
Isso já aconteceu com um amigo nosso, que é arquiteto, que é professor, Reginaldo, de ele chegar para 
um pedreiro e dizer para ele: “esse serviço aí está certo?” e ai o pedreiro perguntou para ele: “por que 
está errado? por acaso você sabe fazer?”. E ai ele falou: “eu sei fazer, estou falando que está errado, por 
que eu sei fazer, eu sei como é que faz”. E aí ele pegou a colher, o material e foi lá e fez. Aí a pessoa não 
falou mais nada, viu que ele sabia fazer. 
No nosso trabalho lá, não sei se você sabia, mas uma das razoes era para isso. Para chegar a uma obra 
e saber fazer. 
O que eu já peguei de trabalho por causa de serviço errado de outras pessoas... De começarem um ser-
viço e parar no meio e de chamarem a gente, e a gente ir lá e refazer o serviço todinho. Eu já peguei 
vários. De o dono falar que está ficando feio e a pessoa falar que só sabe assim... E o dono pedir para 
parar.  
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Aqui no Butantã, agora mesmo, cheguei à casa dessa pessoa e fiquei horrorizado de ver, como que fize-
ram o cimento queimado. A pessoa fez o contrapiso, e deixou secar, ai veio com uma nata de cimento por 
cima. Não vai segurar de jeito nenhum.  
E ai a pessoa vai ter que gastar ainda mais, pois vamos ter que quebrar e refazer. 
Francisco Barros: e como era o seu trabalho no canteiro? 
José Nascimento: o meu trabalho era ensinar tudo que eu sabia fazer, tudo o que eu aprendi em minha 
vida (que a gente não para nunca de aprender) para os alunos. Era preparar uma argamassa para levan-
tar parede, para reboco. Como bater um prumo, como tirar um ponto de nível, até a amarrar uma linha 
para levantar uma parede a gente ensinava para os alunos, com todos os detalhes. 
E teve uma vez que chegamos a ir para a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu, 
o professor Reginaldo e o professor Vitor Lotufo. E fomos até lá para fazer uma catenária, para mostrar 
para os alunos de lá, por que lá não tinha ninguém que sabia fazer, dos técnicos de lá. O Reginaldo ia lá 
dar aula e eu fui fazer com os alunos a catenária, o tempo era bem pequenininho.  
Em três quatro dias tínhamos de fazer a catenária e eles, os alunos é que tinham que fazer e por a mão 
na massa.  
Tinha uma pessoa lá que preparou o terreno antes e deixou tudo certo, para quando a gente chegasse, o 
professor entrava com a teoria e logo depois eu entrava com a prática. Foi assim que fizemos, eu e ele. O 
Vitor foi fazer uma estrutura de madeira. 
E já fui para Santa Bárbara do Oeste também, e lá foi esse mesmo processo também. Ele queria fazer 
essa catenária, pelo menos começar, para eles aprenderem o processo.  
Você se lembra quando fizemos aquele gabarito metálico242 na USP, que era desmontável? Era com um 
parecido que fizemos lá. Passamos um dia todo, e deixamos a abóbada catenária já bem adiantada, bem 
‘altona’, quando voltamos.  
O trabalho com os alunos não é eu fazer, era nós fazermos e ensinar os alunos a fazer. Se eu chego e 
meto a mão na massa e faço, e amanhã ou depois como é que vai ficar para ele? Se ficarem só olhando, 
eles não vão aprender, é raro um que aprende só com uma explicaçãozinha só. 
Nós fomos embora, eles terminaram e mandaram fotos para nós. E ficou muito legal, fantástico mesmo. 
Eu adorava fazer isso. Eu adorava trabalhar com os alunos, adorava de coração mesmo. Quando eu 
trabalhava com os alunos, desde aquelas cúpulas bem pequenas, de gesso, aquilo ali já entrava como 
um trabalho que era como uma diversão. Entendeu? Por que eles estavam aprendendo comigo e eu 
aprendendo com eles, como eles faziam os gabaritos, inventavam e preparavam tudo.  
Francisco Barros: e tinha alguma dificuldade no meio disso tudo? 
José Nascimento: a gente encontra sempre algumas dificuldades. Muitos tinham facilidade de fazer e 
pegar a coisa. E outros você ensinava, saia de perto, ia ensinar outros, por que são muitos, e você volta-
va e estavam fazendo tudo ao contrario. Ai desmanchava, fazia tudo novamente, fazia uma, duas, três, 
quatro vezes para pegar o ritmo da coisa. Pois acontece, o erro é humano, não é? 
E no trabalho, fora do canteiro, já cheguei a pegar projeto de arquiteta mais velha, para fazer e ela chegar 
para gente e falar para fazer isso, isso e aquilo. E eu olhava o desenho que ela fez e olhava e eu pergun-
tava: “você analisou isso aqui direitinho? Isso pode ser feito assim?” e ela: “pode”. E eu: “dá uma olhadi-
nha e veja se pode fazer, uma parede assim, como pode tirar? Você pegou a planta da casa, estudou a 
planta velha? Mas não pode, essa parede é estrutural”. E ela: “não, mas pode quebrar”. E eu: “olha eu 
jamais vou mexer nessa parede. Para, decide direitinho e a gente volta a conversar”. É coisa que você 
encontra no dia a dia. E depois ela chegou: “pelo amor de deus, me desculpe, não era para eu ter feito 
assim, eu me confundi com alguma coisa...” e: “Isso acontece filha, não tem problema”. Ai ela voltou atrás 
e viu que não era nada daquilo. E isso acontece, até mesmo um médico erra... Acho que ela se formou 
em uma época que não tinha canteiro experimental, ou nem na USP não foi. Acho que nem se chegava a 
esse ponto que a USP chega hoje, não é?  
E hoje, para existir um canteiro, com uma estrutura daquela, foi por causa do professor Reginaldo. Ele 
que botou fé, queria por que queria fazer, para ter uma aprendizagem melhor para os alunos, e aí foi feito 
aquele canteiro. 
E praticamente eu fui um dos fundadores daquele canteiro ali. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei 
ali só tava a tenda, com um matagal bem desse tamanho ali dentro, aquele capinzal ali por baixo... 

                                                           
242 Explicar o significado de gabarito desmontável. 
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E ele falava, nós vamos arrumar rápido isso aqui, e veio a prefeitura da USP e fez aquelas pias, e nós 
ajudando a fazer. Até ficar daquele jeito ali... Hoje está muito bom aquilo lá. 
Francisco Barros: Como é que os alunos lidam com o desenho do projeto lá no canteiro? 
José Nascimento: olha, tinha muitos que já traziam tudo certinho, da sala de aula mesmo, não é? E 
tinha muitos deles que chegavam lá para preparar uma fôrma na marcenaria ou de serralheria e a depen-
der do trabalho dele, estava tudo lá. Outros eu perguntava: “e o seu projeto, já fez o seu projeto?” e eles: 
“não, eu não fiz o projeto, mas eu queria saber como que vou fazer para fazer o projeto”. Ai eu dizia que 
para começar tem que no mínimo ter uma idéia, e colocar no papel: “Então tem que imprimir, para que a 
gente possa trabalhar junto com você”. Se não for assim não funciona. Mas a maioria já vinha com eles 
desenhados e tudo, ai a gente via, aqui vamos fazer isso, isso... Às vezes não tem como fazer, às vezes 
o desenho está com uma escala muito alta, um projeto muito grande... E o canteiro não tem condições de 
fazer. Ai tem que reduzir ele umas três a quatro vezes para conseguir fazer ele, senão não tem condi-
ções: “junta sua turma, discute isso aí, para poder ter condições de fazer”. 
Francisco Barros: e da parte do desenho, você desenhava também? 
José Nascimento: eu desenhar? eu desenhar não, eu não sei quase nada. O risco que é para fazer para 
a direita eu faço para a esquerda... Não sei quase nada se for para eu desenhar.  
Eu já manjo já um pouquinho se você trouxer para mim o projeto, entendeu? Dizendo assim: “eu quero 
fazer essa casa Zé, assim, assim e assim”. Eu faço. Tenho minhas duvidas, lógico, tem algumas coisas 
que não vou entender como que é, mas ai já tem o arquiteto que passou o projeto para a gente conver-
sar. E ai ele vai dizer: “isso aqui você vai fazer assim e assim”. E eu: “tá”.  
A gente trabalha assim, e eu já fiz, tenho casa começada do chão até o final, mas desenhar, não.  
Francisco Barros: se, por exemplo, um amigo seu pedir para você construir uma casa para ele e te levar 
no terreno para ver e conversar, como você faz? 
José Nascimento: Sem projeto? Sem ele ter nada em mãos, sem projeto sem nada? Eu já cheguei a 
fazer! Não é eu pegar o papel e desenhar. A gente divide no terreno, e faz um rascunho, reto, vê como 
ele quer a casa. Ele pediu um quarto aqui, um banheiro ali, e ai você vai fazer.  
Olha, aqui em Perus, em um terreno, um terreno grande, podemos até marcar um dia... Você conhece o 
Chico?  
Francisco Barros: Conheço. 
José Nascimento: então vamos um dia para você ver. É ele mais uns que estão fazendo. E ai eu vou lá, 
faço alguma coisa, pinto, outras coisas... Tem quatro casas. E precisa ver como ficou legalzinho. E não 
tem projeto, não tem nada, não tem acompanhamento de arquiteto, engenheiro, não tem nada. Bolamos 
de ponta a ponta, já fizemos e já está lá. A única coisa que tinha é que é um terreno acidentado, caído 
para frente, é um salão feito. Cortamos um pouco o barranco, planeamos em cima e começou. Têm duas, 
quatro casas, em cima da laje do salão foram feitas duas, e em cima, mais duas. Foi projetada a escada, 
tudo direitinho, do jeito que se faz, riscamos ali, virou ali, assim... Tudo ‘direitinho’. 
Se você chegar lá hoje e olhar, está em fase de acabamento. Ficou dez! 
As estruturas, tudo, trabalhamos há muitos anos com isso. Direto na construção, já são vinte e tantos 
anos que mexo com isso. Então a gente já manja mais ou menos, como pode ser uma casa. Como vai 
fazer uma fundação, uma viga, as ferragens para suportar tudo aquilo. Que tipo de material trabalhar no 
primeiro piso, no segundo piso já procurar um bloco e materiais mais leves para não sobrecarregar a 
debaixo.   
E se você chegar lá você vê. As estruturas foram feitas, entendeu? Vigamentos, colunas, tá tudo pronti-
nho lá e não tem acompanhamento, os arquitetos fomos nós mesmos lá. Foi eu, mais o Chico e João. 
Semana passada fui lá dar uma força para eles, tem muita gente lá. Tá super legal o serviço, bem feito, 
bem executado, tudo direitinho. 
Francisco Barros: e aquele amigo que você fez a casa para ele, como que você mostrou para ele como 
ia ser a casa que ia ser feita? 
José Nascimento: ah vai só praticamente. Na trena, vai medindo e vamos marcando junto com ele. 
Marca, põem os piquetes no chão, tudo marcadinho. Vem, estica a linha, marca, vendo, entendeu? se 
baseia tudo direitinho, conta os cantos por canto, aqui e ali. Aqui vai fazer a cama, aqui o banheiro...  
Francisco Barros: ...tudo na prática. 
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José Nascimento: tudo na prática. Se sair algum desenho é um rascunho em uma folha de papel lisa, e 
só riscar mais ou menos, e bolar: “aqui nós fazemos a escada, aqui nós fazemos um cômodo, nós faze-
mos o banheiro, faz mais um dormitório, faz uma sala”. E só assim.  
Já fazer um desenho assim, bem elaborado, que nem vocês fazem, bem bonitinho... Jamais. Não é brin-
cadeira não, mas eu não faço! 
Francisco Barros: e você tem vontade de aprender? 
José Nascimento: Muita vontade, até esses dias mesmo eu estava conversando. Foi assim: “se eu pu-
desse, hoje, tivesse tempo e condições de estudar, voltar e fazer tudo, eu fazia arquitetura”. Tranquila-
mente, eu fazia. 
Eu já sei executar o serviço, para eu fazer mais a arquitetura era aprender mais os cálculos, os desenhos, 
e essas coisas para mostrar como faz. Eu já manjava melhor a obra que eu ia fazer. Entendeu? Maravi-
lhoso, maravilhoso! 
Quem sabe, um dia, quem sabe o dia de amanhã, não é? 
Mas se pudesse assim: “Ei vou voltar a fazer uma faculdade, aprender alguma coisa, eu faria arquitetura 
sem problema algum”. Tranquilamente. 
Pois é um serviço que eu faço e gosto de fazer. É qualquer coisa, cerâmica, pintura, principalmente ce-
râmica, são os que eu mais adoro na obra, depois alvenaria. Já reboco e teto, e acabamento, eu faço 
tudo, mas faço por que estou na obra e todo mundo tem que fazer. Estamos no ramo e tem que fazer, 
mas não faço por que eu gosto. Agora, acabamento e pintura, são os que eu mais adoro. Hidráulica tam-
bém, já gosto bem de fazer. 
Eu peguei uma vez uma casa para fazer, foi uma das primeiras casas que eu fiz, limpa, do chão. Do ter-
reno vazio á chave com a porta fechada. Foi no Tucuruvi. Fui eu e o Chico, o João ainda não trabalhava 
de pedreiro. Fizemos essa casa, e até a elétrica fui eu quem fiz. Até a elétrica, deixei tudo funcionando, 
tudo direitinho, e a mulher acho que não vendeu, ela deve estar com a casa até hoje. Faz já uns dez anos 
que não a vejo. Foi um das primeiras casas que nós fizemos assim. Aqui na vila madalena teve uma casa 
também, mas essa teve o acompanhamento de uma arquiteta. Já formada na época do professor Regi-
naldo. Ela que fez o projeto, ela mostrava e nós fizemos o projeto dela, ficou bem legal. 
Francisco Barros: Você prefere fazer uma obra com ou sem projeto? Uma você decide o que você faz, e 
outra o arquiteto que decide tudo.  
José Nascimento: hoje, se tiver um acompanhamento de um arquiteto fica mais prático, pois tem muitas 
coisas que vamos fazer sozinho que gastamos até mais. Por até sobrecarregar, vamos supor uma estru-
tura, vigamento, que sobrecarrega um pouco, e aí gasta mais com material, a gente faz maior para dar 
mais segurança para a gente. Se tiver um arquiteto, já não tem isso, nessa parte fica mais tranqüilo, pois 
ele já calculou e ai já ficamos sabendo o que pode ser feito ali, com mais economia.  
Uma vez fiz uma viga para segurar uma laje e posso ter colocado até 30 a 40 por cento a mais de materi-
al, para segurar a viga. Faço a mais, que fazer a menos para não dar problema. E aí ele chegou e disse: 
“não precisava fazer essa viga assim com tanto...”. Às vezes é até mais rápido um serviço desses.  
Francisco Barros: e nessa mesma pergunta ainda, tem outras diferenças? entre obra com ou sem proje-
to pronto? 
José Nascimento: Olha, mas a obra tem que ter tudo definido direitinho antes. Já aconteceu de eu sair 
de casa para trabalhar e não ter projeto nenhum, ai eu chegava ali, olhava, parava pensava, media, pen-
sava... E deixei essa parte de lado, para fazer outra coisa da mesma obra. Ai, enquanto estou trabalhan-
do, fazendo o meu, de vez em quando dava uma fugidinha e começava a pensar naquilo. Como vou fazer 
para ficar bom? 
Já aconteceu de uma noite perder o sono na madrugada, e acordar, e ficar pensando... Como é melhor 
de fazer? não consegui dormir pensando naquilo que ia fazer no outro dia? Já aconteceu várias vezes. 
Não descansar por estar com aquilo na mente. 
E se a obra tiver um projeto definido, nada, eu vou seguir na linha... Com projeto, eu descanso, durmo, é 
tranqüilo, fico a vontade. 
Agora, sem arquiteto, já aconteceu, de acordar até com a cabeça doendo. Se estou fazendo e ainda não 
está definido, e estou vendo que o serviço está dando errado, eu paro, deixo lá, é melhor nem continuar. 
Depois volto outro dia para fazer e termino o serviço, já certinho.  
Nunca tive de desmanchar nada que eu estava pensando. É ótimo isso ai. 
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Já aconteceu de eu desmanchar serviço, com o projeto e mandar fazer, e dizer: “olha, não era bem assim 
que eu ia fazer, vamos refazer, vamos desmanchar, vamos fazer novamente...”. e nós desmanchamos e 
fazemos de novo. Entendeu? Acontece, errar é humano. 
Mas dá uma ‘raivinha’, de fazer uma coisa, depois desmanchar, para fazer novamente. 
Tem uma mulher ali no Butantã, que ela é danada para isso. Tem. E ela tem dinheiro. E ela paga. 
Faz um serviço e depois tem que desfazer! 
Cerâmica, tudo, e ficou bonito, tudo, o quarto, a sala, e ela chegava e: “sabe que eu não gostei?” e eu: 
“por quê?”, ela: “eu não gostei desse tipo de cerâmica, arranca tudo e eu vou comprar outra”. Ela mandou 
arrancar e fazer tudo de novo! 
E ela paga para refazer... 
Isso já aconteceu comigo, com o Chico, com o João, com nós todos. Entendeu? 
Se tiver mais alguma que queira saber... 
Francisco Barros: ...por exemplo, outra vez fui fazer um trabalho de pintura, e o dono me pediu para dar 
algumas idéias. Fiz um desenho e depois fui lá e fiz eu mesmo aquilo que tinha sugerido pra ele. Depois 
de pronto, esse trabalho me deu uma certa alegria... E isso também faz parte da vida. E teve outro traba-
lho que a pessoa chegou e me pediu para fazer uma coisa que só ele que queria, por mim fazia outra 
coisa, minha idéia era outra, mas fui lá e fiz do gosto dele... Isso já aconteceu com você?  
José Nascimento: É... Eu sempre gosto de seguir o gosto do dono... Mas se ele gostou da minha idéia... 
Já pensou você fazer uma coisa que você combinou, projetou, viu direitinho, que assim fica legal de fa-
zer, fica bom, fica bonito... e depois fazer? É gostoso isso aí também, né? Fica bem satisfeito com o que 
você fez e ele gostou também, né? É ótimo, eu adoro fazer assim também. 
Quantas vezes a gente já discute, cores de paredes junto. Entra no depósito, casa de tinta, traz mostruá-
rio, sentar... Trazer pequenas mostras de tinta, que os depósitos sempre têm, não é? e ai faz um teste em 
um canto, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro testes... E ai chegar e olhar: “gostei dessa”. Olha já pedi 
dias de serviço escolhendo cor, paredes... É muito bom isso aí, né? 
 
 
 

12. ENTREVISTA – EGRESSOS – Lucimeire Pessoa de Lima 
 
 
Francisco Barros: Vim te entrevistar a partir de suas respostas do questionário, em comparação com os 
outros dois egressos que entrevistei, e por ser também professora hoje. Assim, para começar, na facul-
dade em que dá aulas, tem canteiro experimental? 
Lucimeire Lima: Não tem. Tem laboratórios, mas são de conforto, como de acústica, de plástica, para 
mexer em alguns materiais, como pias... Esse tipo de coisa. Mas, canteiro de obras, acho que é pratica-
mente impossível. Lá é um edifício, compacto. Há muitos cursos, e não tem área suficiente. Quando você 
trabalha em uma universidade privada, cada metro quadrado é muito disputado. E já tem bastante coisa, 
arquitetura já ocupa um espaço grande, tem esses laboratórios, tem uma parte da biblioteca que é só 
para arquitetura, com mapas e mapotecas... Os outros cursos têm bibliotecas compartilhadas com os 
outros. É, não tem, canteiro infelizmente não tem, e não vejo a possibilidade de ter, não tem uma área 
livre. O que fazemos como professor é tentar utilizar nos espaços que temos, e fazemos coisas como 
uma geodésica de jornal, mas argamassa, concreto, tijolo, é super difícil. 
Francisco Barros: os alunos sentem falta de um canteiro, já mencionaram isso? 
Lucimeire Lima: Não muito, nada muito forte, digamos assim. Por exemplo, fazemos uma dinâmica no 
primeiro semestre que é fazer alguns espaços com tamanho real, e fazemos com fitas crepes no chão, 
desenhamos no chão. E aí os alunos sentem dificuldade, pois é a partir de um desenho que eles fazem 
no papel, e tem de transpor para a realidade, e colar no chão. Só para marcar já sentem dificuldade. Daí, 
falamos, que quando forem trabalhar, em um canteiro de obras vão se deparar com coisas assim, e aca-
ba por aí.  
Claro que gostaríamos como professor, de ter um canteiro... E a gente não pode ficar suscitando revoltas, 
não é? Você acha que eu quero ser demitida? assim, abordamos o tema como dá. 
Uma coisa diferente é que tem alunos que já trabalham em obras. Assim, estes vêm para o curso para 
fazer a graduação mesmo.  Tem gente de obra que vai lá, como mestres de obra... já dei aulas para mar-
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ceneiros. Tem uma quantidade razoável, tanto na engenharia como na arquitetura. E eles têm muita difi-
culdade com a escrita e com matemática, mas tem bastante base de canteiro, de obra. É interessante 
isso. A cabeça deles trabalha de uma forma um pouco diferente. 
Lá tem uma disciplina que as pessoas têm de fazer um móvel infantil, e eles tem de executar mesmo, de 
madeira. Então uma marcenaria tem. E o pessoal de obra meche muito bem com essa prática. Há sim um 
incentivo pelo curso, a coordenação, de fazer bastante trabalho prático com eles. Eles gostam, e não 
gostam de muito papo teórico não. Eles preferem fazer coisas, o tempo inteiro. Nós damos, mas eu não 
me intimido muito em falar de teorias, pois também acho importante, pois uma coisa complementa a ou-
tra. 
É bem diferente da FAU USP, onde os alunos não têm uma vivência prévia de canteiro. É difícil, quase 
impossível se você for pensar, pois lá a maioria é classe alta. O que faz uma pessoa dessas ir algum dia 
a algum canteiro de obras? Foi no máximo visitar alguma obra de alguma pessoa da família... Mas não 
para trabalhar.  
E agora na universidade onde dou aulas não, tem pessoas que trabalham mesmo. E uns bem teimosos... 
Por exemplo, eles dizem que “uma cozinha tem de ter 3,5m por 3,5m”. E para convencê-lo de que o papel 
do arquiteto é desenhar, criar varias opções... É difícil. Estimo que por volta de 5% são de pessoas com 
experiência de obra. A maioria são jovens mesmo, como toda faculdade, de escolas publicas.  
E esses experientes de obra, que procuram fazer a graduação, são aqueles que sabem muito, e sabem 
mesmo, e ficam pensando: ‘eu sei tanto, mas vem um cara aqui e manda em mim, um arquiteto’. Dentro 
dessa relação de dominação, é muito comum de isso ser assim no mercado. Essas exceções de autoges-
tão, que conhecemos, são muito raras. O básico da construção civil é uma relação de dominação. Então, 
essas pessoas vão lá procurando sair dessa situação de dominação, pois a hora que ele fizer uma gra-
duação e se tornar um arquiteto, ele não vai mais precisar sofrer a dominação, e ai vai começar realmen-
te a participar. Assim, a via que ele vê para a participação mesmo da obra, enquanto criação. E aí eles 
vão lá, procuram e fazem o curso. Isso ocorre mais ainda com engenharia, pois tem elétrica...  
Eu trabalho principalmente nos primeiros semestres e participo também de bancas de TFG. 
Francisco Barros: e para os estudantes que vão para buscar a forma hegemônica de trabalho, na parte 
de cima da cadeia produtiva, há alguma critica as relações de trabalho? 
Lucimeire Lima: há algumas disciplinas especificas que lidam sim com algum pensamento mais critico 
sim, há no quinto semestre projeto de habitação de interesse social, e as outras... Depende do professor. 
Tem as disciplinas de planejamento urbano também, não sei bem, mas imagino que sim. 
Tem um plano de ensino que seguimos que não é muito rígido. Tem os conteúdos, e as complementa-
ções vem de cada professor. 
Francisco Barros: na ultima pergunta você coloca sobre a vivência no canteiro, que passa a fazer parte 
do reconhecimento dele como pessoa... 
Lucimeire Lima: sim, a vivência no canteiro é muito forte. A primeira delas é tornar a pessoa mais humil-
de, que ali é que a pessoa vai perceber o quanto é que ela precisa ainda aprender para entender de 
construção. E como tem gente que sabe muita coisa. Vivenciei isso quando trabalhei no canteiro da FAU. 
Lá aprendi muito como o Zé, com sua experiência própria. E também se aprende a desenhar muito me-
lhor, pois te permite imaginar coisas mais concretas. 
É uma vivencia. Na faculdade onde dou aulas, o tempo inteiro buscamos contribuir para que a pessoa 
possa ter essa experiência corporal, não apenas essa escrita. Muitas vezes fazemos exercícios assim, 
com medir suas casas com o próprio corpo... Inventamos coisas, não apenas eu, mas os professores 
também.  
É Uma disciplina que as pessoas gostam muito, essa de produzir um móvel. Mas por quê? Por que eles 
vêem pronto, o que é bem bacana. 
Francisco Barros: Na faculdade que dá aulas, a maioria é de escola publica certo?  
Lucimeire Lima: É a grande maioria, tem um ou outro de escola particular. Lá é a massa que está indo 
procurar... A FAU USP é gente de classe alta que nunca nem pisou na periferia. Na faculdade particular 
onde dá aulas são as pessoas que vem de longe, do fim do mundo para ter aula lá. São pessoas que 
muitas vezes não entendem o que o professor fala no primeiro semestre, por que a linguagem é diferente, 
é o povo, entende? Então na FAU USP é muito importante essa relação com o canteiro, aonde eles vão 
lá e põe a mão... Mas como ainda está dentro da disciplina, “a coisa” fica entre nós, alunos, o bacana 
mesmo é quando a gente faz extensão. Lembra-se, do LabHabGfau e essas coisas? De ir lá e conversar 
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com o pessoal que faz as coisas mesmo? Tem outra linguagem. Pois, se você for trabalhar com obra 
mesmo, não dá para você ir à obra com seu jeito de se expressar, chegar lá e começar a falar e achar 
que a pessoa vai te entender. Não, é necessário achar meios de se comunicar para ser entendido e para 
que a comunicação aconteça. Pois ás vezes você pensa que está se comunicando, mas não está muitas 
vezes às pessoas ficam quietas, e não se sabe se ela está entendo ou não. 
O canteiro da FAU acaba por ficar mais pelo lado dos materiais, apesar de o Reginaldo dar uma boa base 
e falar dos movimentos populares e outras questões sociais, mas eu não sei se todos que fazem a disci-
plina lá se tocam disso, realmente. Isso acontece [o debate sobre as questões de classe] mais no cantei-
ro de obras real mesmo. Pois lá na FAU USP é um canteiro real apenas nas relações com os materiais, 
não é real nas relações humanas. Lá tem o Zé, mas... Não é verdade, não é? Como que acontecem as 
coisas? Você sabe que os trabalhadores da obra, para poderem respeitar um arquiteto, tem de haver uma 
comunicação. Você não acha? Pois há vários problemas aí. Um é que o trabalhador às vezes acha que o 
arquiteto não sabe mesmo fazer, pois o arquiteto mesmo normalmente não faz. Outra é a questão social 
mesmo. Pois o trabalhador é uma pessoa que está em uma situação social muito ruim, mora longe, pega 
trânsito, se espreme no ônibus... E com o arquiteto é diferente, ele chega lá, no carrão. De certa maneira 
eles não vão ser “amiguinhos”, de cara. Tem esse atrito social que não podemos desprezar. Ele existe, a 
vida hoje é assim. Essa vida é justa? Claro que não. Vivemos hoje em um paradigma capitalista, e há um 
bom tempo já, não? Onde tudo são relações de mercado. Outro dia conversava com meus alunos. E foi 
difícil, pois comecei a falar de utopia... E olhava para a cara deles. E tem de haver um olho no olho, para 
ver se alguma coisa “está conectando”. E eu olhava e não via nada. Eu falava, olhava, e nada. Tudo ia 
para as paredes. Mas onde buscar? Daí falo um pouco de história, e... Não dá tempo! Foi quando que me 
dei conta de que eles nasceram na década de noventa. Lógico, não sabem o que é outro tipo de modelo 
econômico, nem como discussão. Não sabem nem que possa existir, é uma alienação total! Eles vão lá 
para fazer uma faculdade e achar um emprego, e arranjar um dinheiro. É muito difícil, tentamos abrir a 
cabeça o tempo inteiro, e mostrar que pode ser diferente... E tem alunos que ficam bravos. Eles querem 
muito que cheguemos para passar uma formula: é assim que faz, uma cama mede tanto, uma coisa me-
de tento... Assim se faz o desenho técnico, assim se cota as dimensões... E aquilo que é falado para 
além disso, como uma complementação teórica de qualquer tipo, para se criar algum pensamento critico 
sobre aquilo... Eles perguntam: mas professora, por que estamos aprendendo isso? Onde que eu vou 
usar? e digo, pessoal, que faz a cidade, é o urbanista, e isso tem uma função social... Temos de usar de 
muita persuasão, pois senão saem um monte pessoas que vão sempre reproduzir as mesmas relações. 
A ponto de uma pessoa que entra lá, vindo de um canteiro de obras, e quer se tornar arquiteto para ele 
dominar. É bem complicado, mas tentamos, na medida do possível pode ser que uma ou outra pessoa 
talvez escute alguma coisa. Ao mesmo tempo, não se pode chegar e levantar de cara uma bandeira de 
revolução, tem de se falar aos poucos. Falar de que não há apenas esse tipo de modelo. De que eles vão 
se formar e... As coisas mudam, e mostrar como que a sociedade muda ao longo do tempo. Vamos colo-
cando algumas idéias, aos poucos, em algumas aulas. 
Algumas pessoas ‘pescam’, é legal, apesar de ser uma minoria. Não dá para se dizer de que é um traba-
lho, assim, consistente, que se diga, oh! Eles compreendem. Não, muitas vezes não dá nem tempo, não 
tem muito como, mas seguimos tentando. 
Por exemplo, minha aula inicial é falar sobre o papel do arquiteto, e pegamos bastante. Há professores e 
professores, há aqueles bem do mercado, que vão chegar e falar: “olha, arquiteto é assim, ganha bastan-
te dinheiro, se você trabalhar com isso, ou aquilo...” e acaba só alimentando um sonho capitalista nas 
pessoas. 
E nós vivemos também nossas questões, por hora insolúveis, temos de comprar as fraldas... [aponta para 
o bebê que brinca com as roupas]. 
Francisco Barros: Por fim, o canteiro da FAU, a disciplina... 
Lucimeire Lima: Claro, foi muito importante, assim, gostaria até de ter trabalhado mais com projeto de 
edifícios, trabalhei mais com planejamento urbano e um pouco com programação visual e agora dando 
aulas.  
Apenas no inicio, logo depois de formada que trabalhei com edificações, trabalhei com um projeto e de-
pois a obra. Lembro-me dessa questão da comunicação, que percebi desde a vivência do LabHabGfau, 
nos projetos de extensão universitária, para conseguir conversar com os trabalhadores, foi fundamental.  
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E a partir da disciplina, de ver como se marcam as coisas, de ver como é a obra, com o Reginaldo. Eu 
consegui fazer uma coisa redonda, pequena, mas tinha uma curva, que era uma calçada... Consegui 
fazer, ajudou bastante a disciplina. De ter pegado em uma linha, um prumo, e todas as coisas. Pois se-
não ficamos também com outra dificuldade ainda, além daquela da comunicação, mas também dessa, do 
saber fazer.  
Nesse sentido, a experiência do canteiro é bem bacana, mesmo, com certeza. É aquilo que falei no ques-
tionário, de se pegar no tijolo e se ver como faz... Até para criar, não é? Pois compreendendo melhor o 
processo construtivo, você pode criar, não tem aquele arquiteto, Juan Villá, que trabalhava com aqueles 
“espetinhos de tijolo”.  
Então, com certeza, ajuda bastante a formação do arquiteto. Aquele mais completo, não é? Como falou 
nosso mestre, Artigas, naquela frase, de que arquitetura é obra construída, principalmente. Aquela que 
faz a cidade mesmo, construída. 
 
 
 
14. ENTREVISTA – EGRESSOS – José Eduardo Baravelli 
 
Francisco Barros: A razão da entrevista, diante do pedido de José Paulo, é de poder falar com outro ex-
aluno e, segundo pude ver em suas respostas, seria coerente ouvi-lo. 
José Baravelli: Antes de começar eu gostaria de retomar um conceito, do trabalho socialmente necessá-
rio. Que é melhor que colocar nessa questão se eu fiz ou não uma atividade ‘profissionalmente’. De modo 
que se você realiza essa atividade em um tempo, ou rendimento próximo da média para a produção para 
a mercadoria. Daí, seria como uma prestação de serviço. Por exemplo, já fiz pintura, cavei brocas, mas 
em um tempo longuíssimo, no desespero. Pois quem faz isso com a média do tempo do trabalho que a 
sociedade espera, é uma pessoa gigantesca, fortíssima. Ou ao menos com experiência... Com um jeito, 
pois cavar broca nem tanto é a força, mas o jeito, de saber voltar, de sentir o terreno. 
Portanto, o arquiteto que se presta a fazer todos esses trabalhos braçais, ele nunca vai poder falar que 
fez esse trabalho na mesma medida que um profissional do canteiro de obras, na produtividade do traba-
lho, nunca. Para isso ele teria de ter tido um treino, desde garoto. 
E acho que o Reginaldo nunca quis que a gente fosse o... Alias, é engraçado, ele quis uma coisa que eu 
fiz, que é que em algum momento da nossa vida profissional tenha feito o trabalho braçal, de tal forma 
que aquilo desse uma inteligência para o corpo, que virasse uma inteligência mental.  O João Marcos 
adora isso: fazer com as mãos é aprender com o cérebro. Então só se fizer mesmo é que você aprende-
ria.  
Então, qualificando essa minha resposta: cavar vala, pintar e etc. eu fiz como parte de atividade de for-
mação. Nunca como profissional de canteiro de obras, ai seria uma loucura, não é?  
Na verdade, só eletricidade! Eu consigo armar um circuito elétrico tão rápido quanto um eletricista. Isso 
sim, mas circuito elétrico é o mais cerebral das atividades de execução. Agora, cavar vala, se me coloca-
rem ao lado de um pedreiro magrinho que seja, em uma hora de trabalho ele já fez o dobro que eu. 
Francisco Barros: a pergunta, como a coloquei, não pressupõe o tempo socialmente necessário, nem o 
caráter formador, pois estamos sempre aprendendo (mesmo que repetidamente) a formação sempre 
acontece, com esse olhar mais amplo, isso está subentendido no termo que ponho: profissional. Ou seja, 
aquilo que você fez e recebeu algum valor em dinheiro em troca, não importando a produtividade, se você 
demorou um dia ou uma semana, aquele produto foi produzido: uma parede.  
Aí que entram as perguntas que quero lhe fazer.  
No questionário você diz que fez escavação de fundação, como foi isso, em que situação? 
José Baravelli: Foi em Jandira, em uma obra em autogestão243, trabalhando como assessor técnico, pela 
Usina, onde cavei brocas e ajudei a cavar valas. E eu nunca mais fiz. Justamente por que percebi que 
fazia mal, lentamente. E ainda, na condição de arquiteto, eles me deixaram no canto fazendo e minha 
broca saiu torta, por exemplo, não saiu no prumo. E se você perde o prumo, você perdeu tempo.  
Francisco Barros: e como foi isso, porque você se pôs a cavar? Essa ‘anomalia profissional’ ? 
José Baravelli: Foi bem no comecinho da obra, e estávamos fazendo a padaria, o único edifício que tem 
brocas, as casas todas do conjunto são em radier, e só estavam duas pessoas na obra, e precisavam 

                                                           
243 Explicar o que é autogestão em uma obra. 
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subir logo as paredes de alvenaria, que eles são muito bons nisso. E eu disse: “larga isso, e deixa que eu 
faço, vocês são muito bons para ficar ai escavando...”. E as pessoas estavam loucas para preencher as 
fundações, e pedi para fazer, e a decisão é de que os profissionais fizessem as paredes de bloco. Não 
era para os bons profissionais fazerem trabalhos que poderiam ser feitos por pessoas não qualificadas, 
ou melhor, no caso deles eles sabiam cavar, mas sabiam mais que ninguém, assentar blocos. E assim foi 
que pedi para escavar. 
Isso ainda me deixou desesperado, pois as pessoas cavavam metros e metros... Em duas horas de tra-
balho. Minha produtividade foi baixíssima. Foi um improviso. 
Francisco Barros: mas você tinha um tipo de relação de trabalho que permitia isso, improvisar.  
José Baravelli: e mesmo assim, minha presença no canteiro ainda causava incômodos. Teve algumas 
vezes, que estávamos na obra e havia a entrega de materiais, e tínhamos de descarregar caminhões, ou 
quando havia concretagens, que eu ajudava a carregar latas, e cada um ajudava, e isso era muito bom. 
Carregar latas era dos trabalhos de menor qualificação, e percebia que essa minha ação era tolerada, 
mas causava certo incômodo. Tem uma coisa, ao passar a lata que você sempre tem que colocar do lado 
certo para quem está puxando. Com mão boa por cima e mão mais bruta por baixo. De modo que você 
não se torça todo, pelos contrários. E me lembro de ter colocado diversas vezes de qualquer jeito para as 
pessoas de cima, mas se eu fosse outro “qualquer”, a pessoa já tinha dado uma paulada na minha cabe-
ça e dito: “é para por no meu pé direito”!!! Mas como era eu... percebi isso semanas depois. Eles não me 
avisavam e assim eu obrigava a pessoa a se contorcer toda para pegar a lata que coloquei no lugar erra-
do. E, se tivesse falado comigo, eu não teria ficado bravo com ele. E eles não falavam, pois é impensável 
me corrigirem. Olha só que ridículo e eu os fiz sofrer durante um bom tempo... Depois as pessoas olha-
vam que era eu que estava passando a lata e saiam de fininho... eu não sabia disso... de passar o peso 
no lado certo do corpo. 
E depois de uma hora, uma hora e meia eu já estava péssimo, estava fazendo lentamente e uma vez 
deixei cair uma lata... o ruim não é perder o concreto, mas a lata que amassa... 
Eu acho que tudo acaba ficando especializado, e é mesmo. 
Francisco Barros: Você também fala que fez elevação de alvenaria... 
José Baravelli: e é mesmo, eu tomei confiança com a disciplina do Reginaldo, sabia? Quando ele punha 
todos para mexer com tijolinho... Atividades de assentar, misturar massa, davam colher de pedreiro para 
todo mundo. E tem esse aprendizado incrível da colher, de que você não pode ficar alisando... Tem de 
acertar na primeira. Achei ótimo isso, e uma vez Lelê e Nenê, da comuna, estavam subindo paredes e 
pedi para subir uma também. Foi o único lugar em que tive essa liberdade, pois é uma obra que teve um 
começo muito artesanal, então eu estava meio de bobeira, não havia muitas frentes de obra e tinha uma 
parede mais ou menos solta e pedi para fazer. Geralmente quando alguém pede, é porque quer ganhar 
dinheiro, pois se sabe o valor por metro de parede. Lógico que não ganhei, mas pedi permissão para 
eles, pois daí eles também deixariam de ganhar, pois não entraria nas contas... Como na época eles 
eram assalariados da obra das famílias, tudo bem. Também era uma parede sem janelas, então foi mais 
fácil. Ela não ficou tão boa, mas o que mais me afligiu foi ver de novo que minha produtividade é muito 
baixa. Então é a regularidade da atividade... E eu não tinha ajudante e percebi de novo a função do aju-
dante, que é onde se cria a mais valia, pois ele aumenta a produtividade do profissional, que ganha sem-
pre o preço cheio. Mas a pessoa que recebe sempre menos valor que foi trabalhado é sempre o ajudante, 
não é exatamente o pedreiro. É só ter um ajudante que sua produtividade dispara, você diz: “eu quero 
bloco no pé, eu quero a massa aqui pronta” e você passa o dia inteiro só assentando os tijolos. É exata-
mente aquilo que Marx falou: o trabalhador desqualificado é o trabalhador da mais valia.  
Francisco Barros: depois, tem pintura e acabamentos. Onde foi isso? 
José Baravelli: Ah, isso, toda reforminha que tem eu sempre faço alguma parte do lixamento. Essa 
mesmo, essa obrinha que estou trabalhando, tem as esquadrias de ferro, que chegaram da serralheria 
todas cheias de respingo de solda. O que é péssimo, você pinta e fica horrível. E aí eu fiquei lixando tudo. 
Pois, obviamente, ninguém na obra vai parar fazer, dizem: “isso não é meu trabalho”. Essa é a coisa do 
profissional e do amador. O certo seria levar de volta, chamar o serralheiro, para ele ficar lixando. E aí, o 
arquiteto que não tem muita frescura ele diz, então eu mesmo faço. Então toda hora que fiz essa coisas 
de acabamento, foi meio por ‘saco cheio’... então deixa que eu faço... pego a mascara, uma lixa gramatu-
ra tal e faço eu.  
Ou quando via que alguma coisa não estava boa, e ai ia lá e passava uma massa acrílica de acabamen-
to, por exemplo. Coisas banais, coisas que fazia para adiantar alguns trabalhos, mas nunca me propus a 
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fazer isso, como a cobrar uma diária. O que seria uma impostura, o pintor ficaria bravíssimo, como é que 
você vai cobrar a diária de um pintor. No máximo você tem que cobrar a diária de um ajudante de pintor, 
algo como trinta reais, com o almoço. 
Francisco Barros: De certa forma, essas obras que você faz, elas existem, elas são de verdade, são 
trabalho. Então, tendo um olhar “meio poliana”, enxergando os avanços de seu trabalho, ou o “lado bom” 
disso, pode ser interessante, se o arquiteto for essa pessoa sem frescura, com a disposição de tapar 
buracos onde os especializados não se metem a fazer. Daí, o arquiteto que está aberto ele pode fazer 
essas coisas e preencher sim uma função produtiva. 
José Baravelli: Sim, mas apenas nas obras artesanais. A obra onde o projeto é bem sucedido é aquela 
que nunca vai ter buracos, pois com as altas tecnologias, como as obras do programa “minha casa minha 
vida”, há uma precisão e um grau de precisão enorme controlados pelo projeto. As paredes já vem pron-
tas, com tudo contado, preciso... Assim, na medida em que essas obras avançam, e se aperfeiçoam, o 
“arquiteto sem frescura” não precisa mais, pois não há ‘buracos’ para preencher, não atividades.  
O “arquiteto sem frescura” só é útil em obras artesanais, pois ela naturalmente é cheia de improvisos, 
aqui vai rolar isso, ali aquilo... Ai apareceu um materialzinho que vamos usar lá... Vamos usar o tapume 
ali... Mil coisas.  
Assim, nessas obras, que não são atrasadas, mas artesanais ele tem seu lugar.  
Francisco Barros: aqui, mais adiante, você diz que fez hidráulica e elétrica. 
José Baravelli: é que eu gosto de hidráulica e elétrica. Por exemplo, nessa obra, o Régis, encanador, ele 
foi para o Pernambuco, sumiu, desapareceu. E o pedreiro que estava lá falou que não podia fazer, pois 
tinha o tubo ali... E eu fui lá, tirei o tubo, serrei, cortei o tubo, lixei, coloquei cola... Coloquei na altura certi-
nha... Passei por dentro. E com eletricidade também é isso. Precisava do ponto de luz na obra, para ins-
talar o elevador, e fui, comprei o quadro de luz, montei, comprei o passa-fio, sempre quis ter um passa-
fio, daqueles enormes. Fui, puxei... 
Francisco Barros: vaselina... 
José Baravelli: sabe que não foi preciso, pois era tudo novo. E aprendi mil coisas sozinho, outra vez, 
fiquei também de ajudante, de um profissional, que me passou diversas dicas. Adoro instalações residen-
ciais. Poderia ter chamado alguém para fazer, mas eu fiz por que eu queria mesmo. É legal montar o 
quadro de luz, tudo certinho. E a gente aprende muito, aprende umas manhas, e melhora muito o projeto. 
E outro dia, em uma obra, estava lá fazendo a hidráulica, com o Régis, e tivemos de mudar juntos o pro-
jeto... E tomei o maior elogio da minha vida: “Com você é bom trabalhar por que você entende aqui o... 
esgoto”. Foi quando a gente estava arrumando o projeto e estávamos vendo o ramal de água quente, e 
ele estava com dificuldade com um tubo de ventilação, que estava ‘brigando’ com o tubo de drenagem, 
eram dois tubos. E resolvemos fazer uma coisa que ficou legal, eliminamos um deles, com um engaste 
com uma junção tê, de modo que a água da chuva não entra no de ventilação. 
Renata (esposa de José Baravelli, também arquiteta): Nessa obra, tiveram três oportunidades, e eu esta-
va ali gerenciando diversas atividades, e a obra estava um pouco bagunçada. Então, em vez de chegar 
mandando, eu começava a arrumar, ia catando as coisas. Ai eles ficavam constrangidos e começavam 
com um outro ritmo der trabalho. Ou a outra equipe, em que pedi para eles passarem zarcão onde ia ficar 
encostada a estrutura metálica, e começaram com corpo mole e eu peguei o pincel, o zarcão e pintei. Daí 
muda totalmente a relação de colaboração, também por ser mulher. Outra vez, chegou bloco, e a equipe 
era pequena e fiquei carregando bloco com eles. Assim, em vez de dar uma ordem, eu começo a fazer... 
é chato dar ordem, não é?  
José Baravelli: Você acha que o que o Reginaldo queria com a disciplina era de um arquiteto construtor? 
Um projetista construtor? Na minha cabeça, o que ele queria era contribuir com o arquiteto, com o proje-
tista, não um construtor, um arquiteto que soubesse dialogar com os construtores, mas que nunca substi-
tuísse os construtores. A final me parece que o Reginaldo ficaria bravo comigo, se me colocasse a fazer 
alguma coisa que é de quem sabe fazer.  
Francisco Barros: Talvez sim, mas não apenas. Nesse mundo em que vivemos: São Paulo, 2012, onde 
a FAU se insere em um mercado, me parece que sim, mas também com um objetivo de se fazer a critica 
disso tudo. Não há muito controle... 
José Baravelli: E nesse mundo, pós Bruneleschi, por que, o projeto está tão especializado, que ou você 
faz só isso, ou só construção. 
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Renata: Mas também tem a idéia de meter a mão na massa e voltar para o projeto. Sentir as dificulda-
des... Pois até para uma pessoa que trabalha com a execução, sempre que ele vai fazer, ele repensa, já 
muda tudo. 
José Baravelli: tem o exemplo do Mies Van der Roe244, que era filho de um assentador de pedras. E ele 
na infância ajudava o pai. Certamente isso ajudou muito ele, a poder criar e projetar as coisas mais incrí-
veis. Me parece que é isso, criar o arquiteto ‘dialogador’ com construtores.  
Francisco Barros: é o que é factível, se for se pensar no presente sistema. Ao menos que olhemos para 
a cooperativa canteiro, que foi uma mini revoluçãozinha.  
José Baravelli: estou trabalhando agora com o Sérgio, que já trabalhou com o Reginaldo. E ele conta 
que estavam eles fazendo um pilar de concreto que era para ficar aparente, e o Sérgio falava que não ia 
dar certo, daquele jeito, e tal... E Reginaldo dizia: “pode deixar que eu calculei aqui, vai dar tudo certo...” e 
é claro, eles foram tirar a fôrma e ficou horrível... (risos). E aí eles ficaram lá tampando todos os bura-
cos... Por que, imagino que o cálculo estava perfeito, do traço, mas na prática, com as condições de obra, 
que não eram as melhores... Eu acho que é isso que ele quer, que os alunos aprendam com os erros que 
ele mesmo comete. 
(...) E tem aquele trecho do Artigas, que eu nunca concordaria. Por que ele é um falastrão. Isso do gre-
go... é papo ! Nem use esse texto, temos de tomar cuidado com ele, estou lendo algumas coisas dele, 
para dar uma aula na faculdade. E ele escreve bem, etc., mas isso é exagero.  
Tem o doutorado do João Marcos, em ele escreve um capitulo sobre o Artigas, e vários arquitetos... que 
de certa forma aborda isso. 
Francisco Barros: Você mencionou agora a existência dessa figura, o “arquiteto sem frescura”, que me 
parece que tem alguma importância, pelo ato de colocar a mão nas coisas. Por que você faz isso? Pois 
você poderia não fazer, é uma decisão sua de colocar a mão na obra. 
José Baravelli: É, tudo isso vem da disciplina do Reginaldo, foi ele quem deixou claro para mim que o 
“arquiteto sem frescura” é um projetista melhor. E por isso que é importante obrigar os alunos a ver as 
dificuldades, o peso, como o cimento incomoda... a brutalidade dos materiais minerais. O uso da madeira, 
que é incrível, o que na minha versão fez falta. De como é gostoso trabalhar com madeira e é difícil de 
manusear as matérias primas minerais. Assim, sempre encarei como uma experiência pedagógica. As-
sim, comecei a fazer as coisas eu mesmo, sabendo que sou mais lento, metendo as caras, para aprender 
mesmo como é que faz isso. Para depois, projetar tudo mais certinho... ver as manhas, os circuitos todos, 
como é bom. Assim, tudo que fiz foi por razão didática, como um método que aprendi com o Reginaldo. 
Se não fosse a disciplina, eu jamais encararia isso como formação. E ainda bem que tem o canteiro expe-
rimental, pois senão realmente... Seria um arquiteto viajandão, o que é uma coisa horrorosa.  
Acho às vezes que em algum sentido fiquei até um arquiteto pior, também. Pois você se permite menos 
explorações plásticas. A própria obra do conjunto habitacional de Jandira, que por estar na obra, posso 
ver o desdobramento desses truquesinhos de projeto, de arquiteto, coisa que eu nunca mais faria, pois é 
difícil de fazer, pois dificulta a vida do trabalhador. Uns truquinhos com a alvenaria, de ir um para frente e 
outro para trás. Coisa que obriga o carpinteiro a fazer toma uma escora só para fazer uma ‘fiadinha’ de 
tijolos, para ficar ‘bonitinho’. Obriga o telhadeiro a calcular exatamente a telha, para ficar confinado entre 
a alvenaria, para ficar “bonitinho”. Então, se eu fosse fazer esse projeto denovo, o “arquiteto sem frescu-
ra” ele é menos “bonitinho”. Talvez aí, como a missão do arquiteto é ser plasticamente muito forte, não é? 
Fica “menos bom arquiteto”. A não ser aqueles gênios, como a Lina Bob Bardi, que fazia coisas construti-
vamente maravilhoso e formalmente incrível. Assim, se você encara o Canteiro como formação de proje-
to, tem todos esses riscos também. Não é uma coisa linear, de que “todo arquiteto tem que botar a mão 
na massa para saber como são difíceis as coisas”. E se a pessoa não tem inventividade a obra pode 
amarrar e ai ele transforma questões construtivas em princípios de projeto, não é fácil achar um meio 
termo harmônico,  o que seria o ideal. 
Francisco Barros: agora uma pergunta assumidamente maluca. Imaginando que no Brasil a formação 
profissional avance no sentido de ter cada vez mais pessoas com qualificação. Seguindo nessa idéia, se 
assim for em vinte anos vamos ter uma obra de uma casa, e vai ser totalmente diferente. 
José Baravelli: olha não é imaginação maluca, dizem que é inevitável, e esse é um fenômeno esperado, 
estou vendo isso no doutorado.  

                                                           
244 Breve apresentação dele. 



659 
 

Francisco Barros: a questão é como isso vai se dar. Imaginando haver duas possibilidades, daqui a 
vinte anos. Uma das possibilidades seria: há uma obra, aonde você vai como arquiteto e lá vai encontrar 
pessoas que estão executando, mas agora também com estudo, e assim, com conhecimentos mais pró-
ximos do seu o que vai exigir mais diálogo e negociações da parte do arquiteto... 
José Baravelli: Você acha que isso vai acontecer se esse capitalismo evoluir?  
Francisco Barros: não aí já estaríamos mais próximos do socialismo, esse seria o caminho outro... Pois 
o que acho que o que vai, infelizmente, acontecer e já está acontecendo, é chegarem imigrantes de ou-
tros países, com pouca qualificação o que permite ainda a exploração, com baixos salários. Ainda gente 
para carregar os tijolos. Mas se o país fechar as portas... 
José Baravelli: Veja bem, eu imagino que o que vai acontecer no Brasil, é um pouco do que estou pes-
quisando, e a Beatriz Tone também. O novo padrão tecnológico das construtoras brasileiras, principal-
mente em centros avançados como São Paulo, Rio de Janeiro, são canteiros cada vez mais especializa-
dos, com menos pessoas no trabalho. Assim a composição orgânica do Capital vai mudar, pois vai se 
lidar cada vez mais com componentes, ou matérias primas que exigem menos trabalho no canteiro, por-
tanto você, da mesma forma que nas indústrias, está diminuído a base de mais valia. Trata-se de uma 
previsão, uma idéia maluca? Não, é só ver o que ocorreu em outros países, onde há um padrão de edu-
cação e de reprodução social produz cada vez menos gente para trabalhos em canteiro de obras. Tendo 
até de se importar gente. E acho isso inevitável, como você disse. Assim, em vinte anos, se tudo aconte-
cer como a Dilma está pensando, os canteiros de obras brasileiros vão ter um padrão semelhante ao 
europeu. Agora, isso é civilizatório? 
Olha isso não é o trabalhador integral. Essa coisa difícil de definir. Encontrei essa autora, a Simone xyz, 
que é uma super intelectual que foi lá trabalhar na Renault de operária, e etc. que é do trabalho como o 
centro da vida social, de onde emanam valores, e há uma definição de felicidade ligada as trabalho, por 
que é uma manifestação de liberdade. Que o trabalho é a expressão de uma decisão livre, e na qual você 
consegue agir conscientemente em todas as etapas. Um pouco assim, eu quero fazer um bolo, que é 
assim, assim, assado, e faço o bolo e como. Então tudo estaria nessa imagem, seria dessa forma. Então, 
o operário faria um prédio, e saberia tudo sobre o prédio, e isso seria uma imensa de uma felicidade. E 
isso, com certeza não vai acontecer daqui a vinte anos. Vão ser serviços cada vez mais parciais, eficien-
tes, as pessoas vão virar umas consumistas malucas. 
Por exemplo, eu fui hoje à obra da comuna, e uma obra do MST, cheia de coisas. É impressionante. Os 
trabalhadores encaram como a felicidade imaginada para si, como o trabalho em algo fragmentado, como 
“paus mandados”, sem ampliação de consciência, e para suportar essa vida, mergulhar no consumo mais 
desenfreado, com suas fantasias mais loucas. E isso o capitalismo adora fazer, ele oferece como oportu-
nidade de trabalho uma coisa alienada e como oportunidade de pacificação uma fantasia alucinada de 
consumo. Essas duas coisas que vão explodir o planeta. E eles fazem mesmo. O processo de autogestão 
para construção da comuna ‘produziu’ seis ou sete famílias com algum grau mais elevado de consciência 
do que quando começaram, mas o resultado final, na medida em que ele foi acontecendo, ele afundou as 
pessoas nessas fantasias individualistas, bem, não é que ele afundou, ele foi como um suporte para essa 
estratégia dessa produção social baseada no trabalho alienado e no consumo doido. Então, daqui a vinte 
anos, se tudo der ‘certo’, vai ser isso.  
Francisco Barros: aí entra o lado da pesquisa que estou também fazendo, em São Bernardo do Campo, 
onde ao observar o governo Dilma, ao menos em sua cúpula, o Secretario Nacional de Formação Profis-
sional e Tecnológica tem como política de fundo a formação unitária, que bebe da mesma fonte da moça 
que citou. A teoria, ao menos é essa. Agora, como colocar tudo isso, que está a priori, correto, a meu ver, 
na prática? Onde estão os recursos, as pessoas, os espaços para avançar nesse sentido, e como fazer 
frente ao SENAI ? 
José Baravelli: Bem, não é por um padrão de reprodução... 
Francisco Barros: pois quem manda é o Capital, a Dilma não manda nada.  
José Baravelli: a não ser que se faça uma experiência de muitas cooperativas, como um refúgio, e fugir 
para uma ‘passárgada do trabalho’... 
Francisco Barros: como os assentamentos, a Escola Nacional... 
José Baravelli: um pouco isso, a Escola Nacional, mas se você tem todos os pontos de contato seu com 
a sociedade envolvente, são pontos de contato da mercadoria, e aí estamos lascados, pois ‘ninguém’ faz 
uma mercadoria melhor que uma empresa alienada... e como a mercadoria dá o preço de tudo, você 
nunca vai conseguir fazer.  



660 
 

E esse seu estudo de São Bernardo, talvez fosse bom se fizesse a discussão dos limites dela para fora, 
do que aconteceu com os alunos que transitaram da escola que está vendo para o mundo do projeto 
alienado.  
Francisco Barros: é exatamente o que estou fazendo... 
José Baravelli: Como você tem uma fundamentação teórica consistente, lá olhar para a formação da 
mão de obra, que é uma mercadoria, uma das coisas mais ‘finas’ que um pais pode ter, inclusive, e a 
pessoa sai e diz: “sou uma mercadoria pedreiro”, ou “uma mercadoria eletricista”, estou ‘cotado’ a tantos 
reais e cuja condição de se reproduzir é tantos reais. Eu sou consumido como mercadoria de tal forma, 
alienadamente, e aí seria interessante se você fizesse isso, dos dois lados. 
Francisco Barros: pois é o que estou fazendo Sr. José Baravelli, aqui a te entrevistar e lá entrevistei 14 
egressos dos cursos.  
José Baravelli: Legal! E como estão os egressos lá? 
Francisco Barros: a pesquisa ainda não se fechou, mas dá para dar palpites de que quase que oitenta 
por cento estão trabalhando ou para si mesmos ou como autônomos. Estão querendo estudar mais. A 
formação com algumas noções de projeto permitiu um tanto de autonomia... Eles quase não vão trabalhar 
em grandes obras ou empreiteiras, de modo geral, mas em casas, sobrados... 
José Baravelli: ele então não vai se mercantilizar.  
Francisco Barros: bem, aparentemente, esses não viram mercadoria, não sei se dá para afirmar se é 
por causa do curso. Mas tem um deles que disse que após aprender um pouco de projeto, ele prefere 
fazer o projetinho e depois executar, como autônomo mesmo, eletricista. Ele percebeu que ‘entre aspas’: 
“tem mais valor assim”. 
José Baravelli: interessante. De qualquer forma, é isso, tem de pegar também os discursos de dentro 
para fora, nas duas escolas, pois se olhar apenas dentro, os discursos são muito coerentes, muito preci-
sos, está tudo ótimo. Sempre está ótimo, e ninguém quer saber o que acontece depois. Tudo funcionando 
como um relógio, incrível, estamos emancipando esses caras todos!  
Francisco Barros: mais alguma coisa? 
José Baravelli: sim, voltando ao canteiro da FAU, de fato esse é o grande legado que o Reginaldo deixa 
para os alunos, essa oportunidade de formação. Pois se você é um aluno desavisado e não há disciplinas 
como essas, vão achar que tudo que está na construção civil é “para executar o meu projeto!”. Ai a pes-
soa vira um problema, então o canteiro funciona nesse sentido. E você transforma qualquer canteiro em 
coisa experimental. Isso é bom.  
 
 

15. ENTREVISTA – EGRESSOS – José Paulo Gouveia  
 
Francisco Barros: Bem, venho aqui conversar, pois foi um pedido seu. E, seguindo o entendimento de 
que se trata de um diálogo com os egressos do canteiro, vim aqui ouvi-lo. E assim, podemos seguir pela 
ordem das perguntas que respondeu. Qual delas gostaria de comentar? 
José Paulo: Nessa terceira pergunta eu respondi como uma disciplina teórica pois achei essa que ela é 
fragmentaria no curso da FAU, apesar da importância dela, ela é uma disciplina isolada, a única que você 
entra dentro do canteiro mesmo, e achei que ela era quase que uma simulação, e de fato ela é. Uma 
simulação das condições de trabalho. Na verdade a gente não tem contato com a construção civil plena-
mente. Ali é nas condições ótimas, na sombra, com desenho, com luvas, sem ter que viver daquilo para 
construir, então, acho que na verdade é uma simulação artificial das condições. E não teria como ser 
diferente.  
Não é que você conhece mesmo o canteiro de obras. Mas por outro lado a gente passa a conhecer as 
pessoas que trabalham no Canteiro Experimental, os técnicos, então há certa proximidade. Foi por isso 
que ela está como teórica, mas também pode ser teórico-prática. 
Agora, dentro daquilo que me contou de sua pesquisa, tudo bem, a FAU está dentro da lógica da repro-
dução do Capital e essa disciplina sai um pouco disso. 
Esse contato mesmo com a produção da arquitetura aconteceria mesmo em um laboratório de extensão 
universitária.  
Ainda sim fiquei em duvida, pois ali são também coisas que você faz mesmo, na pratica, e com as mãos. 
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Sabendo da história da FAU e tudo, a gente sabe que é um passo importantíssimo dentro da formação. 
Inclusive pela briga que teve pela manutenção do Canteiro Experimental e de como os alunos e professo-
res defenderam aquele espaço, que já é uma conquista. 
Sobre a próxima pergunta, creio que todo mundo acha a disciplina ótima, maravilhosa, lógico. 
Francisco Barros: Na questão que coloco as hipóteses sobre aquilo que a disciplina contribuiu com sua 
formação, você assinalou todas. Isso foi uma estratégia de colocar as hipóteses da pesquisa, mas sem-
pre deixando a total liberdade para a pessoa discordar e dissertar. Assim, assumo a verificação disso.  
Mais adiante, você fala que quer conversar, na pergunta sobre os dois blocos das esferas de trabalho. O 
bloco da organização e o bloco da operação. E você assinalou uma do campo da operação, que é a en-
trega de materiais. Desse modo, lhe pergunto como foi essa entrega, e por que você não assinalou que 
fez outras atividades desse campo, da operação da construção. 
José Paulo: a partir dessa pergunta me pus a pensar naquilo que tenho feito aqui no escritório nos últi-
mos anos, com algumas administrações de obra. Coisas muito pequenas, mas que já exigem certa orga-
nização e o contato com o trabalhador de maneira muito diferente daquilo que a gente fez lá no canteiro 
da FAU, trabalhando com o gerenciamento da obra inteira. E acho que essa é a intenção desse tipo de 
trabalho no escritório. Uma coisa super difícil de fazer, e que exige um tempo. Na verdade estou até pa-
rando de fazer isso. Fazia exatamente para testar essa formação que tivemos na FAU, como uma pós-
formação. Também com o apoio dos debates ideológicos que fizemos no grupo de estudos245. Compre-
endendo que a FAU não ensina tudo, e tentar assim aproximar a atividade de projetar com a atividade de 
realização daquele projeto mesmo. E isso é bastante interessante. 
Essa resposta foi segundo a atividade que eu fazia, de projetar e ter uma equipe de operários que traba-
lhava comigo, de confiança, que acompanho já há alguns anos e venho trabalhando. E isso foi bastante 
interessante.  
Essa resposta da entrega de materiais era isso, de ir à loja e entregar alguns materiais na obra. E nesse 
sentido a disciplina ao menos introduziu a possibilidade de fazer isso.  Apesar de que acho que não dá 
para dizer: “a partir da disciplina que eu pude fazer isso...” Mas ela certamente introduziu questões que 
são importantíssimas. O que eu acho que é o grande valor da disciplina. Esse tipo de atividade você 
aprende meio que fazendo junto, quando você conhece o ‘empreiterinho’, o mestre de obras ao fazer a 
‘reforminha’ de um apartamento, e nessas conversas com eles você vai tirando informações daqui e dali, 
de como realizar aquilo. Isso eu acho que a FAU não tem, e não dá.  
O trabalho de um arquiteto, uns sessenta por cento do tempo e da importância das coisas é trabalho com 
as pessoas, e a faculdade não dá muito esse tipo de coisa. Desde as pessoas que trabalham com você, 
outros arquitetos, desde as pessoas que estão te contratando, e os parceiros de obra, que estão do seu 
lado. Isso é uma lacuna no curso de arquitetura. São três aspectos importantes que a gente desenvolve 
muito pouco, apesar dos trabalhos serem em grupo, o que seria o trabalho com os próprios arquitetos. 
Mas ai, o trabalho com os operários, essa disciplina é única que tem isso, mas mesmo assim de uma 
forma indireta, pois eles são funcionários da USP, e estão ali para te dar uma assessoria, pois você faz 
as vezes do trabalhador mesmo. Ai eu acho que essa experiência é quase que única. 
Apesar de que tem momentos na obra, profissionalmente, que você tem que ir lá e mostrar, fazer junto 
com o trabalhador, não fica só dando ordens. Ainda mais o jeito que a gente trabalha que é tentando não 
ter hierarquia dentro da obra, pois tem um conhecimento específico do trabalhador que você não tem e 
você tem outro. Então, dentro desse ambiente a intenção é fazer essa mistura de conhecimentos e sem 
escala de valores. É isso que eu acho que essa disciplina mais objetivamente tenha ajudado a construir, 
um conceito de como você age em uma obra. Acho que de maneira geral, dos alunos formados pela FAU 
que eu conheço tem essa tendência, essa idéia, muito por causa do ambiente da FAU, dessa disciplina.  
Os outros itens eu não assinalei, pois nunca trabalhei com obras assim, ainda.  
Francisco Barros: nesse sentido, nessa pergunta eu tento ser literal nos termos, compra é escolher o 
material e dar o dinheiro na loja, aí vem escavação, que é o ato mesmo de escavar.  
José Paulo: sim, em alguns momentos isso acontece, cheguei a assentar um tijolo, a pegar uma goiva, 
conheço um pouco de madeira. Eu acho que também é uma realidade um pouco simulada, não considero 
isso como uma experiência da pessoa que está trabalhando na construção civil. Pois no fundo, a gente 
sabe, tenho minha vida aqui no escritório, meu trabalho não é exatamente esse, por uma característica 
do momento que agente vive. Por mais que eu gostaria de, ou que minha formação me desse essa pos-

                                                           
245 Explicar o grupo de estudos com os professores Jorge Oseki e Ângela Rocha.  
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sibilidade de entrar nesse meio, eu não tenho essa possibilidade. Mesmo quando eu faço isso na obra, 
sei que é meio simulada, pois eu sei que depois vou pegar meu carro e continuar aqui desenhando, sa-
be? 
Então é o mesmo questionamento que faço em relação à disciplina. É interessante, mas nunca vai mos-
trar para gente exatamente o quê que é o trabalho na construção civil. A distância, a divisão do trabalho 
está de uma maneira tão exacerbada que você não consegue nem se imaginar como que é trabalhando 
ali, ou voltando para casa com o transporte que a gente tem. Eu acho que a divisão do trabalho é uma 
coisa que acabou com essas possibilidades e está acabando com elas. 
Tem formas de reverter o quadro, mas a posição do projetista e do construtor, que deveria ser o arquiteto, 
ou que algum dia foi o arquiteto, está totalmente separada. A cabeça separada da mão mesmo.  
Então, eu acho que essas iniciativas têm esse intuito, da gente saber, e no momento que estamos proje-
tando, saber que existe essa divisão, que foi brutal, que é brutal ainda, que resulta desse espaço que a 
gente construiu, e que também reflete no espaço que estamos construindo, é evidente isso.  
É por isso que o questionário não deu conta de responder isso que estava pensando. Com essa alternati-
va de dizer sobre a entrega do material. Eu sei que não é a natureza da atividade que você está fazendo 
ali, entende? 
E mesmo que eu saiba quem em algumas obras eu tenha feito a compra de todo o material, de todo o 
cimento, de todos os acabamentos, toda tinta, todas as ferramentas, mesmo assim eu fico ainda distante. 
Não é você que vai usar aquela ferramenta, são experiências limitadas nesse sentido. Diferente da expe-
riência que vocês tiveram na cooperativa canteiro, que é de fato não haver a distinção entre a pessoa que 
projeta e a pessoa que executa: a pessoa que tradicionalmente executa projetava e a pessoa que projeta 
também estava executando. Apesar de saber que também tem certo grau de simulação da realidade, era 
uma experiência. Mas acho que só com elas que você pode também vislumbrar uma transformação do 
atual cenário, que é muito brutal. 
Francisco Barros: o interessante é que muitos dos arquitetos que responderam ficam apenas nas pri-
meiras atividades, apenas no projeto. 
José Paulo: Do jeito que a gente desenvolveu essa ‘ciência da construção civil’, a coisa acabou se estru-
turando dessa forma, lógico que sempre temos de testar o novo. É que tem um certo porte de obra que a 
gente não consegue. É como fazer um projeto grande, em certo momento tem que acabar dividindo al-
gumas atividades para a coisa se viabilizar. Eu também tento, sempre que a gente projeta aqui no escritó-
rio, deixar todos terem a mesma liberdade nas decisões, nas escolhas, no debate, principalmente. Mas 
imagino que em obras de um porte tal, entram questões de prazo, você acaba tendo que dividir o traba-
lho.  
Estou só imaginando por que alguns arquitetos ficam só nessa parte do projeto. Pois vira uma coisa tão 
grande que o jeito que a gente acaba produzindo as coisas acaba sendo o jeito mais prático que você 
encontra para realizar uma coisa. E essas coisas já vêm ‘no pacote’, a empreiteira vem e te contrata, só 
para fazer o projeto ‘e tchau’. Isso já está determinado.  
Por isso que eu acho que as experiências que eu faço aqui no escritório de acompanhar a obra, é estar 
mais próximo da equipe que vai executar o meu desenho, como um gerenciador. Ela é possível com 
pequenas coisas. Eu mesmo, se for fazer uma obra um pouco maior, eu não imagino como fazer. Tam-
bém por que as relações de trabalho são muito informais, com apertos de mão, daí podermos fazer isso 
apenas em obras de pequeno porte.  
Daí tem o valor todo das fábricas que o Lelé246 faz. São experiências de um modo de produção em uma 
escala que não se vê normalmente. Daí eu acho que é a importância desse trabalho dele, que acaba por 
desmistificar o trabalho desses arquitetos que estão só fazendo projeto e estão distantes do trabalho de 
construção. No sentido de abrirem os olhos: “é possível fazer uma obra em que o conhecimento mais 
prático está muito mais próximo”. Nesse caso as obras do Lelé são exemplares. 
É um momento difícil esse que estamos vivendo. Ao mesmo tempo acho que é um momento que dá para 
vislumbrar alguma possibilidade de mudança. O país está em transformação, de certa forma. E se não 
pensarmos nessa transformação agora, não vai fazer nunca mais, mesmo. Ou talvez faça um dia, mas 
tem de começar agora, essa que é a questão. 
Francisco Barros: Bem, divagando agora, assumidamente, imaginando que viveremos em uma socie-
dade comunista, e que lá haverá a necessidade de se construir um aeroporto. Talvez o projeto para cons-
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trução do aeroporto tivesse outro sentido, e a pessoa que comandaria a assembléia de projeto seria um 
arquiteto daqueles que tem experiência em obra, com desenho e construção. De modo diferente do Os-
car Niemeyer, pois essa pessoa teria em sua vida experienciado a vida naquela sociedade, seria uma 
pessoa experiente também para, além de saber construir, relatar em traço, em desenho, os desejos da 
maioria, pois se viveria em democracia real, uma assembléia de obra... O que isso lhe diz? 
José Paulo: É difícil imaginar o que vai acontecer, e vislumbrar outra sociedade, pois ela vai ser fruto de 
um processo. Lembro-me do Jorge Oseki, quando ele falava do socialismo. Estamos muito mergulhados 
naquilo que vivemos hoje em dia. Com o consumo das coisas, do espaço. Ele dizia: “imagine assim, eu 
vivo em uma sociedade socialista, estou aqui no meu escritório trabalhando, e em um dia desses ao sair 
do escritório, vou para minha casa, faço as malas, pego meu carro até o aeroporto, entro na fila, pego o 
avião, vou para Nova Yorque, e compro uma câmera fotográfica”. Ele dizia isso: “eu trabalhei tanto na-
quele ano que tenho o direito de ter minha câmera, ai a pessoa pega essa câmera e volta para o Brasil...” 
Evidente que era uma provocação dele. E muitas vezes as pessoas às vezes pensam assim, que seria 
assim...  
É que a gente não consegue vislumbrar como seria, pois estamos distantes, tem de se começar um pro-
cesso, é muito longe, eu não consigo imaginar como vai ser um canteiro de obras pós revolução. É muito 
diferente, vai ter que primeiro viver de outro jeito, diminuir o consumo, mudar o modo de produção mini-
mamente para com conseguir chegar a uma coisa. Acho que quando esse momento chegar a gente vai 
ter como vislumbrar isso. Acho que é um processo. Não estou dizendo que o processo vai ser, ou pode 
ser um processo violento, de alguma forma, não sabemos. Vamos ter de ver na medida que vai aconte-
cendo, não consigo vislumbrar.  
Mas eu acho que tem possibilidades, e de nos concentrarmos nas possibilidades transformadoras, nos 
exemplos das construções em auto-gestão do movimento de moradia. Daquela lógica que ali foi construí-
da, o potencial transformador dessas obras é incrível. São as obras mais transformadoras. Assim como 
as experiências que o Lelé fez, são coisas que temos de nos ater.  
Temos de ter a certeza de que as coisas não vão ser assim, sempre.  
São princípios, que estão começando, que estamos começando a ter consciência dessa transformação. 
Então eu acho que ela deve acontecer, e vai acontecer: não dá para imaginar que do jeito que as coisas 
estão caminhando possa haver continuidade... Não tem mais de onde explorar o trabalhador. Uma hora a 
coisa vai acabar. A gente vai ter que começar a gritar mesmo os que estão calados. E muita gente já está 
gritando há muito tempo. Em algum momento a coisa vai estourar.  
A máquina funciona desse jeito, cada vez mais concentração de renda, consumo, e uma hora... E tere-
mos de saber lidar com essa transformação, e ela vai acontecer.  
Francisco Barros: a partir, de novo, da pergunta que falo sobre a função social do arquiteto... 
José Paulo: O termo “função social do arquiteto” é um pouco datado até.  
A nossa disciplina de fazer arquitetura, não é mais se especializar em uma parte dela. Eu achava que o 
conhecimento do arquiteto não pode ser muito separadinho, especializado, em um canto. Apesar de a-
char que tem uma parte que tem de ser mais especializada. Foi o que pensei, não no arquiteto que é 
aquela pessoa que fica só emitindo desenhos, há essa exigência que a disciplina seja generalista. E para 
a cidade, do modo que ela está, esse conhecimento da arquitetura e do urbanismo, é muito necessário, 
nesse sentido mais amplo mesmo. Pois conseguimos de certa forma compreender a questão urbana, 
sem deixar de defender a interdisciplinaridade, acho que nosso conhecimento do espaço ele é muito mais 
complexo, trabalha na complexidade, não na simplificação. De certa forma, conseguimos ver a cidade 
não em camadas, em pequenas partes, pois temos esse olhar orgânico sobre a cidade, que me parece 
ser um caminho para tentar encaminhar transformações na cidade.  
Eu acho que qualquer pessoa que sai da faculdade de arquitetura e urbanismo, ela tem a idéia de ser 
generalista. Ao menos na FAU e na Escola da Cidade, onde conheço, pois são cursos que tem essa 
premissa de fazer com que o aluno pense o contexto que ele está vivendo sem limites. E faz a gente 
pensar em não ter limites.  
A disciplina não tem limites, a arquitetura e o urbanismo, E ainda mais nesse sentido, de tentar incorporar 
nesse conhecimento as questões práticas da construção, como a organização do trabalho, a relação com 
o operário, não mais a pessoa que controla o operário. O que até vai na contramão da própria historia da 
arquitetura, pois ela nasceu para ser isso mesmo, instrumento do capitalista mesmo. Mas, existem bre-
chas, não é? Não sei como as estamos utilizando, mas elas estão aí. 
Pensei nisso a partir do termo que você usou, da “função social do arquiteto”... 
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Francisco Barros: bem, me utilizei do termo, com a forma que ela é lida pelas pessoas mesmo: “para 
mim a função social do arquiteto é... apenas fazer projeto mesmo...”. Ou: “para mim a função é aquilo que 
eu faço dela, que é...”.  
É o seu olhar sobre a função. Como vemos nas alternativas de respostas... Elas são um pouco para cutu-
car também. Essa, que diz que a pessoa passou a assentar tijolos, não por um desejo, mas por ter sido 
obrigado, pela saturação do mercado... Essa era uma brincadeira quase... 
José Paulo: É eu me senti cutucado, e eu acho que isso não acontece, o arquiteto mudaria de área de 
trabalho. E, imagino que isso não acontece agora. No futuro acho que todos nós vamos fazer, não é? 
Talvez daí a obra da vida seja uma obra só. Não como o Oscar que ‘fez’ quinhentas. Seria uma obra. Faz 
uma obra, e boa: assentou um tijolo ali, desenhou um negocio ali, soldou uma coisa acolá. Não é? Se for 
pensar no futuro talvez seja isso. 
Francisco Barros: Fico muito com uma imagem de Cuba, de quando estava lá com um grupo e visita-
mos uma horta urbana, tinha uma hortelã trabalhando com as alfaces, muito tranqüila. Conversa vai e 
conversa vem, e ela disse que havia estudado engenharia química... A coisa é meio isso. Quando ela 
meche naquelas alfaces, que eram enormes, lindas, ela devia visualizar os elementos químicos todos, 
alimentando a planta, e deve ter adubado muito bem a terra...  
José Paulo: E até, talvez, pensando em um futuro mesmo essas divisões do conhecimento cientifico 
também não existam. Ou tenha de um modo diferente. Onde até espacialmente se pensasse nas hortas... 
Francisco Barros: tem ainda essa frase do Artigas, sobre construir com as próprias mãos... Você disse 
que concorda com ela... 
José Paulo: sim, mas tem de ver o contexto mesmo. Pois conhecemos o Artigas. É engraçado até, você 
coloca esse fragmento e coloca depois desse encadeamento de pensamentos... Foi sábio de sua parte: 
“Bom, até o Artigas está pensando a mesma coisa que eu...” e eu acho que ele quer dizer isso mesmo. 
Se formos olhar para a arquitetura como acontece hoje em dia, é uma coisa totalmente abstrata. É uma 
fabrica de desenhos, a gente sabe disso. Isso é não arquitetura. Ou não sei lá o que, pois talvez não se 
chame mais de arquitetura. Não se leva a lugar nenhum dessa forma. É o que faz a ruína da cidade. Essa 
divisão, esse é o problema. Como resolver isso, é o que a gente está tentando fazer. Acho que ele está 
dizendo isso mesmo.  
O arquiteto tem de se aproximar muito do objeto, senão é muito fácil se perder. A arquitetura não é ima-
gem. Esse é o negócio, por isso que é difícil também ensinar e aprender arquitetura. Por que hoje você 
só consegue ensinar desenhando, vendo planta, debatendo, indo a obras, mas arquitetura não é isso, 
né?  
Arquitetura seria você projetar, acompanhar a construção, estar presente na construção, ver aquilo ser 
construído, e depois usar aquele lugar. Eu mesmo, pensando assim, tive poucas possibilidades de fazer 
isso tudo, talvez nunca tenha feito então, arquitetura. É complexo. 
Francisco Barros: de certa forma, você é professor também. Veja bem, não se trata de por a responsa-
bilidade em suas costas, não é isso, pois somos um coletivo. Mas se a FAU tivesse um espaço que pu-
desse acontecer isso que falou, do que seria arquitetura. Isso que disse é grave, pois a FAU se chama: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, então a função social dela é for-
mar arquitetos e urbanistas. E temos consciência dessa critica, que o próprio Artigas coloca e você aca-
bou de colocar uma analise com bastante radicalidade, de que o que está se fazendo é um absurdo.  
Assim, por que o nosso espaço de formação que é a FAU, reconhecendo isso, não cria caminhos para 
não mais fazer isso. Por exemplo, isso tudo poderia acontecer em um laboratório, em atividades paralelas 
às disciplinas, onde se faça isso tudo. Reúno as pessoas, projeto e executo: vou à obra, assento tijolos, 
as pessoas depois moram, usam... 
José Paulo: não sei por que a FAU não faz isso, pois ela está no mundo, ela está inserida nesse mundo 
e isso é política, lá dentro tem as representações políticas, onde são disputados os ideais. De alguma 
forma, isso que estamos falando não é novidade nenhuma. Esse debate já está lá desde a década de 
setenta, sempre se discutindo isso. Por que se passaram quarenta anos e pouco foi feito... Não sei, ai 
vamos ter de entender a FAU, antes disso tudo.  
Mas eu acho que talvez, dentro desse conceito que agora falamos, do que seria a arquitetura, talvez a 
escola não dê para ensinar, simular. Talvez se conseguisse fazer com que o aluno entenda essa comple-
xidade, e depois, com se colocar profissionalmente nela. Me parece já um principio, um inicio. 
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Talvez a tarefa dessa geração que vem desde a década de setenta seja de começar esse processo. O 
mundo está girando desse mesmo jeito desde o século XXVI. A arquitetura também. É um processo que 
começou ali. Quanto tempo vai ser necessário para transformar essa tendência?  
Talvez nossa geração acompanhe parte dessa mudança, talvez não a mudança completa, mas participar 
disso. E tem um valor. Por isso que essa transformação tem de ser bem formada. Pois tenho medo de 
tentarem fazer a transformação completa e ela não ocorre, não acontece, a gente sabe que não aconte-
ce. Como fazer uma transformação radical? Está tarefa também cabe à escola, certamente. 
Francisco Barros: De certa forma, Marx, no texto que estou abordando, ele organiza essas questões, 
traduzindo isso tudo em três diferentes formas da alienação do trabalho. Estamos aqui nessa pesquisa 
fazendo o exercício de trazer as questões da alienação do trabalho para o ensino da construção civil.  
Daí, e se, de certa forma, essas ações aqui em pesquisa, no ensino, passarem a nortear nossas ações, 
como um objetivo coletivo e acordado, como uma ação em frente... Bem, sei que estou viajando... E ain-
da, de colocar isso para uma escola de arquitetura... 
José Paulo: daí sim, o curso como um todo teria de estar estruturado para isso. O curso da FAU é en-
gessado. Os três departamentos são quase três cursos distintos, mas em um só, e é assim há décadas.  
O curso como um todo tem de ser reestruturado, e é uma universidade estatal, então, como introduzir 
isso em um curso inteiro, voltado para essas tentativas?  
Seria criar uma estética que esteja voltada para esse raciocínio transformador. Tem de se criar disciplinas 
de paisagismo que sejam voltadas para isso. Não sei como, mas os departamentos todos deveriam estar 
voltados para isso... Para essa questão. E isso vai nascendo, é uma transformação, leva tempo isso. E 
vai nascer uma estética disso também.  
Tem exemplos de estéticas históricas que estão relacionadas a momentos revolucionários. Não sei como, 
e não dá para se fazer uma estética da revolução sem ter revolução. Mas certamente, ao menos no caso 
de São Paulo, a universidade tem uma função, por ter essa história, a maneira que o curso se estruturou, 
se estrutura, onde estão ali os grupos políticos, mas ao mesmo tempo, a estrutura está tão cristalizada 
que para se fazer qualquer movimento que se oponha ao caminho que já se está indo, é necessária muita 
energia.  
Mas tem de acontecer, eu acho. Não vai se mudar realidade alguma se não for cortando a própria carne. 
Vai ser doloroso, não tem jeito, mas esse é o processo, e não tem como vislumbrar o final, só quando 
estiver rolando.  
Eu tentaria agora como pesquisador, no doutorado, colocar minhas energias nesse principio transforma-
dor. E até um exercício de como seria depois, pode ser. E nas disciplinas ir se construindo o raciocínio, 
pois suponho que também ninguém saiba como fazer.  
Vamos ao café? 
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ANEXOS AO CADERNO DE EXPERIÊNCIA III 
 

 
1. PROPOSTA DE PROJETO DE REFORMA PARA A CASA DA BRIGADA PARA A ENTIDA-
DE FINANCIADORA 
2. PROPOSTA DE COBERTURA VERDE PARA A CASA DA BRIGADA 
3. ARTIGO NO SITIO DO MST SOBRE A CASA DO TETO VERDE 
4. ARTIGO ENVIADO AO ELECS – ENCONTRO LATINOAMERICANO SOBRE EDIFICAÇÕES 
E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS. 
5. PROJETO DE EXTENSAO UNIVERISTARIA: DIALOGOS 
6. BRIGADA DO ESPIRITO SANTO - SEBASTIÃO DA SILVA, TOM, RAFAEL, LUCAS 7. RA-
FAEL: ENTREVISTAS 
8. CRISTIANO CZYCZIA: ENTREVISTA 
9. DIEGO HOSIASSON KAPAZ: ENTREVISTA 
10. ERIDAN ALVES: ENTREVISTA 
11. ERON : QUESTIONÁRIO 
12. GABRIEL DE ANDRADE FERNANDES E NATALIA: ENTREVISTA 
13. GERALDO GASPARIN: ENTREVISTA 
14. MANOEL ALCÂNTARA: ENTREVISTA 
15. PEDRO NAKAMURA: ENTREVISTA 
16. PIA – DONIZETE ALVES: ENTREVISTA 
17. RAFAEL BORGES PEREIRA: ENTREVISTA 
18. SERGI MARTINEZ: QUESTIONARIO 
19. TALLES REIS: QUESTIONÁRIO 
20. JULIA TRANCHESI DIALOGOS / PROJETO DE EXTENÇÃO UNIVERSITARIA : QUESTI-
ONÁRIO 
21. RELATORIO PARA TERMINO DA REFORMA DA CASA 
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1. PROPOSTA DE PROJETO DE REFORMA PARA A CASA DA BRIGADA PARA A 

ENTIDADE FINANCIADORA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de reforma para a   
casa coletiva da brigada permanente 
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Escola Nacional Florestan Fernandes – Guararema / SP 
A obra de reforma da casa da brigada permanente é necessária para bem melhor abrigar os brigadistas, 
pois a casa atual tem problemas como: 
 
- infiltração de água pelas bases das paredes. 
- infiltração de água pelos telhados 
- distribuição dos quartos “espalhada” que não contribui para uma vivência coletiva 
- falta de um quarto 
- falta de um banheiro 
- falta de um espaço para os estudos coletivos 
 
Foram realizadas reuniões coletivas para unir as idéias de melhor comportar as necessidades de espaço 
coletivo e melhorias da impermeabilização da casa.  
A idéia principal é a do aproveitamento máximo da casa já existente, que é muito boa, com alguns ajustes 
em sua planta. 
Logo a seguir podemos ver algumas fotos de como a casa é hoje, junto da planta atual: 
 

  
 
 

 



670 
 

 
Agora, neste desenho vemos as paredes que serão demolidas, as que vamos construir e aquelas que 
serão mantidas: 
 
 

 
 
 
Já abaixo, é uma ‘visão de pássaro’ imaginando como ela poderá ficar: 
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No próximo desenho pode-se ver uma possível forma de ocupação de seus espaços, com a colocação de 
alguns móveis, já com a nova planta feita pelos brigadistas e coordenação da escola: 
 
- 6 quartos 
- 2 banheiros 
- varanda para descanso, encontro e estudo 
- cozinha e salas no centro da vivência coletiva 
- área para lavagem de roupas 
 
Os materiais e técnicas são aquelas mais próximas do saber fazer conhecido pelos trabalhadores que 
vão construir, com alvenarias sem revestimento, instalações aparentes, esgoto com tratamento local em 
tanques abertos e filtros anaeróbios, telhas de embalagem reciclada e uso da madeira local. 
Quem vai construir vai ser bem remunerado e vai participar das decisões da obra, junto dos brigadistas, e 
coordenação da escola. 
 
 



672 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Barros 
Arquiteto e Urbanista 
CREA no. 5.062.147.910 
Pesquisador do Laboratório de Culturas Construtivas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
 
 

2. PROPOSTA DE COBERTURA VERDE PARA A CASA DA BRIGADA 
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Por que este tipo de cobertura? 
 
  
Beleza: muito mais as plantas e o verde sobre a casa que telhas das mais variadas.  
 
Conforto térmico: dentro da casa fica mais fresco no verão e mais quente no inverno. 
 
Economia: proteção para a lona preta com a terra sobre, protegendo a lona, que com o sol seca e racha. 
Diferença de custos do material de mercado: R$5.00 o m2, enquanto que com telhas comuns: R$10.00 a 
R$20.00 o m2 
 
Sentido místico do termo: terra viva a cobrir as novas casas! 
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Exemplos de coberturas similares realizadas: 
 
 
 
Deposito de arroz em Picada Café – Rio Grande do Sul. Obra com o `Proterra`  grupo Ibero-americano: 
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Barracão em Itamonte – MG / pesquisa do Depto. de Arte e Design UFMG 
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como fazer 
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A partir das fotos e possível de se ter uma boa idéia. Sobre uma estrutura 30% mais forte que uma estru-
tura feita para telhas de barro colocamos uma cama de bambus inteiros, lado a lado.  
 
A inclinação do telhado e de 15%, e neste caso, pode ser de quatro águas. 
 
Sobre os bambus deitamos duas lonas pretas grossas de PDA especial (400 micra cada) e sobre elas 
uma camada de 3 cm de areia para drenar a água com maior rapidez. Sobre a areia colocamos a terra, 
que no caso da casa da brigada poderia ser uma camada de 15cm.  
 
Nas beiradas, podemos seguir como nas fotos, erguendo as lonas nas laterais e segurando a terra com 
aparadores.  
 
As plantas que podemos plantar são variadas, preferencialmente aquelas que já estão pelo entorno da 
casa, com raízes não profundas. Mas ainda, podemos trazer as seguintes espécies, junto do plantio al-
ternado, ou ilhado, de grama, que inicialmente segura a terra: 
 
- alimentares: capuchinha, hortelã, cebolinha, carqueja, batata doce, abobrinha, erva cidreira (capim), 
abacaxi... 
 
- outras: amendoim forrageiro, mal me quer, clorofito, rabo de gato, cambara, capim chorão... 
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3. ARTIGO NO SITIO DO MST NA INTERNET SOBRE A CASA DO TETO VERDE 
 
 
ENFF desenvolve técnica do ecotelhado em parceria com arquitetos, por Talles Reis (texto e fotos) 
 

 
  
Foram alguns meses de intensos trabalhos, o que era para ser uma simples reforma de uma casa tornou-
se uma experiência viva de como é possível construir fora da lógica capitalista dominante, hegemonizada 
pelo uso do concreto e do ferro. 
A necessidade de se reformar uma das casas da ENFF, que serve de moradia para militantes da Brigada 
Apolônio de Carvalho, permitiu a realização da experiência de construção do telhado de grama, também 
conhecido por telhado vivo, telhado verde ou ecotelhado. 
A definição foi tomada coletivamente pela coordenação da ENFF juntamente com estudantes e arquitetos 
do Laboratório de Culturas Construtivas (Canteiro Experimental), do Epa! Espaço de Projeto e Ação, 
ambos coletivos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Entre as vantagens do telhado estão o maior conforto térmico e acústico dos ambientes internos, aumen-
to da área verde, possibilidade de melhor aproveitamento da água da chuva, melhor relação ecológica da 
casa com o seu entorno, produção de um jardim ou horta e a utilização de materiais locais. 
Na construção priorizou-se a utilização de materiais da própria escola, como a terra, o bambu e a grama. 
O trabalho foi todo construído no sistema de mutirão, no qual trabalharam militantes, educandos, educa-
dores e também os arquitetos. 
 

 
 

A união entre a teoria e a prática, o elaborar e o fazer, aliados ao trabalho de mutirão enriqueceram todo 
o processo de execução do telhado verde. A obra transformou-se num espaço em que todos e todas, 
cada um com graus variados de formação, aprendiam juntos a produzir algo que nunca antes tinham 
visto. Inaugurada a casa, todos que participaram de sua construção olham para o telhado e sentem que 
construíram algo novo, bonito e inspirador. 
Chico Barros, arquiteto do Epa! e do Laboratório de Culturas Construtivas, ressalta que, do ponto de vista 
político, o “telhado verde é também um símbolo do combate à transferência de dinheiro ao grande capital: 
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reduzindo o consumo global do cimento, areia e aço, reduzimos também — ainda que residualmente, 
com valor mais simbólico que efetivo — o dinheiro que transferimos à Votorantim, à Gerdau, às empresas 
que estão acabando com o Vale do Paraíba extraindo areia predatoriamente”. 
Trata-se, portanto, de um exemplo de como é possível uma cultura construtiva baseada na economia de 
recursos, em uma poética de aproveitamento da estrutura do local (como no caso do bambu, extraído no 
território da ENFF) consolidar oposição à cultura construtiva imposta pelo mercado de commodities. 
O caráter replicador da técnica também é fundamental, visto que muitos dos trabalhadores que se envol-
veram na construção eram de outros estados e até mesmo de outros países, podendo agora construir 
outros telhados verdes em seus assentamentos, acampamentos e comunidades. 
Desta rica experiência, constituiu-se o Coletivo Socialista de Construtores. Esse coletivo de construção é 
formado por gente que coletivamente faz tudo, se relacionando por meio do diálogo fraterno em assem-
bléia democrática, tem pintor, pedreiro, telhadista, eletricista, projetista, arquiteto, engenheiro, encana-
dor... E na composição é que coletivamente fazem arte, constroem casas e solidificam sonhos. 
O interessante é que depois de um tempo trabalhando juntos as tarefas se misturam e todos vão apren-
dendo no processo, e um pintor também fica mais próximo de eletricista, arquiteto de ajudante. Essa 
relação é necessária para a alegria e organicidade da obra. 
O coletivo ressalta também que “tornava-se necessário evitar a fetichização da técnica, da mesma forma 
que o grande capital tem feito com o tema da sustentabilidade e da agroecologica nos últimos anos: o 
ambientalismo é a grande panacéia contemporânea utilizada pelo capitalismo para sobreviver. Qualquer 
teto verde, portanto, deve ser tratado de forma crítica: seria incoerente se, em vez de terem sido utiliza-
dos os bambus provenientes da própria escola, fossem comprados, por exemplo, painéis de madeira 
compensada para receber a terra”. 
O telhado de terra trouxe ainda uma otimização do espaço da casa: a cobertura é de fato uma espécie de 
espaço excepcional de lazer, onde é até mesmo possível deitar para tomar sol. Trata-se de uma obra de 
arte, porque resultado do trabalho coletivo. 
O material, em arquitetura, não se limita à matéria, mas inclui também o trabalho como elemento fundan-
te. E o processo de trabalho desta casa revelou uma sequência de contribuições de várias pessoas e de 
um aprendizado conjunto. O resultado é arte para todos que dele participaram. 
Para Cristiano Czycza, um dos integrantes da Brigada Apolônio de Carvalho e um dos moradores da 
casa do teto verde, a grande vantagem dessa técnica de construção além de controlar a temperatura do 
ambiente interno da casa, é possibilitar uma estética diferenciada, já que no teto também pode se cultivar 
flores. 
Cristiano e os demais moradores já estão planejando o cultivo do jardim no teto, porque ao redor da casa 
tudo já está plantado, todos participaram do processo de construção, desde o planejamento até a execu-
ção. Ele enfatiza que essa técnica de construção é mais acessível para a população que vive no campo, 
pois utiliza materiais do próprio local. 
Para Geraldo Gasparin, coordenador da ENFF, "esta experiência na escola nos motiva a dar continuidade 
a estes projetos que são feitos em diálogo com os arquitetos da FAU, com os integrantes da Brigada 
Apolônio e com os educandos dos cursos que são realizados na Escola. É um processo onde todos a-
prendem e todos ensinam”. Ressalta que desta primeira experiência poderão ser realizadas outras inicia-
tivas de bioconstrução. 
A casa do teto verde, como tem sido chamada, integra-se em certo sentido à mística do movimento: co-
bre-se com terra para buscar abrigo e para viver, a mesma terra que é objeto da luta dos Sem Terra. 
Entre os bambus colhidos na escola usados na sustentação da cobertura e a terra propriamente dita que 
a configura, há uma lona preta que impede a infiltração de água. Esta lona é o coração deste sistema 
construtivo e sem ela tal sistema se tornaria inviável. 
A lona remete às muitas lonas que caracterizam as ocupações realizadas pelo MST e que indicam o 
caminho do futuro. A lona preta é um símbolo importante para o movimento: nesta casa, em certo senti-
do, antes de se cobrir com terra estamos nos cobrindo com a lona. A terra, objetivo e meio da luta, surge 
para reduzir o calor e tornar a existência mais bonita. 
 
Quem contribuiu nos mutirões de construção 
Cocó, Tom, Zé Arnor, Diego, Talles, Chico, Pedro, Rafael, Sérgio, Lucas, Manoel, Rafael, Xisco, Tchesco, 
Cristiano, Geraldo, Eridan, Donizete (Piá), Gabriel, Fernando... e tantos outros nos sábados e outras 
atividades de trabalho dos estudantes da escola. 
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4. ARTIGO ENVIADO AO ELECS – ENCONTRO LATINOAMERICANO SOBRE EDIFI-

CAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS 
 
 
“Trabalho livre na produção do espaço sustentável: contribuições a partir do desenvolvimeno de 
cobertura de teto verde e Plano de Desenvolvimento da Escola Nacional Florestan Fernandes” 
 
Érica Yoshioka (1), Andreas Guimarães (1), André Falleiros (1), Bárbara Améstica (1), Fernando 
Minto (1), Francisco Barros (1), Gabriel Fernandes (1), Ion Fernandez (1), Júlia Tranchesi (1), Mari-
ana Pinheiro (1), Paula Noia (1), Rafael Borges (1), Cristiano Czyczia (2) 
 
(1) Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universida-
de de São Paulo (AUT-FAU-USP) 
(2) Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) 
 
Resumo: Este artigo descreve um conjunto de experiências de um trabalho comum entre um Coletivo de 
Ação Universitária da FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) e 
a ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes, localizada em Gurarema, São Paulo) no sentido de pro-
mover o planejamento, construção, ampliação e reforma dos espaços desta última, segundo princípios de 
sustentabilidade sócio-ambiental. Procura-se com isto argumentar que ações e práticas que evoquem o 
título da “sustentabilidade” só se justificam caso incorporem o debate sobre a forma de relacionamento 
entre as pessoas no processo produtivo do espaço considerado sustentável. Tal argumentação se dá 
tanto pela apresentação sintética da história da construção da ENFF (produzida com materiais, métodos 
e técnicas de baixo impacto sócio-ambiental) quanto pela descrição de trabalhos que vem sendo realiza-
dos atualmente pelo Coletivo. Apresenta-se o processo de construção de uma casa de teto verde que se 
deu ao longo do ano de 2010 e na qual buscou-se a superação da tradicional divisão social do trabalho 
nos canteiros de obras a partir da dialogicidade como conceituada por Paulo Freire. Por meio dos traba-
lhos realizados pelo Coletivo na ENFF, apresentamos uma conceituação de sustentabilidade que incorpo-
re o problema do trabalho livre (entendido ao mesmo tempo como um objetivo e como método de práticas 
que busquem a construção de um mundo mais justo e sustentável). 
 
Palavras-chave: sustentabilidade material e social, trabalho livre, métodos e técnicas de construção 
inovadoras, dialogicidade.  
 
Abstract: This paper showcases a group of experiences related to a common work set up between an 
University Action Collective at FAUUSP (Architecture and Urban Planning School of São Paulo University) 
and the Florestan Fernandes National School regarding the planning, construction and retrofit of the 
spaces and buildings of the latter, in which social and material sustainability are incorporated. It is there-
fore aimed to point that sustainability-evocating practices are only justified if they incorporate the reflection 
on the relationship between the people during production process of the sustainable space. This argumen-
tation is accomplished by both presenting a brief history of the ENFF headquarters building process (built 
with environment low-impacting materials and techniques) and by describing the works been done pres-
ently by the Collective. It is described the building process of a green-roof house that took place along 
2010 and in which it was tried go beyond the traditional social division of labour in the building sites ac-
cording to the notion of “dialogicity” as thought by Paulo Freire. Through the works made by the Collective 
at ENFF, we present a concept of sustainability that incorporates the problem of the free labour (under-
stood at the same time as both a objective and a method to practices that look for the building of a more 
sustainable and fair world). 
 
Key-words: material and social sustainability, free labour, innovative building techniques and methods, 
dialogicity 
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1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho descreve e avalia um conjunto de experiências realizado no contexto de uma parceria entre 
estudantes, professores e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAUUSP) — apoiados pelo Fundo de Cultura e Extensão Universitária da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão, pela FUPAM (Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente) e pela diretoria 
da FAUUSP — e a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), localizada no município de Guararema, 
nos limites da Região Metropolitana de São Paulo. Tal parceria, cuja construção ao longo do tempo e 
cujos resultados obtidos até o momento são objeto de reflexão deste artigo, tem como objetivos a forma-
ção de uma brigada permanente de construção, responsável pela manutenção, ampliação, projeto e 
construção dos espaços e estruturas presentes na ENFF. Os trabalhos desta parceria entre um coletivo 
da FAUUSP e a ENFF estão formalizados no projeto de extensão Formação, autogestão e construção no 
campo — Um diálogo com a Escola Nacional Florestan Fernandes, aprovado pelas instâncias da univer-
sidade no segundo semestre de 2010 (internamente na Comissão de Cultura e Extensão Universitária — 
CCEU — da FAUUSP e nas instâncias superiores da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão). 
O artigo descreve experiências de construção coletiva, nas quais o diálogo entre os diferentes interlocuto-
res (técnicos, construtores, moradores) se dá a partir da intermediação dos fatos concretos a serem en-
frentados e propiciando o diálogo entre os vários saberes. Em tais experiências busca-se introduzir nos 
processos de projeto e construção conceitos próprios do universo da sustentabilidade. Trata-se, porém, 
de uma apropriação crítica de tais conceitos, adaptados à situação concreta do local e com a consciência 
de que não será possível produzir um ambiente de vida humana sustentável a partir da exploração preda-
tória tanto dos recursos naturais quanto do trabalho humano. Este será o argumento central a ser traba-
lhado neste artigo: não há sustentabilidade de fato quando o trabalho humano é explorado. Para haver 
sustentabilidade plena, são necessários o respeito tanto à matéria física quanto ao ser humano que a 
trabalha. Para tanto recuperaremos conceitos desenvolvidos pelo educador Paulo Freire e pelo arquiteto 
Sérgio Ferro a respeito da importância do diálogo e do material.  
Os trabalhos que realizamos na ENFF serão ainda utilizados para ilustrar tal argumento: por se tratar 
especificamente de uma experiência de ação universitária (em que busca-se a necessária integração 
entre ensino, pesquisa e extensão), trata-se de um momento propício à reflexão sobre o papel do diálogo 
na construção de um habitat melhor e mais justo. Buscamos com o artigo, portanto, defender uma noção 
de sustentabilidade que nos é peculiar e que tratamos como princípio de nosso trabalho: é falacioso qual-
quer discurso a respeito da sustentabilidade que incorpore, contraditoriamente às suas supostas boas 
intenções, processos autoritários de condução dos trabalhos. A superação das condições estruturais do 
atual capitalismo que produzem um mundo de injustiças e devastação só pode ser obtida caso os pro-
cessos que levem a tal superação sejam, eles próprios, coerentes, solidários, libertários, pois não pode 
haver contradição entre fins e meios: os fins são os meios usados para atingi-los. Neste sentido, este 
artigo trata menos do problema da sustentabilidade em si mesma e mais da contribuição que autores 
externos a ela, quando utilizados para discutir as experiências “sustentáveis” que vimos explorando, pos-
sam produzir. 
 

1.1. Escola Nacional Florestan Fernandes: breve descrição 
A ENFF é uma escola de formação técnica e política dos militantes do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST) e de outros movimentos sociais, acolhendo estudantes brasileiros e estrangeiros. Nela 
são oferecidos cursos de variados campos do saber, como agroecologia, técnicas agrícolas, ciências 
políticas, permacultura, entre outros. 
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A escola foi inaugurada em 2005 após um longo processo de construção baseado no trabalho rotativo e 
voluntário de brigadas de oriundas de vários estados e países. Utilizaram-se métodos de construção com 
terra, entre os quais a taipa de pilão e o uso de tijolos de solo-cimento produzidos no próprio canteiro de 
obras: havia desde o início a preocupação com o uso de técnicas e materiais de baixo impacto ambiental. 
A escola é composta por uma estrutura de vivência central (que constitui o seu edifício mais emblemático, 
no qual encontra-se o refeitório e os espaços para celebrações), por um conjunto didático (com salas de 
aula e dois auditórios) e por um conjunto de moradia estudantil. Todos estes edifícios foram construídos 
com taipa de pilão e blocos de solo-cimento. Durante sua construção ocorreram no canteiro de obras 
cursos de alfabetização dos brigadistas, assim como sua capacitação para lidar com tais técnicas alterna-
tivas de construção: desde antes de usa inauguração, portanto, a ENFF constitui-se como espaço de 
formação da classe trabalhadora. 
 

 
Ao longo dos anos a escola adquiriu lotes contíguos a fim de melhor comportar suas atividades. Em tais 
lotes foram incorporadas à escola as edificações existentes, normalmente pequenas casas destinadas à 
moradia dos militantes que atuam na sua manutenção. Após cinco anos de sua inauguração, a ENFF já 
conta com um conjunto construído razoável e heterogêno, o que leva à necessidade da melhor articula-
ção de suas instalações e da definição de um plano para estruturar todos os seus espaços, assim como 
de obras civis de ampliação, reformas e manutenção. 
 
2.  ESCOPO E OBJETIVO DOS TRABALHOS 
A definição de um coletivo de estudantes e pesquisadores na FAUUSP que estabeleceu uma parceria 
com a ENFF no sentido de colaborar na discussão e condução dos projetos de ampliação da Escola se 
deu em decorrência de uma experiência-piloto desenvolvida, ainda sem vínculo burocrático com a univer-
sidade, por arquitetos recém-formados e estudantes: a reforma de uma das casas da brigada permanente 
da ENFF, cujo resultado assimilou a execução de uma cobertura verde. Desta experiência inicial (que foi 
incorporada pelo coletivo universitário, quando formalizado, como tendo sido seu primeiro “produto” de 

 

FIGURA 1. A marca "•" indica o município de Guararema 

e a marca "*" indica a posição da capital. Fonte: Acervo 

cartográfico do Wikimedia Commons 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_Mu

nicip_Guararema.svg>. 

 

FIGURA 2. Refeitório da ENFF em construção (JUSTO, 

2005: Anexo F, 15) 
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fato) surgiram novos convites feitos pela ENFF aos arquitetos-pesquisadores-estudantes. Entendeu-se, 
entretanto, ser necessário embasar melhor as futuras ampliações da escola a partir de uma discussão 
ampla sobre o seu espaço, o que levou o grupo a entender que seu objetivo principal no momento seria a 
definição, por meios participativos e dialógicos, de um Plano de Desenvolvimento, prevendo para as futu-
ras construções, reformas e ampliações dos edifícios da ENFF um conjunto de diretrizes. Um dos objeti-
vos deste Plano é o da definição de uma arquitetura condizente com princípios de sustentabilidade social 
e ambiental. 
Desde o início entendeu-se que a relação entre as duas escolas não seria a de uma mera prestação de 
serviços, mas de um diálogo rico entre conhecimentos diferentes (e afastados pelo capital: o acadêmico e 
o popular). Um diálogo não abstrato, mas intermediado por problemas concretos e com a perspectiva de 
construir um habitat melhor, ensaiando uma sociedade mais justa. Em princípio, uma escola voltada a 
formar trabalhadores rurais, outra a formar arquitetos e urbanistas. Se tivessem como objetivo a formação 
de profissionais que operassem segundo a divisão social do trabalho regrada pelo capital, estariam a 
formar profissionais operadores de atividades antagônicas: executores rurais a alimentar, alienados, a 
fome de outros e pensadores urbanos a comandar a construção de cidades injustas e desiguais. Mas, a 
partir da relativa autonomia conquistada, ambas as escolas buscam outra formação por meio do diálogo 
crítico, a experimentar caminhos para a superação do antagonismo e construção de outra forma de pro-
dução, quiçá mais integrada e harmônica: mais sustentável. 
 

1.2. A “casa do teto verde” e o diálogo 
Este trabalho ocorreu entre maio e dezembro de 2010, tendo ainda algumas pendências construtivas 
sanadas nos primeiros meses de 2011. Por se tratar de uma experiência pioneira na escola (e de um 
trabalho inédito para quase todos os envolvidos), a avaliação de sua construção e de seus resultados 
ainda encontram-se em curso e reparos na obra final estão atualmente em andamento. Trata-se do proje-
to e construção de uma casa para os militantes da Brigada Permanente da ENFF, que residem na escola 
durante um período de alguns anos. A ENFF, após adquirir uma pequena chácara que era vizinha à sua 
sede original, considerou viável reformar uma antiga casa presente em tal chácara e incorporá-la ao con-
junto de casas que servem de moradia à brigada. Para tanto, mobilizou-se uma brigada de construção 
composta por militantes e foi efetuado um convite ao arquiteto Francisco Barros para acompanhar a obra. 
O arquiteto, por sua vez, convidou outros arquitetos e estudantes para colaborarem, o que levou à com-
posição de um núcleo que seria o articulador do futuro Coletivo formalizado pelo apoio concedido pelo 
Fundo de Cultura e Extensão da Universidade. Pela força expressiva do resultado final, no qual o teto 
verde, a depender do ponto de vista, domina a apreensão da totalidade da arquitetura da casa pela forma 
como ela está implantada junto a um talude, e pela cultura que o teto criou no cotidiano dos moradores e 
visitantes (que o veem como eventual espaço de estar e mesmo como um símbolo), a construção passou 
mesmo a ser identificada como “a casa do teto verde”. 
A estrutura original encontrava-se em situação bastante precária, mas aparentava alguma estabilidade. 
Tratava-se de pequena construção de alvenaria de tijolos assentados com barro (fato que mostrou-se 
problemático posteriormente, ao demandar o refazimento do revestimento original, agora armado com 
tela-de-galinheiro): uma casa simples, de pequenas aberturas e pequenos cômodos, localizada junto à 
estrada que margeia a ENFF. Sua adaptação às necessidades dos futuros moradores, portanto, envolvia 
a configuração de um bom projeto de ampliação. 
O desenvolvimento do projeto de reforma procurou se dar a partir de métodos horizontais de encaminha-
mento de decisões projetuais. Instituíram-se reuniões (“assembleias de projeto”) em que as várias alter-
nativas eram discutidas em suas várias dimensões: avaliavam-se implicações como o custo de tais deci-
sões, a quantidade de trabalho envolvida, o esforço necessário, a quantidade de material necessária, as 
dificuldades de transporte e aquisição de tais materiais, a beleza do resultado do trabalho.  
Ao longo dos meses, buscou-se a constituição de uma cultura construtiva comum entre os vários interlo-
cutores, e sobretudo a superação da figura do arquiteto como detentor único da verdade sobre o objeto 
arquitetônico, da verdade sobre a estética da arquitetura e das formas de fazê-la. Segundo o arquiteto 
Francisco Barros, de início os membros da Brigada de Construção sequer levantavam a cabeça quando 
conversavam: a cultura opressiva dos canteiros tradicionais ainda estava presente nos primeiros dias, 
como memória constitutiva de um jeito de construir que parecia não ter alternativa. Os processos horizon-
tais de projeto e obra pareceram constituir, utilizando-se do diálogo como ferramenta da arquitetura, um 
meio de superação desta cultura. O resultado é mais do que a materialização de um desejo comum: trata-
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se mesmo da constituição de uma cultura de produção livre de conhecimentos compartilhados, cuja cons-
tituição se dá pelo choque de diferentes experiências de vida. Neste sentido, a obra passa a ser um es-
paço de aprendizagem coletiva, assumindo uma condição política relevante: o conhecimento nela gerado 
passará a ser multiplicado na medida em que for replicado em outras experiências, em outros locais do 
país, pelos que dela participaram. 
O projeto final foi acordado entre os futuros moradores, construtores e arquitetos. Constitui-se da demoli-
ção de trechos da casa original, da reforma de alguns de seus cômodos e da sua cobertura e da constru-
ção de uma nova ala, separada da original por um espaço central que funciona como espaço de estar, 
junto à cozinha que surgiu da ampliação da casa original. Por questões de praticidade e custos, decidiu-
se pela utilização de sistemas convencionais de construção: vigas e pilares de concreto armado na am-
pliação acompanhados de paredes de alvenaria de blocos cerâmicos furados (“tijolo baiano”). Tratam-se 
de processos e materiais tradicionalmente vistos como pouco “sustentáveis”, mas a aplicação neste mo-
mento de processos mais arrojados e com menor consumo de insumos industrializados levaria talvez a 
uma exploração excessiva do trabalho: um equilíbrio cuja discussão se verá adiante a respeito da cons-
trução do teto verde. A ENFF possuía um orçamento reduzido para conduzir a reforma da casa247, levan-
do a uma necessária racionalização dos custos e materiais disponíveis. 
A decisão de produzir um telhado coberto com terra não ocorreu a priori. Originalmente, por restrições de 
custos, decidiu-se pelo uso de telhas onduladas de polietileno reciclado do tipo “TetraPak.” A construção 
de uma laje plana com lajotas e viguetas pré-fabricadas estava descartada não só pelo custo mas pelo 
péssimo desempenho do sistema. A construção de um telhado composto por telhas cerâmicas também 
foi descartada pelo custo e pelas implicações do madeiramento demandado por tal solução. A decisão 
pelo uso das telhas onduladas desagradou a todos: era de conhecimento comum o péssimo desempenho 
térmico que as coberturas compostas por tais telhas possuem. Além disso, tais telhas remetem às antigas 
e opressivas telhas de fibrocimento, as quais remetem a um imaginário construtivo marcado não pela 
busca do conforto e da beleza, mas pela necessidade de sobrevivência dos moradores das periferias 
urbanas. Do impasse relativo à resistência ao uso de material consensualmente tão ruim, surgiu em al-
gum momento, nas rodas de conversa que construtores, futuros moradores e arquitetos faziam sobre o 
objeto sendo construído, casualmente, a menção ao uso de materiais locais, disponíveis no território da 
escola, para constituir um telhado com terra. Sabia-se da qualidade térmica de ambientes cobertos com 
terra: não era preciso falar em “massa térmica”, em “coeficientes de transmissão térmica” para passar 
uma idéia bastante intuitiva. 
A obra passou por uma reviravolta e firmou-se a decisão em construir com terra: assumiu-se de modo 
geral o compromisso com a experimentação, com a aventura de produzir algo que ainda não havia sido 
feito por nenhum dos presentes. Realizaram-se contatos com pessoas que já haviam trabalhado com 
telhados verdes para colaborarem no projeto, mas a composição da Brigada de Construção permanecia a 
mesma. 
Procedeu-se então ao desenvolvimento do sistema construtivo utilizado: decidiu-se que seriam usados 
como peças de sustentação da lona que receberia a terra os bambus já existentes no terreno da ENFF. A 
decisão é consistente: seria incoerente utilizar-se, por exemplo, de placas de madeira compensada com-
pradas apenas para tal uso.  
A camada de terra seria depositada sobre uma lona impermeável. Esta, por sua vez, seria sustentada 
pelos bambus. A trama de bambus seria posicionada transversalmente aos caibros (madeiras roliças 
cortadas ao meio), os quais eram suportados por vigas de madeira construídas no local. Entre a camada 
de terra e a lona foi instalada uma manta permeável248 para evitar o contato direto de raízes e pedregu-
lhos com a lona. Pela escassez deste material presente na escola, foram a ela doados velhos tapetes, 
com função similar, cuja reutilização na obra foi bastante adequada em substituição à manta no que se 
refere ao cumprimento de sua função. 
 
 
 
 

                                                           
247 A construção da casa recebeu apoio financeiro de entidade internacional. 
248 Do tipo “Bidim.” 
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A inclinação ideal para este tipo de telhado era de 15%: para evitar o escorregamento da terra nas bordas 
do telhado foi construída uma espécie de platibanda com blocos cerâmicos estruturais, reaproveitados de 
outras obras, mas que permitiam o escoamento da água para as calhas lindeiras249.  
As vigas principais (“terças”) do telhado, para resistirem à carga ampliada da terra, foram produzidas no 
local pelo acoplamento (com cola e pregos) de quatro caibros a uma prancha de madeira, constituindo 
uma espécie de viga com perfil “I.” 
 

 
O desenvolvimento deste sistema foi de fato resultado de trabalhos experimentais em que o diálogo entre 
os vários conhecimentos (técnico e vernacular) conduziu a um conhecimento coletivo materializado. Além 
disso, por se discutirem previamente à realização dos trabalhos os processos a serem aplicados, chega-
va-se a um consenso sobre as dificuldades a serem enfrentadas, evitando-se assim o uso de técnicas 
nocivas ao trabalhador: algo oposto à tradicional “ordem de serviço” expressa nos desenhos de execução 
produzidos longe dos canteiros, em que o esforço necessário em cada trabalho, por mais indigno que 
seja, é desconsiderado. 
 
Ao longo dos meses de obra, Compuseram a Brigada de Construção para construção da “Casa do Teto 
Verde”: do Espírito Santo - Cocó, Tom, Rafael e Lucas; do Paraná – Sergi; da brigada Apolônio de Carva-
lho – ENFF: Donizete xyz, Talles Reis, Geraldo Gasparin, Eron xyz, Cristiano Czynza, Eridan xyz, José 
Arnô, dentre outros; Bem como os estudantes da faculdade de arquitetura e urbanismo da USP: Pedro 

                                                           
249 As quais devem levar a água a uma cisterna, a fim de ser reaproveitada. Esta etapa da obra ainda está em curso. 

 

FIGURA 4. Base para o recebimento da terra. 

 

FIGURA 3. Instalação da trama de 

bambus usada para receber a lona 

impermeável. 
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Nakamura, Manoel Alcântara, Gabriel Fernandes, Natália Gaspar, Rafael Borges, Paula Nóia, Diego 
Kapaz, Ion Fernandez, Júlia Tranchesi, Mariana Pinheiro, Andreas Guimarães, William Itokazu, André 
Falleiros, Bárbara Améstica, Francisco Barros entre outros. Contribuíram ainda o arquiteto Fernando 
Minto e os militantes Tchesco, do Rio Grande do Sul, Miranda, Jesus, Marco Aurélio, dentre outros expe-
rientes na construção de tetos verdes, bem como estudantes da ENFF de diversos lugares do Brasil e do 
mundo. 
 

 
Apesar de tudo, a obra não se caracterizou mesmo como um “canteiro-festa” marcado por um trabalho 
efetivamente livre em todo o tempo: nela existiram ainda resquícios de dominação (seja pelo uso de de-
terminados materiais impregnados de exploração do trabalho, seja por decisões que se tomaram, pelo 
pragmatismo do momento, fora dos espaços mais horizontais). No entanto, entende-se que se tenha 
promovido, na medida do possível, um combate ao trabalho alineado: cada um dos que colaboraram 
tinham a consciência de participar de uma obra coletiva, iniciada e concluída por outros, mas em uma 
dinâmica não conduzida pela via da imposição de processos. 
 

1.3. Da prática à definição dos objetivos do grupo 
Para o Coletivo, esta obra constitui uma primeira reflexão, um primeiro resultado dos trabalhos a que nos 
propusemos fazer e que, portanto foi relevante na definição dos objetivos do grupo. Enseja, portanto, 
algumas anotações para a prática futura: 
Primeiramente, o uso de materiais e técnicas de baixo impacto ambiental (teto verde) apresenta implica-
ções econômicas relevantes, na medida em que significa — mesmo que residualmente, mais como força 
simbólica e programática do que efetivamente como um protesto ou boicote de impacto — a recusa à 
transmissão de capital aos produtores dos insumos tradicionalmente empregados na construção civil, 
sobretudo na recusa à aplicação indiscriminada de areia, cimento e aço. A produção de areia é reconhe-
cidamente uma atividade econômica de alto impacto ambiental, sobretudo na região do Vale do Paraíba 
onde a ENFF está instalada. O cimento, por sua vez, é reconhecidamente um produto cuja elaboração 
joga na atmosfera variados poluentes. O mesmo vale em certa medida para a produção de aço para 
construção civil, apesar da possibilidade de sua reciclagem. Além disso, são materiais industriais (ou 
semi-industriais, no caso da areia) em que há alta extração de mais-valia ao longo de seu processo de 
produção. Um primeiro objetivo do grupo é o da necessidade de redução, na medida do possível, do uso 
de commodities na construção e na transferência de mais-valia ao grande capital do setor da construção 
civil. 
Em segundo lugar, coloca como um objetivo claro para o grupo a busca de processos de projeto e cons-
trução democráticos, pois eles propiciam a construção de um conhecimento arquitetônico novo, comum 
às várias culturas diversas. A busca deste conhecimento novo implica em questões metodológicas no 
campo da participação, da dialogicidade e da pesquisa-ação que serão abordados na seção seguinte. 
Tratam-se, porém, de temas intimamente relacionados com o problema da sustentabilidade, como se 
verá: seria incoerente produzir exploração e alienação do trabalho para se chegar a resultados “sustentá-
veis.” 

 

FIGURA 5. Cobertura com terra concluída. 
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Finalmente, retomando o problema da relação “sustentabilidade x trabalho”, é preciso ter em mente que a 
aplicação de processos e métodos de baixo impacto ambiental não se deve apartar da aplicação de pro-
cessos e métodos de “baixo impacto no trabalho humano”. Em outras palavras: não se justifica a imposi-
ção do trabalho pesado e opressivo em substituição a trabalhos menos impactantes, porém menos “sus-
tentáveis.” Apesar da alta qualidade alcançada pelo teto verde construído, quando comparado a soluções 
tradicionais (como uma laje pré-moldada que poderia ser executada em um único dia), deve-se reconhe-
cer a grande quantidade de trabalho aplicada. Tratou-se aqui, porém, de um trabalho minimamente acor-
dado e cuja decisão foi coletiva, mas este equilíbrio é difícil e deve estar na base das reflexões para qual-
quer outra situação. 
 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS E TRABALHOS FUTUROS 
Da finalização da casa do teto verde à definição dos atuais trabalhos do Coletivo ocorreu a formalização 
institucional do grupo junto à universidade, materializada pelas supracitadas bolsas concedidas pelo Fun-
do de Cultura e Extensão. Atualmente o grupo está trabalhando na definição do Plano de Desenvolvimen-
to da Escola. 
 

2.1. Material e diálogo na constituição de uma cultura construtiva popular 
As reflexões promovidas com a “casa do teto verde” permitiram a definição de algumas referências meto-
dológicas relacionadas à busca de um trabalho horizontal, participativo e dialógico. Cabe neste momento 
uma breve retomada de autores que suscitam questões relevantes na definição das bases metodológicas 
com as quais vimos trabalhando. 
Primeiramente é preciso recordar a conceituação que Sérgio Ferro faz da ideia de material. Para Ferro, o 
material não se restringe à matéria, mas inclui o trabalho nele realizado. Parte do conceito de material de 
Adorno, muito mais amplo e relacionado a tudo o que influencia na composição musical, e o enquadra 
melhor às necessidades de uma reflexão sobre o ato de construir. Segundo Ferro (2006: 236–237): 
Os materiais, para nós, são aquilo que concretamente sustenta o construído. De Adorno extraímos 
principalmente a ideia de sua determinação social e histórica. O material é a matéria mais os homens que 
a trabalham. É o suporte ativo do trabalho de concepção e de realização. A formação (no sentido do Das 
Bilden de Hegel) insere aí tesouros de possibilidades que esperam para se manifestar através do projeto. 
A maioria das camadas da produção — escamoteada com frequência pela crítica parcial — grava seu 
pathos em sua resistência. 
Também é preciso recordar a conceituação que Paulo Freire faz da dialogicidade como ferramenta peda-
gógica essencial. Segundo Freire (1977), “[…] o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediati-
zados pelo mundo, o 'pronunciam', isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a huma-
nização de todos.” 
Trabalhamos com o possível cruzamento dos dois conceitos: o material passa a ser objeto de intermedi-
ção do diálogo, seja pela apropriação da matéria trabalhada, seja pelas características do trabalho a ser 
realizado. Buscamos com isto a constituição de uma cultura construtiva comum. Segundo Arantes 
(2004:209): 
Se os arquitetos estiverem motivados a construir obras com invenção e não apenas reproduzir com cor-
reção técnica a autoconstrução, quais argumentos devem utilizar, por exemplo, para rechaçar os balaús-
tres ou as janelas arqueadas coloniais? Para isso o arquiteto não pode apenas lançar mão de sua razão 
técnica, afirmando, por exemplo que são elementos construtivos antieconômicos, pois estaria assim im-
pedindo o diálogo franco e restituindo sua ‘autoridade’ inquestionável de técnico de nível superior. Se é 
preciso criar uma cultura arquitetônica comum entre arquitetos e mutirantes, ela deve ser francamente 
debatida e experimentada até consolidar um novo imaginário do que seja o habitat popular numa grande 
cidade. 
 

2.2. Plano de Desenvolvimento: por que participativo? 
O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) constituir-se-á em um documento apontando para como, 
quando e onde a Escola ampliará suas estruturas construídas, a partir de uma consciência de integração 
racional ao meio físico, integração ao seu plano político pedagógico e de produção de um espaço recu-
sando a exploração dos seres humanos e o trabalho alienado. Incorpora, portanto, os objetivos enuncia-
dos no item 2.2. 
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Como já ressaltado, chegou-se à conclusão da necessidade de produção de um documento que enume-
rasse tais diretrizes quando do término da construção da “casa do teto verde” e da verificação de novas 
demandas espaciais, as quais seriam melhor encaminhadas caso obedecessem a um planejamento pré-
vio de mobilização de recursos. Aproveita-se a oportunidade para promover uma discussão mais ampla 
sobre os espaços da escola e sobre os princípios que devem reger sua construção e ampliação. 
O Plano, quando concluído, deve descrever princípios, diretrizes e ações para a manutenção e ampliação 
da escola nos próximos anos. Deve ainda descrever uma espécie de “plano de massas”, indicando as 
futuras novas estruturas e a forma como elas estarão integradas ao meio, como será o consumo de re-
cursos naturais e seu aproveitamento, incorporando portanto uma discussão sobre o uso racional de 
recursos como água potável, águas pluviais, saneamento, além da integração das estruturas produtivas 
ao espaço da escola (hortas, pomares, etc). 
Neste momento, porém, cabe refletir sobre o papel da participação e do diálogo na construção do plano 
(e das futuras construções), a partir das colocações presentes na seção anterior. Trata-se da base meto-
dológica de nosso trabalho. 
Entendemos que uma proposta efetiva de produção de um habitat sustentável envolva necessariamente 
a apropriação do território, da paisagem e do lugar pelos seus habitantes, de modo a conduzir a uma 
consciência da presença dos sujeitos junto ao meio físico. Propomos um plano “participativo”, pois o pre-
tendemos dialógico, fruto do enfrentamento de saberes diversos e propiciador de uma reflexão coletiva, 
horizontal, que leve à transformação das várias consciências (nossas, inclusive). Mais uma vez, ressal-
tamos: por se tratar de uma parceria entre escolas, buscamos processos horizontais de encaminhamento 
de decisões técnicas, nais quais todos aprendamos em um processo amplo de formação, não de imposi-
ção de ideias baseadas em critérios meramente técnicos. Não se trata ainda de uma participação “ingê-
nua” — visto que o discurso participativista, como se sabe, foi há muito incorporado pelo capital e hoje é 
recomendado por organismos como o Banco Mundial — mas da definição de um processo em que os 
vários saberes possam dialogar. O desenvolvimento do plano — atualmente em curso — significa portan-
to, em outra escala, um ensaio de como podem ser os trabalhos futuros de construção na ENFF (ou 
mesmo fora dela), a partir das reflexões que surgiram com a experiência da “casa do teto verde.” Propo-
mos o diálogo como base da participação. Segundo Paulo Freire (1996:119–120): 
Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido 
aqui discutido, significa a possibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala 
do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija 
de quem realmente escuta sua redução ao que o outro fala. Isto não seria escuta, mas autoanulação. […] 
é escutando bem que me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das 
ideias. […] Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque escuta, 
jamais é autoritária. 
Delineamos um calendário dividido em: leitura dos espaços, proposições e síntese/conclusão. A cada 
uma destas etapas correspondem um conjunto de atividades (oficinas, círculos de debate, etc) realizados 
com públicos ora ampliados (envolvendo toda a escola) e ora reduzidos (envolvendo grupos de trabalho 
da Brigada Permanente da ENFF). Na primeira etapa (leitura dos espaços) trabalhamos com modelos 
volumétricos do território da ENFF produzidos nas oficinas da FAUUSP e nas oficinas da própria ENFF, 
juntamente dos seus militantes, assim como com a produção de mapas mentais e seu rebatimento na 
realidade concreta. Buscamos assim um diálogo contínuo entre a realidade e as abstrações realizadas 
para compreendê-la: parte-se da realidade concreta (vivida cotidianamente na ENFF) para uma abstração 
dela e sua reflexão, e voltando àquela realidade surgem possibilidades de proposições futuras. Nas eta-
pas seguintes trabalharemos com oficinas de tempestades de idéias, conversas com especialistas exter-
nos, oficinas relacionando às idéias à realidade concreta, entre outras atividades. A definição final do 
Plano se dará em reuniões em que serão apresentadas a síntese das discussões realizadas. 
O Plano representará, portanto, uma tentativa de negação do trabalho alienado: todos aqueles que vie-
rem a trabalhar na ampliação dos edifícios da escola terão contato com um registro das discussões reali-
zadas e das decisões tomadas, dos caminhos que se decidiram traçar no futuro. 
 

2.3. O contra-desenho na definição de um habitat sustentável 
Segundo o já citado Sérgio Ferro, podem ser enunciados alguns princípios relativos a uma arquitetura 
produzida a partir dos pressupostos do trabalho livre. Ferro argumenta que: 
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O desenho só conta quando se perde na matéria e volta outro, transformado pelo trabalho que o 
redescobre transubstanciado. Querer enfiar vibrações estéticas no desenho leva obrigatoriamente à sua 
perda. Pela milésima vez: arte é manifestação de alegria no trabalho. Para que esta alegria seja 
autêntica, o trabalho tem que ser livre. Se for realmente livre, autônomo, o trabalho terá em si mesmo 
todas as razões para ser o que é, sem depender de nada exterior, é o necessário. (2006: 429) 
Neste sentido, deve-se buscar uma metodologia para nossos trabalhos futuros de construção e arquitetu-
ra que contemple a devida apropriação das técnicas e processos pelos construtores. Mais do que isto, 
esta apropriação deve se dar por meio da efetiva interação entre construtor e obra, intermediado pelo 
trabalho e não pela interferência de um desenho regulador dos mínimos detalhes, autoritário em suas 
determinações tectônicas e estéticas. Ao risco de um resultado “kitsch” Ferro argumenta que “se kitsch é 
a degradação de conceitos plásticos respeitáveis, os nossos elegantes critérios formais talvez sejam 
ainda mais kitsch: derivam de uma produção martirizada, não são em nada respeitáveis.” (Id.: ibid.) 
Ferro então enumera algumas possíveis orientações para o contra-desenho, para um projeto que incorpo-
re o problema do trabalho livre e da manifestação da alegria na produção da arquitetura (do espaço habi-
tado pelo homem, enfim): 
 

1. Adotar como fundamento de sua própria constituição o diagrama da lógica da sequência 
produtiva manufatureira. Imprimir no a-fazer a estrutura dinâmica do fazer. Reduzir assim a hegemonia do 
fim estático sobre a mediação operacional. Rever o fim através do meio. 

2. Em cada etapa, determinar o esquema, o diagrama do que fazer — o mais simples, 
racional e autônomo possível. […] 

3. Reduzir ao máximo, contornar mesmo as interfaces, os lugares de cruzamento das 
equipes, lugares de limitações à autonomia. […] 

4. Detalhamento dos esquemas parciais pelas equipes — não por técnicos, tão separados 
do canteiro hoje como os arquitetos. 

5. Respeito pelo rastro (“trace”) específico do trabalho de cada equipe. Se o diagrama guia 
a concepção, o índice, a marca do trabalho hábil e racional é indispensável na produção: não só atualiza, 
dá carne ao diagrama, mas é a única passagem para o “sujeito”, para a aparição do produtor no produto, 
do trabalhador coletivo, a essência, na forma de sua obra. 

6. Deixar o resultado do trabalho de todas as equipes o mais possível aparentes. Ainda uma 
vez: se a essência é respeito à integridade do corpo produtivo, todos devem aparecer. 

7. Se tudo o que procede ficar inscrito no resultado, sua plástica será outra, evidentemente. 
Não a dos volumes, da geometria própria a reforçar a fetichização — mas a da produção livre. 

8. Se assim for, a obra atingirá valor pedagógico, ensinará como construir com autonomia. 
Para reforçá-lo, por que evitar a retórica do ornamento autêntico, ampliação harmônica (em sentido 
musical) do gesto produtivo adequado — o signo da alegria na produção livre. 
(Id.: 430–431) 
 
Entendemos que a construção de nossos pressupostos metodológicos, dos princípios que dão base à 
condução de nossos trabalhos estejam em constante discussão e reavaliação (ressaltando sempre que 
trata-se de uma parceria entre duas escolas, portanto o componente pedagógico e de formação é funda-
mental a qualquer discussão sobre metodologia).  
As observações de Sérgio Ferro nos são relevantes em vários sentidos: primeiramente, ao retomar criti-
camente o processo de construção da “casa do teto verde” (item 2.1), notamos que é possível cruzar 
vários dos princípios que fundamentaram aquela experiência com a reflexão de Ferro sobre uma arquite-
tura baseada no trabalho livre. Não se tratou de uma aplicação rigorosa, sistemática, dos pressupostos 
enumerados por Ferro, mas de um primeiro contato entre tais idéias e a realidade local: enseja questões 
próprias para serem discutidas no contexto do Plano de Desenvolvimento da Escola e que foram breve-
mente ensaiadas na seção 2.2.  
Em segundo lugar, as reflexões citadas indicam o necessário caminho do diálogo — não o da imposição 
— na definição do habitat humano: trata-se de uma proposta de efetiva sustentabilidade material, pois 
incorpora o respeito não só pelos recursos naturais envolvidos no ato da construção (pela apropriação 
que se faz deles, pela identidade que propiciam), como o respeito pelo trabalho, pelos saberes locais, 
variados, por uma definição múltipla, coletiva, alegre do que seja o espaço destinado às nossas futuras 
atividades. Trata-se portanto de uma proposta de uma nova relação entre o ser humano e o meio: de uma 
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identidade entre o sujeito e o espaço que este habita (assim como com a paisagem com a qual interage, 
o território que domina, os lugares a que dá significado) intermediada pelo trabalho. Este, por sua vez, foi 
incorporado de reflexões (ensejadas pela prática, pelo contato direto com os problemas da realidade) 
outras sobre o meio original, sobre os recursos necessários à sua transformação. Esta relação que pro-
pomos entre o trabalho livre e uma proposta de sustentabilidade que reconheça a necessidade de respei-
to pelo mesmo trabalho serão desenvolvidos adiante. Por ora, as inquietações metodológicas que propo-
mos e levantamos levam à perspectiva de constituição de uma cultura construtiva nova, resultado da 
síntese do diálogo realizado entre os vários saberes. 
Desta forma estamos de alguma maneira nos contrapondo às propostas de uma “sustentabilidade social” 
como as definidas por teóricos como Paul Hawken, cujas obras, apesar de relevantes visto que atentam 
para a necessidade de defesa de processos de autogestão e empoderamento como formas de alcançar a 
sustentabilidade250, falham na medida em que, ingenuamente, acreditam que seria na humanização de 
um capitalismo com bases ambientalistas que estaria o caminho para a construção de um habitat susten-
tável. Lembrando Timothy Luke (2006:100), aquilo que costuma ser chamado de “desenvolvimento sus-
tentável” pelo grande capital “não interrompe de fato a degradação ecológica, ela passa a ser ao contrário 
quantificada, monitorada e manipulada com certa tolerância”, portanto, “a degradação ecológica perver-
samente ganha a sua própria sustentabilidade”. 
 

3. O DESAFIO DO TRABALHO LIVRE 
Entendemos que os trabalhos que temos realizado no contexto do projeto de extensão FAU-
ENFF:Diálogos constituem antes uma experiência para refletir sobre o trabalho livre do que propriamente 
uma experiência de pleno trabalho livre. Apesar do caráter excepcional da ENFF, de sua peculiar posição 
libertária dentro de uma sociedade violentamente desigual, apesar mesmo de sua constante tentativa de 
combater o trabalho alienado, ainda assim há barreiras à plena implementação de uma situação de traba-
lho livre (e portanto de manifestação de uma arte popular, alegre e resultado do diálogo). Trata-se, no 
entanto, de uma excepcional experiência que aponta os caminhos para alcançar este objetivo. 
Entendemos portanto que o trabalho livre seja ao mesmo tempo um princípio do trabalho, o seu objetivo 
último, assim como uma diretriz metodológica, apesar de toda a contradição que esta assertiva represen-
ta ao trabalho científico tradicional. Enfim, se os fins são os meios pelos quais os atingimos, devemos 
lembrar, como ressaltado na introdução, que os meios para atingir uma sociedade sustentável devem 
eles próprios serem sustentáveis. 
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5. PROJETO DE EXTENSAO UNIVERISTARIA: “DIALOGOS” 

 
FOMENTO ÀS INICIATIVAS DE CULTURA E EXTENSÃO 
PROJETO DE CULTURA E EXTENSÃO DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 
 
Unidade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU 
Departamento: Tecnologia da Arquitetura 
1. Título do Projeto: Formação, Autogestão e Construção no Campo - “Um Diálogo com a Escola Nacio-
nal Florestan Fernandes” 
 
2. Objetivos e descrição sumária: 
 
2.0 – Descrição sumária: 
O presente projeto inicia-se em março de 2010 com o convite a participação de um grupo de estudantes 
da FAU a contribuir tecnicamente na obra de reforma de uma casa de 160m2 da Escola Nacional Flores-
tan Fernandes, em Guararema, São Paulo. Desde então, a cada quinze dias este grupo de estudantes e 
professores tem se dirigido à Escola Nacional para estabelecer o dado intercâmbio de cooperação técni-
ca pedagógica, qual por hora encontra-se suficientemente maduro à requisição de apoio institucional e 
reconhecimento à universidade. 
 
2.1 Objetivo Geral: Apoiar as atividades de cultura e extensão universitária de estudantes e professores 
da FAU USP junto à Escola Nacional Florestan Fernandes. 
 
2.2 Objetivo Principal: Atuar em todas as etapas do processo de trabalho de forma democrática, inte-
gradora, socializante, participativa e autogestionária por meio de uma relação dialógica com os parceiros 
da Escola Nacional Florestan Fernandes. 
 
2.3 Objetivos específicos: 
 
2.3.1 Obras edificadas: Criar, projetar e erguer por meio do diálogo fraterno edifícios e espaços arquite-
tônicos de uso e abrigo de atividades pedagógicas da Escola Nacional Florestan Fernandes, tais como 
alojamentos, salas de aula, estábulos, galpões, estufas e outras formas de organização espacial. 
2.3.1.1 Objetivo interno: Realizar, por meio da interação dos coletivos de construção e estudantes da 
Escola, a partir de um planejamento conjunto à Comissão Político Pedagógica da Escola Nacional, ativi-
dades pedagógicas multilaterais de projeto e criação coletiva das idéias dos espaços, meios, técnicas, 
partidos e soluções construtivas sobre as obras necessárias à Escola. 
 
2.3.2 Coletivos da escola nacional: Contribuir e cooperar com a formação, no universo da construção 
civil, do coletivo permanente de trabalhadores de construção da escola (pedreiros, eletricistas, encanado-
res e administrativo); coletivo de estudantes da escola, originários de comunidades rurais do país, qual 
cursam as atividades regulares e temporárias; brigadas temporárias de construção originárias de comuni-
dades rurais do país. 
 
2.3.3 Coletivos da FAU: Contribuir para a formação de estudantes de arquitetura urbanismo de gradua-
ção e pós graduação, bem como dos professores orientadores no que se refere ao universo da arquitetu-
ra e construção civil no meio rural e outros objetivos do presente projeto, com fins à interdisciplinaridade. 
 
2.3.3.1 Objetivo interno: Participar na execução das obras, não apenas no acompanhamento técnico, mas 
na apropriação dos esforços físicos e técnicas de manejo de instrumentos e materiais de construção, com 
fins à verificação última e participação direta na reapropriação da divisão social do trabalho por meio do 
confronto objetivo entre teoria de projeto e manuseio real da plástica material. 
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2.3.4 Meio Ambiente: Gerar o menor impacto possível nos recursos naturais do espaço da escola, bem 
como nos locais externos de extração de materiais de construção, com emprego de materiais renováveis 
(ex: terra, bambu, madeiras e pedras locais), bem como de técnicas de otimização de recursos energéti-
cos locais (ex: reutilização de efluentes para adubagem e compostagem, aproveitamento de águas pluvi-
ais, melhor aproveitamento térmico com tetos verdes ou da iluminação e ventilação naturais). 
 
2.3.5 Publicização do projeto: Elaborar publicação referente às atividades pedagógicas desenvolvidas 
pelo projeto no âmbito da construção civil, com fins de difusão cultural a outras escolas de arquitetura e 
espaços de formação no universo da construção civil no campo. 
 
2.4 – Relação com atividades de ensino e pesquisa: 
No que se refere às atividades de ensino o projeto deverá se valer da integração dos conhecimentos 
apreendidos em sala de aula (hidráulica, elétrica, estruturas, técnicas de representação em projeto, co-
municação visual, fundamentos sociais, dentre outras disciplinas) e sua verificação empírica, difusa, em 
campo, pela aplicação material e prática dos mesmos. Ou seja, por meio de um processo de desaliena-
ção da teoria arquitetural do projeto e de modelos e papéis irreais, à justa e concreta execução palpável à 
pesquisa, em ambiente de uso aplicado e construído já com clara função social de uso. 
Concomitantemente integrantes do projeto desenvolvem pesquisas acadêmicas de mestrado e doutorado 
consoantes ao tema do ensino da arquitetura e sua relação dialógica com o canteiro de obras, bem como 
o desenvolvimento de técnicas construtivas alternativas, produzidas por meio de práticas de cultura cons-
trutiva também diversa da aplicada nos meios do mercado. 
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de Produção Gráfica - FAUUSP, 2008. v. 1. 141 p. 
 
3 - Resultados Esperados e indicadores de acompanhamento: 
Contribuição aos saberes dos estudantes da Escola Nacional para que possam aplicar em suas comuni-
dades de origem os saberes gerados nas atividades de formação, contribuindo para um melhor aprovei-
tamento dos recursos naturais humanos e materiais. 
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Contribuição na formação dos estudantes e professores da FAU USP no que se refere ao “saber fazer” 
de técnicas, procedimentos e processos construtivos no âmbito dos objetivos do projeto, resultando em 
melhor compreensão de sua aplicação as atividades profissionais do Arquiteto e Urbanista. 
Contribuição na edificação das obras da Escola Nacional Florestan Fernandes e posteriormente, de modo 
indireto, nas obras das comunidades dos estudantes da escola, em ambos casos, verificáveis nos pró-
prios edifícios e obras construídas. 
Acarretar em baixo impacto ao meio, tanto no que se refere aos recursos humanos, na economia dos 
esforços físicos do trabalho e impacto no tempo de vida, bem como aos recursos minerais e vegetais, 
matrizes geradoras dos materiais de construção. 
Contribuição com outras escolas de arquitetura e espaços de formação por meio da publicação e outras 
formas de divulgação, tal como a participação em fóruns e seminários de cultura e extensão universitária. 
 
4 – Público Alvo: 
Estudantes da Escola Nacional Florestan Fernandes: 500 alunos / ano 
Coletivo de construção da Escola: 15 profissionais envolvidos com a construção civil 
Estudantes e professores da FAU USP diretamente envolvidos: 15 pessoas 
Público difuso: Comunidade acadêmica e pesquisadores por meio do acesso à publicação de difusão 
cultural. 
 
5 - Período de realização:  
10 meses 
 
7 - Equipe responsável com respectivos currículos resumidos (em anexo): 
Diego Hosiasson Kapaz - Arquiteto e Urbanista pela FAU USP - Colaborador 
Fernando Negrini Minto - Mestre Arq. e Urb. pela FAU USP – Colaborador / futuro Doutorando 
Francisco Toledo Barros – Arquiteto e Urbanista pela FAU USP - Mestrando FAU USP 
Gabriel de Andrade Fernandes – Graduando FAU USP 
Manoel Francisco Alcântara - Graduando FAU USP 
Natália Gaspar - Arq. e Urb. pela FAU USP – Colaboradora / futura mestranda 
Paula Regina da Cruz Nóia – Arquiteta e Urbanista pela FAU USP - Mestranda FAU USP 
Pedro Kiyoshi Camargo Nakamura – Graduando FAU USP 
Rafael Borges Pereira – Arq. e Urb. pela FAU USP – Colaborador / futuro mestrando 
William Eiji Itokazu – Arq. e Urb. pela FAU USP – Colaborador / futuro mestrando 
 
9. Professor(s) orientador(es) - quando se trata de projeto apresentado por alunos:  
Erica Yukiko Yoshioka – Profa. Dra. Depto. Tecnologia FAU USP - Orientadora 
Reginaldo Ronconi – Prof. Dr. Depto. Tecnologia FAU USP - Coorientador 
 
10. Projeto não apresentado anteriormente ao FCCex. 
Não 
 
11. Órgãos Governamentais e/ou não governamentais participantes:  
 “A Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), inaugurada em janeiro de 2005, tem como objetivo 
principal o de democratizar a educação, hoje restrita a uma pequena parcela da população brasileira. 
Esse centro de educação e formação, idealizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), foi construído por meio do trabalho voluntário de 1.115 militantes dos movimentos sociais brasilei-
ros. 
Depois de terminada, a escola começou a promover cursos formais e informais voltados para a produção, 
comércio e gestão dos acampamentos e assentamentos. Além disso, foram realizados lá muitos encon-
tros, seminários e atividades culturais para assentados e acampados. 
Tal realização aponta para uma importante conquista popular, onde se conseguiu dar um passo importan-
te no processo de formação da militância do MST e das outras organizações, permitindo a elevação do 
nível cultural e de conhecimento de todos para uma melhor atuação e compreensão da realidade. Segun-
do o próprio MST estima, já passaram pelas suas salas de aula cerca de 3500 estudantes. Os cursos, de 
diversas áreas, estimulam a capacidade crítica das pessoas e o desenvolvimento de conhecimento para 



694 
 

a construção de um projeto popular para o Brasil. A grande diferença das demais escolas é que, após 
passar pela ENFF, os alunos voltam para a sua comunidade rural e utilizam na prática o que aprenderam 
no banco escolar. 
Exemplos de cursos ministrados na ENFF são: alfabetização; administração cooperativista; pedagogia da 
terra; saúde comunitária; planejamento agrícola; técnicas agroindustriais; e outros cursos de nível médio. 
Os cursos de formação técnica são ministrados pelo Instituto Técnico de Pesquisa e Reforma Agrária 
(Iterra), registrado no MEC, ou por outros parceiros como: UNICAMP, UERJ, UFMG, UFPB . 
O projeto conceitual e arquitetônico do conjunto das cinco edificações que compõe o campus da escola é 
de autoria da Arquiteta Lilian Avivia Lubochinski. As obras da ENFF foram iniciadas em 2000. Todos os 
trabalhadores do MST que ajudaram a construí-la passaram por cursos de alfabetização e supletivos ao 
longo da obra. A escola foi construída por assentados. Organizados em brigadas, esses trabalhadores 
ficavam cerca de 60 dias trabalhando na construção da Escola. Em seguida, voltavam para seus Estados 
e davam lugar para uma nova brigada. Ao retornar, esses trabalhadores puderam utilizar os ensinamen-
tos aprendidos na Escola para contribuir e melhorar a qualidade de seus assentamentos e acampamen-
tos. 
Toda a ENFF foi construída com tijolos de solo-cimento, fabricados na própria escola. Além de serem 
mais resistentes, contribuem para diminuir a quantidade de ferro, aço e cimento na obra. Ao final, acabam 
gerando uma economia de 30% a 50% em relação a uma edificação tradicional neste item. Os tijolos 
também dispensam o uso de fornalhas. Eles são levados para secar ao ar livre, evitando, assim, a quei-
ma de madeira. Esse tipo de manejo atende a um princípio fundamental para o MST: preservar e saber 
utilizar racionalmente os recursos naturais. 
A Escola Nacional Florestan Fernandes fica em Guararema, no interior de São Paulo, e homenageia o 
educador Florestan Fernandes, incentivador do trabalho coletivo e permanente defensor do ensino públi-
co, gratuito e de qualidade para todos”. 
TEXTO EXTRAÍDO DA “WIKIPEDIA” – ENCICLOPÉDIA LIVRE PÚBLICA VIRTUAL: 
WWW.WIKIPEDIA.ORG 
 
 
Data: 9/10/2010   _____________________________________________ 
Profa. Dra. Érica Yukiko Yoshioka 
Departamento de Tecnologia da Arquitetura 
FAU USP 
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6. BRIGADA DO ESPIRITO SANTO - SEBASTIÃO DA SILVA, TOM, RAFAEL, LUCAS RAFAEL: 
ENTREVISTAS 

 
 
Francisco: “A idéia é fazer o registro da obra é escrever como se fosse para um livro, onde vai estar 
como foi. E quem ler vai saber: “ah, o que eles fizeram foi isso daqui!” 
E também fazer ao mesmo tempo uma avaliação, para as próximas obras, por que precisa... E isso inclui 
tudo, para se algum dia a Escola for fazer uma obra dessas de novo não repetir os erros e fazer de novo 
aquilo que foi bom, que deu certo... Fazer uma critica construtiva. 
E se for ter outra obra, as pessoas saberem disso, de, por exemplo, como falou, mais integração com a 
escola, mudar os horários, para poder participar mais 
Sebastião da Silva: Olha só como as coisas vieram a calhar para a gente aqui: 
Estávamos eu e mais os meninos aqui, pois éramos nós todos, não vou falar: “eu mais o Tom”... 
(...)   
Por exemplo, hoje esta sendo montando o telecentro aqui do assentamento, e se na época, lá na escola 
a gente tivesse mais ainda tempo de ter uma noção de lidar mais com computadores da escola, os meni-
nos podiam até ajudar mais aqui, por que eu sei que o estudo não é uma coisa que acontece da noite 
para o dia, mas o período que ficou lá já era um encaminhamento bom.  
Sentimos que por vezes a gente era excluído das atividades da escola... 
(...) 
Resumindo, a construção lá na escola, como foi que aconteceu. 
O projeto chegou até nós aqui que era para a gente aqui assim: desmanchar as paredes, construir algu-
mas, desmanchar o telhado e fazer outro. De inicio era essa telha de reciclagem. 
Ai, a gente tem aqui o nosso dia a dia aqui, tem a família, e a gente tem que dar um pulo fora e outro em 
casa. E como a distancia, é uma distancia bem longa, nós calculamos aqui o serviço para uns trinta dias.  
Então nós chegamos lá e topamos com o ‘museu daquela casa lá’. 
E aí ficou naquela questão: não, não vai desmanchar essa parede não, ah, essa parede aqui não vamos 
mexer nela não... a gente começou a trabalhar, resumindo, e foi aproveitado ali três paredes de fora, 
cinco paredes mais ou menos, por dentro, e o resto: chão. 
Podemos dizer que com aquele atraso ali, se você pegar uma casa no solo, livre, você rapidinho você vai 
erguer uma casa.  
E o que aconteceu ali é que nós ficamos muito amarrados por que o serviço lá, a gente não chegou com 
ele detalhado para poder fazer, é de acordo que foi fazendo que foi fazendo aqueles tipos de mudanças. 
Aqui mexe, aqui derruba, aqui não podemos derrubar. 
E aí, o planejamento do teto verde, para nós foi muito bom. Foi bom por que eu nem nunca na minha vida 
com 40 anos nunca tinha ouvido nem falar, sobre o teto verde e nem nunca imaginava que ia ter a opor-
tunidade de botar a mão na massa para poder construir um teto daquele. Para mim foi bom, foi uma ex-
periência 100%. Essa experiência que a gente teve ai, tá certo que o dinheiro me ajudou muito, mas ela 
valeu mais do que o dinheiro que eu trouxe para casa, a respeito de isso aí.  
Por que hoje eu posso até sozinho não conseguir fazer, mas hoje se alguém me perguntar como funciona 
o teto verde, eu já tenho esse tipo de argumento para conversar com a pessoa. E talvez eu possa até 
ajudar que nem eu comentei lá de construir um teto verde numa daquelas casas lá na cidade. Eu já tenho 
uma noção se eu pegar eu, o Tom e mais esses meninos aqui, essa experiência a gente pode passar 
para os outros lá. 
Eu sozinho posso não conseguir, mas através deles aqui que estavam junto comigo, pode falar olha Co-
có, isso aqui não é assim não, é assim. Então, vai chegar no final da história e o teto verde vai ficar con-
cluído. Até com menos tempo que a gente levou para poder fazer aquele lá. 
O que eu tenho para dizer é isso ai. 
Agora relativo a Escola Nacional, em questão de alimentação, em questão de cama para dormir e essas 
coisas aí, está de parabéns.  
Teve uma dificuldade na loja para comprar os materiais, que levava de oito a seis dias para entregar o 
material. E isso foi perca de tempo, que faltando material a gente ficou pintando portas e janelas para não 
ficar parado. 
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Teve um atraso, você coloca ai cinco homens ai dentro de uma obra, e faz coisa. Olha quantas horas de 
serviço que não dá. Por falta disso aí, da loja, pois tanto o Talles como o Eron chegaram também a re-
clamar e dizer que a loja estava falindo... por isso que vendia abaixo de custo as coisas, mas não entre-
gava o material no dia... no meu ponto de vista é isso ai. 
Lucas Rafael: igual ao Cocó estava falando, de estudos e coisas assim. O fundamento da escola é i-
gualdade, né, e a gente não teve muito a oportunidade de estar participando daquelas coisas que eles 
divulgam de outras coisas que levam mais para frente, né, de ter mais conhecimento. Igual que nem eles 
trataram a gente, que foi muito bem, foi bacana para caramba. As comidas excelentes, tudo, o trabalho 
todo foi bom demais. 
A única coisa que poderia ter sido mais para frente, mais prolongado seria esses estudos e coisas assim, 
de estar participando mais.  
Francisco Barros: que parte de participação? 
Lucas Rafael: Das coisas que acontecem lá, das várias atividades, de ás vezes, como tava falando, de 
tirar um dia, ou umas duas horas no final da tarde, coisa assim. 
Rafael Soares: praticamente é isso que o Cocó falou ai, quase a mesma coisa, que nem o Lucas falou 
também. 
E nós contribuímos com muitas coisas lá, ué? De eu contribuir, o Cocó também, nós todos, fora a casa, 
eu contribui. 
E nessa parte, do estudo, na escola a gente teve pouco mesmo, muito pouco. 
Para mim o Cocó falou tudo, os pensamentos que eu ia falar.  
Tom: ...não tenho muito mais que falar mais não... 
Rafael Soares: bem tratado foi, mas essa parte aí, por que lá é movimento, não é cocó? assim como 
todos, já passamos também muitas fazes ruins, que nem quem tá hoje lá, de ficar acampado. O Eron 
também, foi o pai dele que teve dificuldades, muitos, muitos lá 
Eu acho que ficamos um pouco reservados lá, trabalhamos na casa lá... 
Tom: Mas o importante é que nós teve junto, nós estávamos juntos. Lá estava eu, você, o Chico, a força 
nossa foi essa, né? E nós construímos, conseguimos construir aquilo lá. Por que lá ‘tava bravo’, no come-
ço, a fundação, as paredes não foram apropriadas para agüentar aquele peso em cima, ali, do telhado 
verde. Ai teve que reforçar umas partes... 
Rafael Soares: a força da casa lá... foi o Chico, Pedro, tanta gente...   
Tom: ...e paciência, né, cês tiveram paciência com nós, pois para aquilo ali, teto verde a gente entende 
pouco, não é? Teve bastante paciência, por que se não tivesse, se fosse uns outros, nós não estaríamos 
ali, tinha vindo embora bem antes. Uma semana e nós já estávamos já em casa. Mas ai foi ajeitando. Isso 
ai foi uma experiência muito boa que a gente teve. 
Rafael Soares: E teve essa história do material...  
Tom: Aquilo ali bagunçou o corêto, ein? 
Rafael Soares: e esse dia nós ficamos sentados lá, e tivemos de explicar isso ai para a escola, pensa-
ram que a gente estava a toa... e fazia mais de três dias... e o Cocó ficou nervoso... foi lá... e aí ficaram 
mais tranqüilos.  
Sebastião da Silva: Até comentaram que aquilo ali já tava virando obra de igreja... Mas sem ter o mate-
rial, que nem o Rafael falou ali... E a gente mora longe... Se for para a gente sair daqui para chegar lá e 
ficar de braços cruzados... É melhor nem ir! Por que se ficamos parados já começamos a pensar aqui, 
que nem o Tom, que a esposa dele estava com o braço machucado, eu tenho minha mãe doente... O Stin 
estava aqui e preocupado com os meninos lá, sem saber o que tá acontecendo... Então já ficamos na-
quele stress danado, e falta material... 
É que nem o Tom acabou de falar ai. Se não fosse a paciência de vocês, do seus modo de conversar 
com a gente, de não ter aquela... E ter a paciência de explicar como é que funciona das coisas, por que 
somos bem cabeça dura, a gente não tinha concluído 60% daquele serviço. Isso ai o tem lembrou bem, 
na hora certa de colocar esse ponto aí. Você o Pedro, aqueles meninos todos que eu não me lembro 
mais do nome... Que deram as opiniões boas e ajudaram a concluir a questão daquelas vigas, com aque-
las tábuas, com aquele tipo de segurança, com as tabuas... Então vocês faziam o desenho, e levava um 
tempo para concluir... E fizemos! O tom lembrou bem, se não fosse a paciência de vocês ali que estavam 
contribuindo ali com a estrutura da obra, a gente não tinha concluído. 
Tom: ...O Talles falou, julgar é muito fácil, julgar a pessoa, mas agora você pegar e fazer, ai é mais difícil. 
Por que tem muita gente ali que tava contra aquilo ali. Mas teve muito mais gente ali que tava a favor. O 
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Talles, esse é bom para danar! Ele ali, viu um cara falando: “aquela obra ali, deus o livre... não existe 
não”. E ele falou...  
... é aquele negócio, não é, você falar que não vai dar certo é uma coisa, agora pegar e fazer é outra. 
Tem que procurar ajudar e não atrapalhar. E teve bastante gente que ajudou a gente ali dentro. Mas tem 
uns que não estavam querendo... 
Francisco Barros: ... o que as pessoas falavam? 
Tom: ... As pessoas de fora, né? Tavam criticando, mas não eram todos não. Ai já entrava o Talles, que é 
mais de dentro, via as pessoas falarem e falava: “isso ai? Deixa os meninos trabalhando ai. Por que aqui-
lo ali é assim mesmo, eles estão dando continuidade no serviço, não está parado... só parou aquele dia 
do material, deu uma paradinha lá...”. 
Rafael Soares: Rapaz, eu não sei o nome do homem, esqueci o nome dele, e tem aquele outro lá, ele já 
fez em assentamento umas casas, de teto verde. Ele veio visitar a escola, e já tinha acompanhado de 
fazer casas assim, e chegou aquele dia, aquele dia foi o Talles e todo mundo lá da escola. Tiraram fotos 
e tal. Estavam José Raimundo, Eridan, e ai ele pegou e falou assim: “Essa casa vai ficar boa, vai ficar 
bonita, mas é difícil”. Ele falou que era difícil, para construir uma casa daquelas é muito difícil, difícil de 
dar certo... Ai eu acho que eles perderam a fé na casa. Falou uns negócios ali e daí foi para lá. Depois o 
Flavio veio e falou e veio perguntar: “Será que esse trem vai dar certo ai rapaz? Isso ai vai cair...” e eu 
falei: “Não rapaz, não vai não, você está doido?” Ele queria tipo criticar, né? Tava fazendo assim para a 
gente falar alguma coisa: “Mas não, a casa está boa”. 
E aí quando acabou, e fizeram um festão, e tá lá hoje e os caras alegres, foram para a casa...  
Sebastião da Silva: E teve o Tchesco também que teve uma importância muito grande naquela obra ali, 
por que ele já ajudou a construir um teto verde, antes. Ele incentivou a gente bastante, sobre a constru-
ção do teto verde. Eu lembro que ele falou que isso ai ia servir para nós mais tarde. E eu já estou ansioso 
para isso acontecer, por que é uma experiência boa de vida que a gente passou ali, sobre aquela cons-
trução ali. Eu aqui na região já comentei com vários tipos de pessoas, que até hoje eu não vi um falar 
comigo sobre um teto verde. 
Tom: eles não conhecem... 
Rafael Soares: Sabe por causa de que, que o homem falou lá naquele dia. Eles dizem que nunca viram 
assim... Eles acompanharam lá, mas não foi casa, foi só a varanda, não chegaram nunca a ver uma casa 
de teto verde de duas águas. Só tinham visto de uma caída, varanda. A casa mesmo era de laje, e ficava 
na frente, assim... E enfeitou a casa. E ele falava que era difícil e não estava nem na metade... E queria 
ver. E quando acabou e ficou pronta... Mas ele mora longe, não sei quem é, e pediu para mandar foto 
quando ficasse pronta. E acabou e deu certo. E eles não viram o final da casa, nem o Tom, e você ficou 
de trazer o retrato... e pelo e-mail, não chegou, faz tempo que não mecho no e-mail.  
Quando cheguei aqui meu pai perguntou como é que faz e eu falei: “é muita coisa”. 
A gente podia fazer assim um lugar separado, para a gente almoçar. Por que aqui já não dá mais, tem a 
laje já. 
E tem essa noção de que gasta mais um pouco, né de mão de obra, um pouquinho... 
Lucas Rafael: o que ajudou muito mesmo foi que pesquisamos lá, um monte de casas, que o Tchesco 
mostrou lá para a gente. Por que a gente também não sabia, nunca tinha visto aquilo, nem ouvido falar. 
Para nós chegar lá e fazer assim, ela é bem difícil, né. Tivemos também a ajuda dos estudantes que iam 
lá e ajudavam também. Foi muito importante também para gente conseguir seguir em frente, por que sem 
eles também... Tinha muita coisa para fazer. E ia ficando ainda mais tempo e a gente estressando com 
aquilo e, não sabia direito como ia funcionar aquilo... a ajuda do Tchesco e daqueles outros... foi muito 
importante também. 
Rafael Soares: Mas o principal lá mesmo foram vocês, o Pedro, o.... Manoel, o ... Gabriel como é o... que 
mora no prédio lá... 
Francisco Barros: Diego! E também o Rafael... 
Rafael Soares: Isso... e foi muito bom... 
Tom: foi sim e uma experiência muito boa e o trabalho também ali. Eu gostei. É gostoso você fazer aquilo 
ali, né? Assim igual a todo mundo... Tinha uns que não tavam, mas a maioria tava firme para ajudar. Eu 
gostei demais. 
E hoje, se depender de eu pegar uma casa daquela, ou o Cocó, todos esses meninos aí, nós fazemos. A 
dificuldade nossa ali foi só aqueles tijolos, que estavam todos soltos. Não tinha massa naqueles tijolos. 
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Aquilo era terra, né? Ai, foi aquilo ali que matou nós. Por que não dava para saber daquilo ali, não é? 
Aquilo ali matou com a gente.  
Sebastião da Silva: ...e foi por causa da estrutura da casa, que estava rebocada, e não dava para saber 
o conteúdo do entijolamento da casa para saber. Aquela casa tinha seis telhados, se não me falha a 
memória. Então faltou tirar um pouco do reboco, para ver o entijolamento, por que entijolar uma casa com 
barro, é que nem olhar para uma folha de côco ali, bate o vento e... ela balanga para lá e para cá. Então, 
que estrutura que a casa tinha? Nenhuma, então se fosse para derrubar tudo e fazer denovo podia ter 
sido mais rápido... o atraso nosso era o conhecimento do teto verde. Eu calculo que em 60 dias ela esta-
va concluída, com varanda e tuto. 
Rafael Soares: ...foi e só para desmanchar e puxar o entulho todo foi quase um mês... 
Lucas Rafael: olhando agora, o melhor era ter tirado tudo, limpado o terreno e... fazer outra vez. Para 
mim, parece que gastou mais material se fosse erguer uma outra... e tinha aqueles tijolinhos que tavam 
desmanchando e teve de fazer as colunas, e não tinha um pé. Teve de começar do meio para frente.  
Rafael Soares: ...agora a gente vê assim. Mas na época, ninguém sabia... No que foi desmanchando 
algumas paredes é que a casa ficou bambinha... Por que elas não estavam amarradas, não tinha viga. Só 
tinha amarramento do tijolo mesmo.  
Sebastião da Silva: o japonês que fez aquela casa ali, para mim ele é um herói. 
Rafael Soares: aquelas casas ali têm mais de cem anos eu acho... 
Sebastião da Silva: ...fazer daquele jeito ali, só com tijolinhos e ainda, por cima o piso, com aquela finu-
rinha, em cima do tijolinho, e ainda sim, em cima a pessoa erguer uma casa, só com tijolinho e barro... 
para mim aquele camarada é um herói. Tá de parabéns, por que eu nunca ouvi falar. Já vi sim casa de 
taipa, com bambu e barro, agora entijolada só no barro, sem cimento... nada!  
Rafael Soares: então se teve questionamento de que a casa demorou, tem colocar esses pontos todos 
aí, não é? então até podia levar isso para escola. Para pensar o por que a casa atrasou. E muitas vezes é 
gente que nem entende de obra, né? e fala: “nossa como demorou”... 
E trabalhamos sô. Para derrubar aquelas paredes... Tinha de tudo lá. Era toda feita de forro, casa antiga, 
não é? Era aranha, era gambá... Deu muito entulho, mesmo. Era tanta coisa, que ficamos até enrolados 
na casa. Mas aquela casa deu certo, não é? Fizemos a casa, está lá, então quanto tempo levou tanto faz, 
tanto fez... que... 
Tom: deu infiltração? 
Francisco: deu nada. 
Rafael Soares: ai... É colocar isso. Por que senão as pessoas que não entendem não vão saber. E ain-
da, hoje, quem chega lá e perguntam: “quem fez essa casa?” “foi o pessoal lá do Espirito Santo”. E ai 
podem perguntar: “quanto custou, foi caro?”. “sim, a obra demorou”. Mas a pessoa não vê lá traz, dentro 
da obra, como foi a coisa. A pessoa não vê. Pois quando chegamos lá, foi tudo diferente, né? 
Lucas Rafael: ...e teve as varias mudanças também. 
Rafael Soares: e teve o Sérgio que ajudou muito também. O Sérgio. E teve um dia que estávamos con-
versando lá, e... “se acha que tá demorando?” e fizemos as contas e vimos que foi quase um mês para 
desmanchar a casa e outras coisas que atrasaram... o material...  
Francisco Barros: só para responder a sua pergunta se teve avaliação lá. Teve sim. Mas é no geral uma 
avaliação positiva, se tem um visitante que chega na escola hoje, eles fazem um caminho para mostrar a 
escola, e vão: aqui são salas de aula... o campo... a biblioteca... a casa do teto verde, sobem em cima... 
olham, conversam, explicam como foi a obra... é mais um lugar importante da escola. Então, as pessoas 
que entenderam o que aconteceu lá, elas elogiam... 
Mas eu queria fazer uma pergunta, se vocês já tinham construído alguma vez assim. Não digo tanto da 
técnica, de ser teto verde, mas desse jeito. Por exemplo, de não ter um plano bem definido, bem determi-
nado, antes? como foi, de fazer uma reunião e junto com quem vai trabalhar decidir as coisas? Como foi? 
Sebastião da Silva: é... Nessa parte aí foi bom, sim, por que ali dentro, junto ali, com varias pessoas que 
a gente vai tomar uma decisão, isso ai é muito importante, mas isso foi um problema quando mandaram 
para a gente um rascunho com menos serviço para fazer.  
Francisco: ai isso ai foi uma falha na conversa, não sei de quem...  
Sebastião da Silva: ....se chegasse para a gente aqui: olha vai ser o seguinte: vocês vão lá, olhar a casa 
e concluir, sentar com o pessoal lá e fazer uma reunião do que vai ter que ser feito, e não tem um prazo 
já determinado para terminar o serviço, não é com 30 ou 60 dias... então o que pegou para nós foi isso.  
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Olha, não se todos concordam, mas parece que foi então que o erro já saiu de lá para cá.  
É como se eu chegar e falar: olha Chico, você vai ter que fazer um rascunho de uma casa, mas só por 
fora, de sete x seis. Ai você já vai com aquilo na cabeça, de fazer aquele rascunho de sete X seis ali. só 
que chega na hora e o cara começa a acrescentar por dentro mais coisa, não quero assim, assim, as-
sim... então, quer dizer, aquilo que você fez o planejamento aqui, lá mudou tudo. E foi o que aconteceu 
com a gente. 
Foi diferente do planejamento que nós fizemos lá. Por que essa casa, cada parede que nós demolimos 
dela, é que nós fomos conhecer a casa.  
Quer dizer: foi uma experiência? Sim, foi. por que a experiência que nós tivemos foi com a casa. Demolia 
uma parede e fazia outra, demolia uma parede e fazia outra. Arrancava um piso e fazia outro.  
Então, talvez esses tipos de críticas que estamos fazendo vão ai, com essa possibilidade de fazer essas 
criticas. E foi, atrasou a obra, faltou material...  
Em comparação então, a gente fazia uma reunião e olhava se ia derrubar uma parede ou não. Por que 
tinha parede lá, que, uma parede com 2m60 de altura, ela dava diferença em cima de quase 15 centíme-
tros fora de prumo, fora de alinhamento. Então, a gente foi conhecendo a casa na demolição e através 
das reuniões. Que agente fazia lá, por exemplo, dava uma pausinha no café, e argumentava sobre a 
estrutura, as paredes, o planejamento do teto verde... Que se não me engano parece que teve que fazer 
umas três ou quatro reuniões para fechar que a casa ia ser construída como teto verde.  
Rafael Soares: ...eles fizeram uma votação lá mesmo, depois que fizeram as reuniões, e os meninos 
aqui que moram na casa falaram: teto verde, teto verde, teto verde... e que nem a gente, que nunca tinha 
feito, viram no livro lá, que tinha umas casas, e acharam bonito, fazer de teto verde. Essa obra ai, de teto 
verde. 
Francisco Barros: Vocês estão trabalhando com obra hoje, não estão? E tem engenheiro lá? Como é? 
Sebastião da Silva: Olha, a maioria dos engenheiros que eu conheço, 90% dos engenheiros, de cada 
obra que eu trabalhei levava um quadro negro para lá, apresentava uma planta e fazia o rascunho: “eu 
quero que faz assim”. E era trinta, quarenta minutos dentro de uma obra que ficava e ‘rachava fora’. Lá foi 
diferente. É o que eu falei hoje cedo. Com a paciência que vocês tiveram lá, de explicar para a gente o 
que poderia ser feito, e ensinar a gente, que a gente não sabia, como poderia ser feito, foi diferente, foi 
uma experiência boa. 
Tom: É completamente diferente. Muito diferente mesmo. Por que os outros ai não dão oportunidade 
não. 
Sebastião da Silva: Na obra da Escola Nacional, antes, tinha dois engenheiros e uma arquiteta. Resu-
mindo, lá tinha vezes eles pediam para desmanchar... E a Lilian, nessa história, fazia todos os tipos de 
planta. Todas detalhadas para o serviço. E plantas com erros de 10, 15, 20 cm. Quantas paredes na 
escola nacional que teve de demolir... Por exemplo: têm dois paredões, do refeitório, feito de solo-
cimento, que a brigada teve de demolir duas vezes... Gastou-se madeirite, madeira, parafuso... E muito 
solo cimento.  
O que não foi o caso do teto verde. Fomos demolindo aos poucos, para concluir o teto verde. Então, tem 
trabalho de engenheiro de tudo quanto é tipo. 
Rafael Soares: ...é um tanto diferente, é definido: “é isso que você vai fazer”. Então, lá não, lá foi uma 
surpresa. Igual mandou a planta da casa para aqui e achamos que era rapidinho... e quando chegou lá, 
foram as diferenças na escola mesmo, a casa ficou diferente... mudou. 
Francisco: ... E não sei se vocês se lembram, mas a idéia de fazer a obra assim, foi do Talles e minha, 
juntos. E acho que esse desenho que chegou aqui era uma proposta para pedir o recurso para a obra, 
para vir lá da Europa, da Espanha. Não era para ser exatamente o que ia ser construído... Esperando 
chegar a brigada, para daí, com vocês decidir, juntos. Por que se você não faz um desenho o dinheiro 
não vem. É assim que funciona. Daí, quando do dinheiro chegasse a gente ajustaria segundo nossa ca-
minhada na obra, juntos. 
E assim pensamos, as pessoas chegando, a gente faz uma reunião: olha para casa, conversa com os 
moradores e ai decide como vai ser, de verdade. E foi o que foi feito.  
Então essa noticia que chegou para vocês aqui, eu não sei quem fez o convite. Assim, com certeza ele 
não estava informado que o que a gente tinha em mente, era fazer uma obra diferente. Um processo 
coletivo, como se parte para um assentamento. Vocês estão aqui por que escolheram, certo? Aqui não 
tinha nada, e vocês decidiram e decidem tudo. A idéia era fazer parecido, onde vocês também tivessem 
junto na decisão, só que em uma casinha. E que não viessem Manoel, Pedro ou eu dizer com ia ser, pois 
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vocês já são crescidos na construção, e eu não mando em ninguém. Eu sou mais um. E que tava no 
processo coletivo também. Como vocês fizeram aqui. Sendo coerentes, né? 
Sebastião da Silva: Isso aí, Chico, nós aqui, estávamos conscientizados a respeito disso aí. Por que só 
do modo que vocês chegavam na obra lá, e argumentassem com a gente como que a gente tinha que 
criar uma idéia de como que ia ser construído aquilo ali, cai nisso ai que você falou. 
Por exemplo, aquelas vigotas de madeira... 
Só um exemplo... Nós aqui não temos como saber de uma tecnologia mais à frente. E vocês que já tem 
um conhecimento mais... Como esses tipos de coisa lá fora, para nós já chega como novidade, entende? 
E lá foi assim, o tempo que vocês tiveram de conversar, de como criar a idéia de como fazer aquilo lá, foi 
praticamente em cima disso que disse ai. 
A gente sentar e fazer aquela reunião e fazer relativamente, quase igual de um acampamento para um 
assentamento. E foi assim. E isso a gente tava consciente disso. Portanto foi por isso que nós chegamos 
aonde chegamos, e quando saí tava em uns 60%, 70% da conclusão da obra. Por que eu saí antes e os 
meninos ficaram.  
Tom: é importante, importante para o MST, por que eles chegaram a fazer um pedaço ali da portaria, que 
seria de teto verde e parece que não funcionou, né? E aí, a maioria ali, já tava desconfiado de não dar 
certo também. Só que se deu certo, é tranqüilo. Se deu certo está bom demais. O importante é aquilo ali. 
(segunda parte da entrevista, após visita à usina hidrelétrica do rosal) 
Francisco: se, por exemplo, se for para fazer de novo, mas sabendo de tudo antes, que é uma obra que 
de inicio não tem um projeto fechado... por exemplo para fazer um novo alojamento para a escola. Como 
se fosse fazer de novo, que coisas tinham de mudar, melhorar... 
 Sebastião da Silva: era fazer esse convite para quem for, no Paraná, no Mato Grosso... E dizia: ó fula-
no, nos vamos sentar e discutir isso aqui, esses pontos aqui. Então, e... isso seria dito pelas pessoas da 
escola, como o Talles, e por vocês...  Resumindo: essas pessoas chegando lá elas iam bolar o modo de 
criar essa casa lá.   
Com o crescimento da obra, por exemplo, com 15 dias de trabalho, senta, e para. Por que ás vezes é 
melhor você perder meio dia de serviço sentado conversando com a turma que está construindo uma 
obra e pegar no outro dia seguinte, do que estar trabalhando, fazendo os tipos de serviço que até mesmo 
as próprias pessoas que estão fazendo sem ter a noção do que estão fazendo. Que é caso que aconte-
ceu com a gente lá na obra da escola, antes. Fazendo em vão.  
Então após o almoço, companheiros, temos das duas da tarde até a hora da janta, vai quem foi, toma 
água... vai no banheiro... e volta para conversar: “a gente tem de botar isso aqui em prática”. E começa 
do primeiro pilar e vai até o ultimo. 
Você se lembra que te chamei uma vez para fazer uma reunião de planejamento, tem que ver isso e 
isso...  
E teve aquela reunião, com todas as pessoas, vocês, o pessoal todo da escola... para a questão do pla-
nejamento de serviços. E o que aconteceu? em cima do planejamento teve a falta de material, que a loja 
não entregava... e isso furou o planejamento. 
Então, dessa outra vez, chega para as pessoas, mostra aquilo que está se pensando... ver o terreno, o 
solo... para ele dar iniciativa no serviço. 
(...) tem que fazer um planejamento antes, a escola com vocês. 
(...) uns vinte dias antes de você voltar para cá, minha mulher me perguntou se eu tinha vontade de voltar 
para a escola. E eu falei, olha... pelo pessoal da escola, pelo sistema da escola, que eles tratam as pes-
soas de igualdade lá dentro lá. Isso quer dizer quanto à alimentação, dormitório, essas coisas assim. 
Olha, eu posso até retornar, mas de questão de trabalho tem que ser uma coisa muito apropriada mes-
mo, caso contrário... dar tiro no escuro não vou mais não.  
Se tem de fazer, sim, quem for a pessoa da direção... para poder resolver... faz a planta, corre atrás dos 
companheiros para construir... (...) e pensando em fazer os retornos, de ir e voltar. 
Tom: tem muitas coisas que dá para fazer melhor, os vergalhões que ficamos furando e depois colando... 
Tem diversas coisas que dava para ter feito diferente. se pegar hoje faz muito mais rápido, pela experiên-
cia. 
Sebastião da Silva: (...) de pensar bem nos períodos de tempo que ficaria na escola, por que ninguém 
quer ficar longe de casa tanto tempo assim. 
Francisco: e se fosse por um período de três meses, marcados, com trabalho de seis horas por dia, para 
ter essas duas horas de estudo, aula, atividade, arte... Que nem a gente tinha conversado hoje pela ma-
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nhã. E uma obra que vai estar todo mundo lá para decidir o que fazer. É um alojamento, então tá. Tem 
quanto, tem 100.000,00 ah... com  isso dá para fazer tanto e tanto... tantos quartos... o projeto as pessoas 
vão fazer juntas. Como fizemos no comecinho da obra, na casa, junto com o Sérgio, lembra para definir 
aquele quarto, como ia ser a parede? e mudamos ela de lugar? então, teve na obra da casa que vocês 
fizeram, mudanças de projeto no meio do caminho. E vocês deram opinião ainda. O projeto não estava 
do zero, já tínhamos uma idéia de como ia ser. Mas não tinha detalhe nenhum, e isso tudo a gente fez 
junto. 
E se tivesse um tempo de fazer um curso de projeto, de desenho? 
Sebastião da Silva: É nisso ai que eu falo. 
Francisco Barros: Por que aquela obra foi uma experiência, a nossa dedicação não foi conforme o que 
deveria ser, a idéia de fazer assim foi surgindo com o caminhar. Eu tinha sido convidado para a estrutura 
da casa, nem ia fazer mais nada, mas ai a conversa foi andando... 
E tou hoje aqui. 
E hoje a escola está fazendo um plano, que nele diz como que seria interessante que fossem feitas as 
obras lá...  e como faz? contrata um empreiteiro? e fica ele com o sistema dele de trabalho lá dentro? e 
todo mundo sabe que o empreiteiro pega metade do dinheiro e põem no bolso e paga mal os que ele 
contrata?  
Por exemplo, se são pessoas do movimento, é trabalho, mas também é estudo. 
O interessante da escola nacional é isso, de trabalhar no coletivo. Como aquele lá do livro, o Gaudi, ele 
trabalhava no coletivo e as coisas ficavam bonitas e paravam de pé.  
Sebastião da Silva: Olha Chico, se for daí dessa forma, da minha parte, ela funciona. 
Ela funciona pelo seguinte, por que daí esta tendo um planejamento de serviço. 
Por que obra é o seguinte, você desenha... mas senão, você tem que ver o que a pessoa está falando 
para você criar ali. Ou talvez tirar de um livro, uma coisa, da internet... e tal... e ai apresenta uma coisa 
bonita para a pessoa e ela fala: “é isso ai que eu quero”. 
Resumindo: a gente que trabalha com construção, você trabalha o dia inteiro, na hora que você vai para 
casa, tomou o seu banho, foi jantar e já deitado na cama você está matutando na sua cabeça qual é o 
próximo passo do outro dia. Que você tem que fazer para mostrar serviço e para o adiantamento da obra. 
Funciona assim. 
Se for fazer desse jeito ai, funciona. Não é Tom? 
Tom: sim por que está todo mundo junto, sabendo o que vai fazer... Uma cabeça só é difícil, agora mais 
quantidade de gente, é fácil de executar qualquer tipo de obra. Você faz qualquer coisa. 
Sebastião da Silva: por exemplo, tudo acontece de acordo com o planejamento, mas de 1 a 100, 60% 
costuma mudar dentro do que foi planejado, das obras que trabalhei a maioria, sempre foi assim. Então, 
que acontece: como na escola Nacional são muitas pessoas que tem que participar do conhecimento, é 
essencial o que eu falei. Você perde ai duas, três horas que for, de trabalho, mas para chegar naquele 
bom senso. Que daí no outro dia, e mais cinco dias, que tá vendo aquilo lá, e ai avalia, é daquilo que a 
gente pensou tá feito aqui, o outro que participou da reunião, olha e fala: “é isso que ta ai”. Então as pes-
soas vão ficar bem com a gente. A gente vai ficar bem com o serviço que a gente fez, e no final vai dar 
tudo certo. 
Tom: todo mundo satisfeito. 
Sebastião da Silva: Esse tipo de planejamento que funciona. Se tiver tudo certo com a questão do tem-
po de ficar longe de casa, e tendo material, e com os aprendizados, está tranqüilo para qualquer um que 
for. Isso não tem nem como discutir. 
Francisco Barros: a idéia é essa, com paciência, separar o joio do trigo, com calma, para ver... 
Sebastião da Silva: e teve outra questão, que foi a betoneira, que era velha... 
Por exemplo, essa questão da participação, a gente tem noção de que na escola tem os cursos lá, e tudo, 
a idéia seria não ficar lá como eles, a gente sabe que tem coisa que tem que separar. Seria poder partici-
par de algumas coisas, tem tantas atividades ali, alguma coisa de interesse.  
(...) 
Por exemplo, tem aquelas placas, com os nomes das brigadas que construíram. E meu nome está lá, na 
escola lá. Quer dizer, para mim, nossa senhora, para mim é o maior orgulho que tem. Saber que cada um 
que passa das pessoas, na escola ali, quando vê ali, a pessoa não me conhece, mas está lendo meu 
nome lá. Isso é importante para caramba. 
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E a escola nacional tem que aproveitar em todos os sentidos que for. Mesmo que ele seja só pedreiro, ele 
tem que ter outras atividades. Ele tem que aprender mais, ela tem de dar mais prioridade para a pessoa 
aprender. Não adianta levar um profissional lá... Para ele fazer só aquilo que ele sabe fazer. Quantos 
pedreiros que tem ai que são analfabetos?  
Se você pegar, por exemplo, o Stin, pai desses meninos, que tem estudo até a quarta série. E não sei 
com é isso com ele, mas dependendo de uma planta que jogar na mão dele ai, uma planta de ferragem, 
uma planta de alvenaria, uma planta de hidráulica, com peguei na obra da escola. E o cara chegar, pegar 
uma planta e perguntar: essa escala de 1:50 significa o quê? com que tipo de régua que tenho que olhar 
essa escala que tá aqui. Será que é com uma régua daquela de seis quinas, ou será que com uma régua 
comum eu consigo fazer?  
Então tem muita gente nisso daí que é parado.  
O Tom, mesmo, não me desfazendo de você Tom, mas você já apanhou uma planta Tom? 1:50, 1:75... 
com que tipo de régua medir aquilo... dá quantos centímetros... 
Francisco Barros: isso... Isso ai a gente até podia ter feito, eu tinha umas idéias assim, mas não de 
tempo, eu ia só de fim de semana, trabalhava todos os dias da semana... de minha parte faltou muitas 
coisas... Que gostaria de ter contribuído mais também. 
Sebastião da Silva: por que não é feio, não é feio chegar e perguntar, fulano você sabe... e talvez ele 
fica mastigando boca-furia... Por que eu, uma vez trabalhei em um hospital lá em Bom Jesus, que o cara 
mostrava a planta de tudo quanto é tipo, e eu meti esse carão meu feio na hora lá e perguntava: “como é 
isso aqui?” e perguntava mesmo.  
Lá na escola nacional, falei uma vez para o Doraci: “eu conheço mais ou menos, mas dá uma orientação 
para mim aqui”.   
Existem muitos meios, às vezes a pessoa é pedreiro e sabe fazer direitinho, é que às vezes a escola tem 
a oportunidade, que nem você é o engenheiro [arquiteto] lá. Não estou falando que você tem que fazer 
isso não. Ai seria a escola propor para você: “Vamos aproveitar a mente de desse rapaz ai, vamos melho-
rar”. Que, por exemplo, em vez de ficar no botequim jogando uma sinuca, se tiver uma hora, hora e meia 
de mais conhecimento, que é um troço que vai te servir, mais para frente, é bom! É bom! 
Eu conheço um rapaz aqui no Bom Jesus que ele trabalha até hoje de servente. Mas joga qualquer planta 
na mão dele para você ver. Quantas vezes eu já cheguei a ver ele chegando para o Beto [pedreiro] e 
falando: “ó isso aqui tem que fazer assim...”. Ele que trabalhou um tempo com um engenheiro, um cara 
bom mesmo. Esse era chapa quente, e falava: “se você tem interesse de aprender, no período de almo-
ço, vem para dentro da sala aqui...”. Ele ia, almoçava e ficava incentivando o cara lá de como faz, como é 
que não faz... o que tem que fazer, como é que é feito... Dentro de uma planta para ser detalhada lá fora. 
Pois se você tem uma planta, um terreno e o material, e você errar dois centímetros em uma casa, não é 
erro não, por que ninguém é perfeito. Para fazer perfeito, só tem um que é Deus. 
Então, se você tem o terreno, o material, a planta, tudo em dia, ali, e você sabe fazer e fazer porcaria, é 
por que tá querendo bagunçar o coreto. 
Agora, caso contrário, as coisas desenvolvem. 
Pois se ela incentivar as pessoas que estiverem lá, dependendo da mente da pessoa, que já tem conhe-
cimento com obra, com quatro horas que tiver. Por exemplo, uma hora hoje, uma hora e meia amanhã, 
por seqüência, de conhecimento com uma planta. Por que uma pessoa que ficar ali, quatro horas em 
cima de uma planta, ali, tentando entender, não é possível ele não apanhar aquilo na cabeça. 
Então, dentro da pratica do serviço dele lá, se ele desenvolvia 20%, ele passa a desenvolver 40%, 50%, 
60% além da capacidade dele. 
E a escola, no meu ponto de vista, ela tinha de ver um esquema de ocupar a mente do cara em cima 
dessas coisas ai. 
Ai as coisas funcionam.  
Eu vou aprender a falar espanhol para que? eu posso até ir à Espanha, algum dia, não sei do meu dia de 
amanhã. Mas agora, no momento eu acho que é um troço que não me interessa.  
Eu tentar estudar para se formar um agrônomo, é que já estou bem velho para isso, não é muito a minha 
praia, mas você fazer o que você gosta de fazer, e tem a oportunidade, a pessoa vai se dar bem. 
Se a Escola Nacional chegar e falar: “Tom, você vai trabalhar 60 dias de pedreiro aqui, mas você quer 
aprender alguma coisa mais sobre construção civil, essas coisas?” e ele falar: “eu quero sim”, quando ele 
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vier de lá para cá, ele vai vim com a mente totalmente diferente. Se ele pega uma obra ele vai dar sombra 
até no irmão dele que andava com nos dois em obra ai. 
Tom: eu acho muito interessante isso ai, da gente ter feito todo mundo junto, sem pensamento nenhum 
se ia dar certo ou não, e sei que fomos lá e conseguimos fazer. Se saiu alguma errada lá, eu não fiquei 
sabendo, por que eu também voltei antes, mas a minha vontade e era de ficar até o final daquela obra, 
mas não deu para ficar até o final, pois já tinha passado bem do tempo já. 
Sebastião da Silva: lá foi nota 10, da minha parte foi nota dez. 
Tom: foi. 
 (...) 
Francisco Barros: vocês preferem trabalhar em uma obra que está tudo definido no projeto, fechado. E 
não pode mudar nada. Uma casa de uma família, em um assentamento, por exemplo.  Ou em uma obra 
que vocês podem definir tudo: se é tijolo, se é madeira, quantos quartos onde, se tem sala, o telhado, 
banheiros, tudo, tudo... e nos dois trabalhos o dinheiro que vão ganhar é igual. A diferença é que um 
deles, o que tem que fazer o planejamento, vocês vão um mês antes. É mais sobre a diferença do tipo do 
trabalho... do trabalhador que faz o que veio da cabeça de outro, ou daquele que foi ele mesmo pensan-
do, elaborou... e eu acho que é assim. 
Sebastião da Silva: é nisso ai que cai aquilo que falei naquela hora para você. Isso aí. 
Francisco: Qual deles você faria? 
Sebastião da Silva: Depende do lugar. Se for com a Escola, eu preferiria discutir junto lá. 
Aqui na casa do Palmital que estou fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer lá, mas se o homem chegar 
para mim e falar: “eu quero que você desmanche esse telhado e bata uma laje” bem como é caso. Eu sou 
obrigado a fazer isso, por que estou trabalhando para ele.  
Agora, dentro da escola já é diferente.  
Seria, quando as pessoas chegarem lá e: “olha pessoal a gente vai fazer essa reunião aqui para a gente 
definir como que vai ser a obra. Aqui tá o engenheiro, ele vai fazer o desenho para a gente detalhar ela”.  
E essa obra tem de ter três partes: primeiro, a base, vamos discutir; segundo, vamos discutir as divisórias 
da casa; terceira parte, o telhado, ver se de telha, de laje, como for.  
Para a Escola nacional tem de ser assim. Não é Tom? 
Por que aí vai ser uma decisão de todos.  
E se acertar, vai acertar todo mundo. 
Mas se errar erra todo mundo junto. 
 
Para a Escola Nacional, o certo é trabalhar nessa parte: 
 
Tem o dinheiro? tem.  
São quantos metros de obra? ah, é 120, 150, que for... 
Então, vamos medir lá: 25X25, 25X20, e vamos ver quantos metros quadrados ai e vamos fazer essa 
base.  
Fez a base, botou as colunas em pé. As colunas tão em pé? tá. 
Então vamos partir para a alvenaria. Mas para partir para a alvenaria nos vamos definir como que são as 
repartições dela por dentro. Ai senta a galera de novo. E a pessoa vai falando, e você vai detalhando ele 
no papel, para quando chegar no computador com a impressora, já saber o que vai desenhar ali. 
Eu acho que isso ai... Eu não sei quanto tempo leva para imprimir uma planta em um computador, mas 
deve ser umas quatro, cinco horas? 
Francisco: a depender do desenho, é um dia, bem geralzão... 
Sebastião da Silva: por exemplo, se a pessoa que vai desenhar participou da reunião com essa turma, 
fez o desenho ali na mão, na hora, o pessoal aprovou ali. No outro dia, já está lá na frente do computa-
dor, resumiu tudo e no terceiro dia já está com o desenho pronto para todo mundo construir.  
Francisco: o interessante é a pessoa que fez o desenho também construir depois. Imagina só, ficar o dia 
todo desenhando? É ruim para a saúde até. 
Sebastião da Silva: se a Escola Nacional fosse trabalhar, tinha que ser assim. 
(...) 
Sebastião da Silva pergunta sobre a pesquisa e Francisco apresenta as três formas de alienação do 
trabalho e instiga Sebastião da Silva: 
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Sebastião da Silva: mas por que eu optei pro lado da roça? 
Você faz uma avaliação: 
Talvez se você tivesse lá no centro de São Paulo, você nem saberia como que você ia comer uma papa 
de milho verde, né? 
Mas você chegou a ai e a mulher propôs de você comer e experimentar.  
Eu não sei como é o seu dia a dia lá. Talvez você nem ligue para esse tipo de coisa.  
Mas você chegou e você viu ali. Banana madura de hoje não tem, mas você comeu no Stin ali, e você viu 
que é uma banana sem veneno nenhum, uma banana bem doce, boa de comer. O milho que você mes-
mo ajudou a colher, foi lá e quebrou a espiga. 
Se chegar um comprador para comprar um milho meu ali, ele vai ver que não tem veneno nenhum, é 
esterco de vaca. 
O adubo também é esse próprio mato verde ali, no estrume do boi. 
Então você está vendo o que você está comendo, colhendo, e eu vendendo. 
Essa frutas todas outras ai, se estivesse na época, mexerica, laranja, uma manga madura lá de baixo, 
uma graviola. Você vê, está consumindo alimento sem veneno nenhum.  
E a pessoa que for comprar aquilo ali vai saber que está levando um produto consciente de que não tem 
veneno nenhum, e eu acabo ficando satisfeito com isso. 
Por causa disso que eu optei para o lado da roça. 
É eu saber que eu tenho as coisas dentro de casa e saber que todo mundo pode comer daquilo ali, sem 
amanhã ou depois falar: “ai vai me dar um câncer, ou um troço qualquer”... 
 
 
 

7. CRISTIANO CZYCZIA: ENTREVISTA 
 
 
Cristiano é militante do MST e compunha a brigada Apolônio de Carvalho, morador da “casa do 
teto verde”. 
 
Cristiano Czyczia: Meu nome é Cristiano Czyczia, 24 anos, estou há 23 no MST, venho contribuindo na 
Escola Florestan Fernandes desde 2008, 3,5 anos já. A construção desta casa, a Casa do Teto Verde, 
que nós chamamos: “Casa da Família”, linguajar mais de brincadeira das pessoas da casa. Veio da idéia 
das construções de trabalhar a necessidade que a Escola tem, tinha, quando começou essa reforma na 
casa, e teve ainda hoje que é das moradias das pessoas da brigada Apolônio de Carvalho, que são as 
pessoas que trabalham aqui na escola. Então, partindo dessa necessidade especifica da escola, uma 
demanda especifica, a escola teve esse contato com Chico e com outros arquitetos amigos e militantes 
da luta e amigos do movimento. Começou-se a discutir o papel e como trabalhar a reforma da casa, como 
garantir a necessidade de moradia da escola, então, a partir da demanda da escola, como suprir essa 
demanda. E junto com essa discussão, qual seria o método de trabalho e dessas reformas e  construções 
de moradia, tendo já em vista que a construção da escola como um todo ela foi uma espécie de trabalho, 
tanto de trabalho como também de técnica, de maneira de construir a escola, de uma maneira diferente 
de uma maneira tradicional de construção civil.  
Tendo esse entendimento, essa análise, esse coletivo: a escola, e o grupo de arquitetos, achamos e 
vimos que seria necessário que a construção as moradias da brigada permanente seguisse a linha da 
construção da escola, que é tanto de buscar uma nova técnica, uma técnica mais sustentável, mas tam-
bém que o trabalho da construção seja diferente, seja um trabalho onde todos possam participar. Tanto 
quem por aqui passa como quem desenha os projetos, as plantas, e também como quem mora na mora-
dia.  Tem esse sentido, de não ser uma construção, uma reforma que seja, em que tenha cada um o seu 
papel separado. Claro, que cada um com suas qualidades, e seus conhecimentos, vai contribuir, mas  
que isso seja uma somatória de todos esses conhecimentos, desses esforços a ser uma somatória num 
trabalho coletivo.  
Então para nós isso sempre é um desafio muito grande, porque, principalmente para um camponês, para 
classe trabalhadora, no geral como toda, mas principalmente para quem esta no campo, pensar em cons-
trução civil, tem muito aquela imagem, aquela mistificação, de que a única função do camponês é pensar 
o produzir o alimento. Produzir o alimento para cidade industrializar e tudo, que ao camponês só compete 
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isso. Com esse esforço, dessa relação nossa com esse coletivo tem esse sentido de não só trabalhar a 
construção, mas a formação do sentido também. Para nós, do movimento, dizemos que tem varias áreas 
de luta, é a luta pela terra, pela conquista da terra, é a luta pela conquista da educação,  a luta pela arte, 
então varias são as bandeiras de luta nessa construção dessa sociedade que nós queremos. Então nes-
se processo fomos descobrindo que também a construção civil, a construção de moradia também deve 
ser uma ferramenta que os trabalhadores, que o camponês tem que se apropriar também.  
Tem que caber a ele construir o seu próprio espaço de convivência de moradia, da comunidade, ou seja, 
é ser o camponês-operário. Eu penso que isso traz para nós aquele sentido da idéia da aliança de que 
um depende do outro, mas que um pode ser o outro também. O camponês pode ser um operário como 
um operário pode ser um camponês.  
Então sem muita enrolação, mas um pouco para resgatar o sentido também, não só a própria forma da 
construção aqui da casa.  
Mas então aqui na escola eu, quando iniciou o processo de discussão, eu tenho a tarefa de coordenar o 
setor de apoio administrativo, no qual a questão de alojamento tanto dos educando e moradias da briga-
da é uma das unidades desse setor e também com a tarefa de compras da escola, então eu fiquei, eu me 
somei nesse coletivo. Inicialmente nessa tarefa de discutir a questão de compra, discutir e como esse 
setor tem a tarefa de pensar as moradias da brigada,  inicialmente a gente passou a contribuir nesse 
sentido mais de estruturação de garantir os recursos para isso. Tanto os recursos como as discussões, 
ajudar a discutir com o coletivo da brigada, o coletivo da coordenação da escola essa necessidade e 
como fazer isso. 
Apos então a gente foi se somando também porque a construção dessa casa foi ganhando esse sentido 
de trabalho coletivo. Então isso foi o grande marco da construção da casa, porque você podia ver nos 
momento de construção não só o pedreiro, o profissional pedreiro. Vieram alguns de outros estados para 
contribuir que tinham mais a técnica de construção, são profissionais nisso. Mas você podia ver no mes-
mo espaço de construção de elaboração, tanto o coletivo de arquitetos, como os profissionais – pedrei-
ros, como os moradores da casa, como os estudantes da escola que contribuíram também nos mutirões 
que foram feitos, nesse caso foi uma construção feita em mutirão principalmente, e não só na construção. 
Você conseguia ver essa construção coletiva não só na massa, mas também nas discussões em como 
fazer, o desenho da casa, o que vai ser usado, qual o material, isso teve também todo esse grupo que 
participou. Essa construção passou por todas essas etapas, de discutir, de ajudar a por a mão na massa, 
de construir, de tirar terra, de tirar barranco, de jogar terra em cima da casa, mas também de discutir a 
planta, o desenho da casa, o material.  
Teve esse sentido muito grande, para mim mesmo, que participei desses mutirões, para mim ficou muito 
marcado isso, que essa construção, que essa reforma, essa obra nos mostrou que é possível também. 
Não necessariamente precisa ser formado numa determinada profissão para você contribuir com outros 
deveres para alem daquilo que você faz.  
E, também, principalmente me marca a importância do sujeito coletivo, essa é outra marca nessa cons-
trução, é o sujeito coletivo na construção.  
Enquanto, eu não tenho muito conhecimento, mas a construção civil é na sociedade como qualquer outra 
área profissionalizante. Você se forma em determinada questão, e a ti só compete aquela especialidade a 
que você se formou, o individuo. Já nessa construção é mais uma prova de que o sujeito coletivo pode 
contrapor a essa questão da individualidade. Então imagina um camponês ajudando a construir sua pró-
pria casa, isso teve um sentido muito grande essa obra. 
Francisco Barros: Eu estava agora montando o relatório dessa obra e fui olhando no tempo como é que 
foram as etapas. Eu tava lembrando a primeira conversa que teve aqui que foi até naquele quarto do 
canto que era a sala antes, que estava o Talles, estava você, não sei mais quem que tava... 
Cristiano Czyczia: O Piá 
Francisco Barros: O Piá tava também... Que foi quando vocês mostraram o projeto que tinha pra cá. E 
agente foi conversando, debatendo. Você participou como morador ne,  interferindo no projeto dando 
suas opiniões, suas idéias, depois você participou na parte administrativa e na execução foram mutirões 
que você fez. Dentro desses mutirões o que você executou aqui na casa. Você lembra mais ou menos, 
dá para acertar algumas coisas? 
Cristiano Czyczia: Você diz de trabalho? 
Francisco Barros: É de trabalho, de mão na massa. 
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Cristiano Czyczia: “Então, eu ajudei no começo a tirar um pouco do telhado, derrubar algumas paredes, 
ajudei a cortar alguns barrancos, por que tinha um declive muito grande que não fazia parte da casa para 
o lado de para fazer a parte da frente e no inicio tirar a terra fora... Minha participação nos mutirões foi 
esse, tanto de tirar o barranco e tirar a terra para fazer aqui a parte da frente e no inicio tirar algumas 
paredes e tirar o telhado”. 
Francisco Barros: Foram paredes que você ajudou a decidir que elas seriam derrubadas, vamos assim 
dizer. Não foi uma idéia que veio de outras pessoas de outra instancia para você executar? 
Cristiano Czyczia: “Discutiu depois que passou por todos esses grupos nesse intercambio de idéias. 
Isso é outra coisa interessante. Algumas idéias partem de uma pessoa, de como fazer, de tira aqui e ali, 
mas decisão coletiva. Então a decisão não passa, não é o pedreiro quem decide, não é o morador quem 
decide, não é o arquiteto quem decide, o grupo todo sempre, isso é foi uma questão importante, sempre, 
idéias tinham muitas: “faz isso aqui, faz aquilo ali”. Mas quem definia no final era o grupo todo, nem só os 
moradores que viviam aqui, nem só os arquitetos, nem só os pedreiros, então essa é uma outra questão 
importante a ser ressaltada.  
A questão da técnica também, do material usado é outra coisa que marca bastante. Principalmente a do 
telhado, telhado verde, uma técnica não conhecida, da mesma forma que a técnica da construção do 
plano central da escola também, que foi iniciada a ser construída em 2000. Então é uma técnica também 
não conhecida no Brasil e principalmente pela classe trabalhadora, classe de menos renda, a classe 
pobre. É uma técnica que possibilita um menor custo, uma técnica que possibilita maior preservação 
ambiental, uma técnica que se contrapõe ao efeito visual que é construído pela sociedade hoje em dia de 
quem ser tudo um padrão, um padrão de construção, de vista, a chamada beleza da construção. Isso 
contrapõe tudo. Imagina onde que hoje em dia na construção civil está se construindo um teto verde? 
Que você pode plantar grama para construir um jardim em cima da casa, e que isso te possibilite uma 
técnica mais relacionada à questão térmica. Então isso também é muito importante, a técnica usada na 
construção da casa porque, uma porque boa parte dos materiais, principalmente para o camponês, para 
o trabalhador, para quem vive no campo, essa é uma técnica muito interessante porque você pode utilizar 
materiais que você encontra em abundancia no campo. Então, o recurso financeiro é bem menor para o 
camponês, para a classe trabalhadora. A outra questão é da questão própria ambiental. O material que 
você usa, muito menos degradante para o meio ambiente, então para isso é muito importante porque, 
principalmente para o camponês, a sua relação com o meio ambiente é de suma importância. Então pre-
servar, você poder fazer uma construção que você vai estar pensando também na preservação do meio 
ambiente, acho muito interessante.  
Francisco Barros: Antes de você falar do meio ambiente você falou da decisão coletiva. Então você 
acha que tem alguma diferença, por exemplo, de uma pessoa que esta realizando um trabalho sendo que 
ele esta trabalhando em alguma coisa que não é dele, que não é, que não foi ele quem decidiu e que ele 
não sabe para quem que é, da diferença de uma pessoa quem ta realizando um trabalho, que ele faz 
parte daquilo, mais ou menos aqui como a casa, que foi feita a obra e ele sabe para quem que é, de certa 
forma também é dele, ele participou do processo de decisão. Tem diferença entre essas duas formas? O 
que você poderia dizer sobre isso? 
Cristiano Czyczia: Com certeza tem porque a principal questão que eu vejo é a questão de que se rea-
presenta muito essa questão do trabalho também assim como de outra, a questão é de hoje em dia  o 
trabalho para a sociedade é visto como uma forma de alienação do ser humano, ou seja, a maioria da 
sociedade, você trabalha, mas você não se reconhece no seu trabalho. Então você trabalha para se sus-
tentar, mas você não vê o resultado do seu trabalho, você não sabe para quem que é, para onde que vai. 
Você não consegue visualizar o resultado do seu trabalho.  
O trabalho reproduz a existência humana, ou a existência humana se reproduz através do emprego, da 
sua forca de trabalho. Então um trabalho alienante, onde você não consegue se ver, ou você não conse-
gue ver o resultado, não consegue se ver no trabalho, nesse resultado como parte desse resultado, é um 
trabalho alienante. Porque você faz por questão de sobrevivência.  
Agora um trabalho onde você consegue se sentir como parte do trabalho, saber que você ta fazendo para 
você ou para outra pessoa, e você se vê como individuo, agente participativo deste trabalho, então isso 
dá uma própria questão de valorização humana também muito importante. E ainda mais quando é um 
trabalho que é organizado, resultado de um trabalho feito em coletivo, você se sente como parte, mas 
você também sente que tem outras partes e que é necessário a acumulação dessas partes para você ter 
esse resultado final que é o todo. Que não necessariamente só o trabalho em si e a materialização dele, 
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mas também o sentido, a questão subjetiva do trabalho. Que é você estar construindo ou para você ou 
para outra pessoa, mas você faz parte daquilo e você se possuiu deste trabalho para adquirir conheci-
mento nesse processo. Então quando você ta num trabalho que você não tem conhecimento, não ajuda a 
discutir, não ajuda a participar, você apenas operacionaliza, você não se sente parte, você não vê o resul-
tado e não acumula conhecimento. É uma coisa muito mecânica. Agora quando você ajuda a discutir o 
trabalho, como ele deve ser feito, qual a forma, o tempo que vai ser feito, quem vai fazer, você faz parte 
dele também, contrapõe toda a forma de pensar o trabalho na sociedade atual. 
Francisco Barros: Você sente que isso que você estava caracterizando, aqui nessa obra, acabou acon-
tecendo, um pouco disso tudo? 
Cristiano Czyczia: Com certeza, aqui também por ter esse espaço da escola que é uma experiência 
importante de ser analisada, é esse sentido do trabalho dos mutirões que já traz muito isso. Então o tra-
balho que a gente já expôs aqui, mas também a questão do pensamento, da ideologia pela,qual nós 
tentamos lutar, que é a transformação da sociedade. Dos valores que teve nesse trabalho que foi a soli-
dariedade, então você traz valores, para nos que almejamos a transformação da sociedade, devemos ter 
sempre em mente nas ações e em tudo que fazemos ter o valor da solidariedade, então esse trabalho 
que teve aqui, dessa construção que teve aqui, a solidariedade do grupo de arquitetos, da solidariedade 
dos educandos de reformar de construir uma casa para outras pessoas morar. O trabalho não remunera-
do.  
Essa construção vai muito alem do espaço físico dela, do prédio erguido. Por dentro dessa construção 
fica a marca de varias outras questões, de valores que se contrapõem aos valores hoje aqui negados ou 
vivenciados nessa sociedade e também na construção civil.  
Mas valores humanistas, e também o processo foi um processo formativo, porque para mim mesmo, 
apesar de eu ter ajudado não em todo, de não estar presente em todo processo aqui de ajudar, mas 
passava por aqui, participava dos mutirões. Pois então, de construção mesmo eu aprendi muita coisa que 
eu não sabia, que eu nunca tinha feito. A questão de discutir a planta da casa, discutir de como fazer a 
técnica. Era uma coisa assim totalmente, que eu nunca imaginava que eu... Não precisava saber disso. 
Foi um processo formativo essa construção, alem de ter todos esses elementos de valores durante esse 
período, é também um processo formativo, porque você se constrói. Você contribui com o que você tem 
de conhecimentos, aprende a coisa que o outro tem conhecimento. É uma acumulo de conhecimento e 
esforços que são multiplicados entre todos que estão nesse processo, nesse sentido.  
Porque nas construções tradicionais, os conhecimentos existem, mas são separados, alem de ser sepa-
rados são hierarquizados, ou seja, quem tem a formação acadêmica decide como vai ser e quem tem 
uma formação profissionalizante, não-acadêmica, por exemplo o pedreiro, executa. Ele aplica seu conhe-
cimento, e o outro, o arquiteto aplica seu conhecimento, e a empresa, ou seja que for contratante aplica 
seu investimento, mas ninguém tem o conhecimento do que o outro faz, né? Essa construção demons-
trou muito isso.  
E acho muito interessante de ser o espaço, porque pra maioria de que participou dessa construção foi 
uma novidade, porque não tinha trabalhado ainda, principalmente com questão da técnica, de trabalhar 
com o telhado verde. Então é uma experiência que foi uma formação coletiva para todos que tiveram no 
processo, que foi uma vivencia de valores em contraposições do que esta pregado na sociedade. É uma 
experiência que tomara que seja multiplicada para todos que passaram por aqui, e que tenha possibilida-
de de multiplicar em suas comunidades, em seus espaços de vivencia, não só a técnica, mas também o 
sentido desse processo de trabalho coletivo, dos mutirões, como foi realizado.  
Francisco Barros: (...) A gente ta agora começando, vai começar uma obra nova na escola agora, na 
quadra, né, mas não vai ser como foi aqui, por conta, pelo que eu entendi, da rapidez dela para usar o 
recurso. A indisponibilidade da gente lá da faculdade de estar fazendo o plano. A escola acabou definido 
que seria de uma forma tradicional, de contratar o Betão para fazer. Paga um valor fechado para ele e ele 
chama as pessoas para executar, vai ser assim. Depois de terminada essa obra a gente vai ter um bom 
termo de comparação, até internamente aqui. Para ver as outras obras que venham a acontecer para ver 
se elas virão mais por aqui ou mais por lá, né, no jeito, é sempre uma decisão política.  
Cristiano Czyczia: É eu já estou de saída da escola, mas nas oficinas que teve na discussões, eu sem-
pre defendi, e continuo defendendo, eu vejo que a gente tem que ter um esforço aqui na escola, que todo 
esse caráter de ser uma escola diferente, tanto na sua essência pedagógica como também... E a cons-
trução inicial dela, na questão da técnica, no espaço central, foi uma técnica diferente, toda essa questão 
das brigada de trabalhos, eu defendo ainda sempre que nós temos que pensar que a construção da esco-
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la, com uma obra, com uma casa eu defendo que tenha que seguir essa lógica de construção, vamos 
dizer assim, a lógica de construção alternativa. Porque se não você descaracteriza um pouco, você faz 
uma parte central e você não dá continuidade nesse... Ás vezes demonstra um pouco que você, isso 
pode demonstrar, transparecer, que você iniciou um processo, mas que não dá continuidade, ou você 
desacreditou. Mas eu acredito que nós enquanto organização não desacreditamos, continuamos acredi-
tando nessa construção mas, eu vejo quando for discutir o processo da escola tem que ter em mente 
isso. Esse é um espaço, ele todo é um espaço de, é onde nos colocamos nossos valores, da questão 
pedagógica seja na produção da técnica de agroecologia e as construções iniciais da escola também tem 
toda essa questão diferente. Então acho que nas próximas construções e reformas tem que ter um pouco 
esse caráter de construção alternativa que viabilize o trabalho coletivo, como foi feita essa casa.  
Eu defendo que já que não é de conhecimento e aqui essa técnica e essa questão do trabalho é muito 
longe do conhecimento na maioria da sociedade, e aqui é um espaço de reprodução de conhecimento 
diferente, tanto de conhecimento teórico do campo, de quem passa por aqui, consegue ter isso em men-
te, mas também tudo que se faz na escola deveria ter essa produção do conhecimento diferente do que a 
produção do conhecimento hoje em dia na sociedade. 
Francisco Barros: Se não for aqui, talvez não tenha outro lugar que isso pode acontecer, é isso que eu 
estou percebendo também... Lá na faculdade, que é uma escola publica, então... 
Cristiano Czyczia: Pode ate ter em alguns outros espaços, em também algumas outras escolas da or-
ganização tal, mas aqui por já ter se tornado uma referencia não só para o movimento, não só para o 
Brasil, uma referencia internacional da classe trabalhadora, por onde passam pessoas militantes e lutado-
res do mundo todo. Então, eu tenho uma visão que tudo que tem, tudo que se faz aqui tem que ter esse 
sentido de referencia de alternativa de uma nova sociedade e a construção dos espaços daqui tem que 
seguir. Deveria e deve seguir esse pensamento de referencia de um novo jeito de fazer. De um novo jeito 
de fazer o ser humano, os novos homens e novas mulheres, pelo qual tanto lutamos, e um novo jeito de 
fazer o espaço desses novos homens e essas novas mulheres, esses novos seres vão conviver e repro-
duzirem-se e ter sua vida social.  
Então eu vejo isso, a escola ela deve ser, como já é, ela deve ser referencia em tudo que se pratica aqui, 
seja a teoria ou o trabalho, as relações sociais, os processos culturais, o desenvolvimento de tudo que se 
possa imaginar na escola ele tem que ter um caráter do novo, do fazer novo, do novo como transforma-
ção da sociedade, não só o novo, no sentido de novo, mas de ser uma nova forma, novos seres, uma 
construção que possibilite essa transformação. 
Francisco Barros: Sim... e fora daqui não é fácil mesmo, na Faculdade onde eu estou é muito difícil e 
diferente daqui, porque lá é uma escola publica, as pessoas entram lá livremente e tem toda dificuldade 
do vestibular, que não tem nada de livre nisso, mas pelo menos a pessoa que for lá e estudar ela entra. A 
gente tem autonomia para essa pesquisa, por exemplo, o que eu to fazendo é uma proposta que surgiu a 
partir desse colega professor e eu, as instancias burocráticas lá aprovaram, ta completamente inserido lá 
na sociedade capitalista. As pessoas que entram na escola são em grande maioria de família de alta 
renda, que tem um desejo de se formar e ter um diploma, virar arquiteto, ficar rico, fazer grandes obras e 
ficar famoso... O sonho de todo estudante, a maior parte, é muita gente, é essa. Então dentro da escola a 
tem um espaço de formação que chama Canteiro Experimental que é aquele que a gente visitou lá, então 
a gente fica lutando lá dentro para ter o mesmo tipo de experiência que a gente fez aqui na casa do teto 
verde, até dentro de uma disciplina da faculdade. Mas lá são tantos limites, tantas dificuldades para con-
seguir exercitar isso que a gente consegue fazer aqui, que lá ficam como nuances, que entram assim lá 
na experiência, as coisas elas passam meio desapercebidas, algumas pessoas percebem, aprendem 
muito com o processo, constroem eles mesmos o que eles projetaram, tem esse pertencimento, essa 
noção de desalienação do trabalho acontece, mas não é para todo mundo, aqui parece que é mais total a 
coisa, é como você falou, é quase 100% de tudo que ta aqui tá de uma forma relacionada com esse en-
tendimento de luta do movimento, da organização. Até enquanto comparação é que uma das coisas que 
eu vou fazer na pesquisa é comparar isso a fala de vocês aqui e a fala dos estudantes lá e ver que aqui 
dá para chegar até tal lugar e lá dá para chegar a outro lugar. Acho que aqui está mais completo mesmo. 
Mas isso tudo que você falou aí é muito legal, muito importante mesmo, deu para compor na pesquisa. 
Fico bem animado com essa conversa, muito importante, obrigado. 
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8. DIEGO HOSIASSON KAPAZ: ENTREVISTA 
 
 
Diego Kapaz é arquiteto e urbanista formado pela FAU USP em 2010 
 
Francisco Barros: Seguinte, pediria que primeiramente você se apresentasse, assim, um quadro profis-
sional. 
Diego Kapaz: Eu sou Diego Kapaz, arquiteto formado na FAU-USP 
Francisco Barros: Que ano você se formou? 
Diego Kapaz: Formado na FAU em 2010, de 2003 ao meio de 2010, e ao longo de minha formação co-
mecei a trabalhar com alguns grupos de extensão universitária, mais especificamente o Oim-Iporã-Ma 
Ore-Rekó. 
Francisco Barros: É verdade! 
Diego Kapaz: É, dando seguimento a um trabalho que você iniciou anos atrás. Bom, e em relação à 
minha formação, não sei se tem alguma coisa específica voltada para ao MST. Aí, depois, ao longo de 
2010 a gente começou a fazer um trabalho em conjunto com o pessoal da ENFF. E tive a oportunidade 
de pegar umas últimas etapas da construção da casa do teto verde, que acho que é o assunto que esta-
mos tratando especificamente. E é isso que vivi esse momento, basicamente, enquanto recém-formado. 
Francisco Barros: Você tinha antes trabalhado com execução de alguma obra, onde você tivesse cons-
truído com suas próprias mãos, alguma coisa de arquitetura, ou não? 
Diego Kapaz: Eu tive experiências com as disciplinas optativas do Reginaldo Ronconi, que foram bem 
elucidativas nessa parte de auto-gestão e de mão-na-massa, mas eu fiz dois estágios bem digamos as-
sim, tradicionais, em grandes construtoras, cujo trabalho de construção civil não tem absolutamente nada 
a ver com esse, mas o ofício de produzir e a mão-na-massa eu cheguei a encarar.  
Me lembro que acabavam me dando umas funções de “ah, vá lá e faça o projeto do canteiro, na obra”, e 
eu não tinha nenhum operário para me acompanhar, e às vezes eu chamava um ajudante e acabava 
metendo a mão na massa eu também, de forma bem informal, dentro daquele trabalho,  nada como este 
daqui. Então eu tive essa experiência de canteiro, que é diametralmente oposta em relação a esta que a 
gente fez agora, mas que foi bem enriquecedora, acho que contribuiu... 
Francisco Barros: Como que você descreveria isso que a gente fez agora, assim, o que dá para dizer 
dessa experiência? 
Diego Kapaz: Para mim, foi muito pouco, no sentido de que eu acabei participando do teto verde muito 
pouco, porque quando eu cheguei ao grupo, agora não me lembro se o grupo foi formado quando eu 
cheguei, mas esse trabalho vocês já tinham iniciado, você e o pessoal do MST.  
Então, quando cheguei lá, a idéia toda já tinha sido bem concebida, o edifício já estava metade dele cons-
truído, aí a gente entrou enquanto extensão na ENFF e este especificamente foi um trabalho que a gente 
foi tocando sem um rigor, ou melhor, não era uma pauta do grupo de extensão, era uma coisa que a 
gente fazia junto com você, a gente foi mais para auxiliar a etapa final de produção disso e fomos lá umas 
vezes.  
Eu acabei indo lá umas 3, 5, 7 vezes, acho que nem isso, umas 5 vezes. Objetivamente, foi isso. Por isso 
que para mim foi muito pouco. Materialmente foi muito pouco, muito pouco tempo de dedicação minha a 
isso em um processo quase que totalmente encaminhado. Mas a partir daí foi uma experiência muito 
interessante. 
Francisco Barros: O que você viu de interessante nessa experiência? 
Diego Kapaz: O trabalho estava sendo tocado de forma autogestionária. E eu já tive uma relação próxi-
ma com o conceito de autogestão e já tive umas experiências sobre isso. Mas esta experiência me pare-
ceu que tinha um apuro muito grande nas relações humanas no que se refere à autogestão, no sentido 
de que você... Vou dizer de forma bem sincera: pela sua pessoa, Chico, que pelo que eu vi, estava mais 
do que todos impulsionando essa questão. 
Então muitas vezes a gente chegava lá, e o pessoal já começava a nos perguntar coisas, e, apesar de 
todos eles já estarem ligados ao movimento, de serem do MST, a relação de trabalho prático, da mão na 
massa, mesmo, eles não tinham de forma clara como que se daria essa questão da autogestão.  
Enfim, e a formação deles, de forma geral, é outra. Então esse cuidado seu de sempre introduzir eles ao 
poder de decisão, e de colocar tudo na roda, eu vi que já tinha uma desenvoltura grande, e o pessoal que 
era ajudante já se sentia desinibido de participar daquilo – por justamente o trabalho já estar em anda-
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mento – e alem disso o trabalho estava sempre ganhando esse impulso seu. Estava criada uma relação 
muito saudável entre as pessoas ali, e o respeito a isso, à decisão conjunta do trabalho. Isso foi um as-
pecto. 
O outro aspecto é que existia claramente um descompasso ente o movimento e nós, e entre você, e o 
nosso tempo, de, digamos assim acadêmicos, e aí entra outra questão, da extensão universitária, mas de 
nós arquitetos, digamos assim. Porque a gente acabava indo uma vez a cada semana no máximo, mas 
era uma vez a cada duas ou três semanas, e você tinha um contato muito mais direto com eles, falava 
umas 2 a 3 vezes com eles por semana pelo telefone, mas as coisas eram tocadas no ritmo de obra, 
mesmo. As vezes, mas mais do que isso, no ritmo do movimento, e às vezes você chegava  lá e via que 
uma decisão que não era sua, mas uma decisão que tinha sido tirada no coletivo, chegou alguém lá e na 
hora de construir construiu de outra forma. Não porque não gostou da decisão, nem porque não ouviu a 
decisão, mas porque na hora as coisas tinham que ser tocadas e ele foi lá e fez. Quer dizer, uma coisa de 
descompasso. 
Francisco Barros: O exemplo da varanda, né, por exemplo. 
Diego Kapaz: É, a varanda foi o exemplo mais sintomático disso, que eu acompanhei de perto foi isso. O 
grupo tinha conversado, tinha feito reunião – eu não acompanhei a reunião, mas o que eu soube foi isso 
– tinha sido decidido fazer de uma forma, aí chegou dois dias depois e o pessoal da produção resolveu 
fazer de outra forma, etc. 
E você tinha um embate, também, nesse caso da varanda acho que foi bem legal, mas não só nele. Você 
estava trabalhando a idéia de participatividade em você, de forma também muito enriquecedora. Porque 
também aquelas vigas todas estranhas, alguns elementos construtivos, aquela abertura de iluminação no 
teto, e a varanda, também, você tinha uma opinião sua, que era muito embasada, com o conhecimento 
técnico e acadêmico, e pratico também, mas você se deixava levar pelo coletivo por conta da questão 
maior de que o importante era mesmo a construção coletiva da idéia. 
Eu acho que vou voltar a falar um pouco agora de que pra mim foi muito pouco. Eu não cheguei a partici-
par desses âmbitos de decisão, eu era mais como um auxiliar, ali, por mais que criasse uma relação, as 
pessoas perguntavam para mim o que eu achava disso e daquilo, na hora que eu colaborava com a mão 
na massa eu produzia intelectualmente, mesmo que fosse “como a gente vai subir esta escada daqui pra 
lá”, quer dizer, em decisões práticas em uma obra, não deixou de ser rica a minha participação para o 
coletivo. Mas pontos mais interessantes da relação da autogestão com o canteiro, eu participei mais co-
mo expectador. 
Fui lá acho que umas 5 vezes. Dessas, 3 que eu fui acabavam acontecendo coisas que fizeram com que 
a gente não produzisse nada, não sei se você se lembra, em relação ao teto verde. A gente foi lá “ah, 
vamos trabalhar no teto verde isso e aquilo, e vamos ver sobre o plano diretor tal e tal”. Ai a gente chega-
va lá e “... tá faltando material” ou “ah, o pessoal foi pra não sei onde”, ou teve um dia que a gente chegou 
mais tarde... 
Particularmente na minha posição teve isso. Mas consegui apreender bastante coisa. 
Francisco Barros: Mas assim, perguntando, o que você objetivamente executou com as próprias mãos 
lá? Eu me lembro de uma coisa, por exemplo, mas vou pedir para você contar com as próprias palavras, 
da gente cortando aquele cano para ter pequenas seções, para ficarem entre os blocos que ficavam na-
quela parte da platibanda do teto verde. Eu me lembro desse momento que a gente tava fazendo isso. Ia 
pedir para você fazer um exercício de memória, dizer o que você executou na casa? 
Diego Kapaz: É verdade, essa coisa do cano foi legal, eu tinha até esquecido agora. Foi legal porque era 
uma questão de como iria ter o espaçamento entre os blocos. E era uma engenhoca, como muitas que 
tiveram nesse projeto. Tinham umas soluções construtivas muito interessantes, porque eram engenho-
cas. Essa era uma. Na verdade aqueles blocos foram uma contenção totalmente inusitada. E aí aquela 
coisa deles serem protendidos, era uma confusão, porque a gente falava “Vamos protender aqueles blo-
cos para sustentar a terra, com cabo de aço, mas aí tem que ter um espaço para vazar a água, e aí ao 
mesmo tempo passavam uns canos verticais, que estavam evitando uma grande barriga nesses blocos, e 
aí ficavam umas pequenas barrigas nessa linha de blocos que estava protendida. E aí a gente ficou deci-
dindo como ia fazer esse espaçamento entre eles. Aí surgiu a idéia de fazer em canos PVC e veio a for-
ma que ia se cortar para fazer o encaixe, foi uma coisa interessante, é difícil descrever sem desenhar. 
Mas acho que foi isso, a gente não ia desenhando, a gente ia brincando, fazendo uns cortes e colocando 
o tubo no meio do bloco para ver como ia ficar. 
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E teve outra parte que foi fixar aquela lona plástica que ia entre o bambu e o Bidin, que faria a maior im-
permeabilização no telhado e ai foi um lance mais prático, menos decisório, menos questões de decisão 
envolvidas, mas só como cobrir ali e tal. 
Fora isso teve um dia que ficamos lá retirando entulho, mesmo. E aí era retirar entulho. A gente falou “ah, 
vamos limpar isto aqui” e ia conversando sobre as coisas todas do lugar. Em alguns momentos, os pe-
dreiros que estavam lá todo dia pegavam aqueles momentos nossos para ficar mais numa reflexão, numa 
atividade mais reflexiva, mesmo porque era sábado à tarde, e estavam cansados da semana, e às vezes 
não tinha mais material para fazer o que queria, ou etc. Então acho que as outras vezes foi isso. O que 
eu me lembro pegando na massa foi isso. Posso ter esquecido de alguma coisa. 
Francisco Barros: Um pouco o que eu estou olhando nessa experiência são atividades que você fez e 
que você estava criando enquanto fazia. Por exemplo, esse negócio do cano. E atividades onde você 
executou coisas que já tavam pré-determinadas por outras pessoas anteriormente. Ou atividades que 
você idealizou, pensou, elucubrou, mas não executou.  
Vamos dizer que tem três tipos de atividades: aquelas que são as casadinhas e as que são alienadas, 
uma na execução, e outra no pensamento. Daria para você fazer uma avaliação, de julgamento, mesmo, 
desses três tipos de atividades, o que você poderia dizer sobre elas? 
Diego Kapaz: Bem, a resposta vai acabar sendo influenciada, vai ser uma resposta minha: Na medida 
em que você tem noção do que é autogestão, de forma conceitual e pratica também, às vezes carregar o 
entulho era alienado mas não era. Quer dizer, lógico, a produção ali, totalmente alienada, o ato material 
não tava ligado a nenhuma decisão de como aquilo deveria ser ou porque... Inclusive a gente nem estava 
retirando o entulho. A gente estava jogando o entulho daqui pra lá. Inclusive lembro de pensar isso “nos-
sa, que coisa que a gente está fazendo? A gente ta jogando o entulho daqui pra lá, a gente não ta nem 
limpando nem nada.” Ai as pessoas que tavam lá: “não, é porque ali vai precisar do entulho, tal, nanan-
na”, então aí tudo bem, mas acho que de certa forma a gente tinha uma consciência de que existia um 
descompasso ali, de que não só ter entrado no meio do bonde andando, mas entre o pessoal que estava 
lá  no movimento, na ENFF, morando lá todo dia, e a gente que ficava em São Paulo e que ia pra lá even-
tualmente. Então os dois descompassos tomados, a gente tinha consciência, e seria até petulante da 
minha parte exigir que não fosse assim. De que alguns pontos iriam se desvencilhar mesmo. A produção 
pratica ia se desvencilhar das decisões. Mas existia um senso de que aquelas decisões estavam sendo 
tomadas pensando naquela pessoa que estava produzindo aquilo. 
Enfim, e também, eu acho que não estou lembrando agora de algum momento que eu cheguei a decidir 
alguma coisa e falar “olha, vou participar da decisão e não vou executar” naquele projeto. Mas acho que 
foi mais uma conversa que a gente teve mais com você, enquanto estávamos indo ou voltando, de “ah, a 
gente tem que resolver isto daqui”, ao eu falava “ah, porque que a gente não bota...” acho que a coisa da 
contenção, antes de virar uma questão de com iam ficar aqueles blocos lá, de “como a gente faz a con-
tenção da terra?”. E aí a gente ia elucubrando e naquele momento a gente não pensava que estávamos 
colocando ali e que íamos lá e fazer. Eu tinha consciência de que eu não ia fazer aquilo. 
É uma alienação consciente, não sei como colocar isso, em termos... Você sabia daquilo, a questão era 
você enxergar que existe um ser humano, que ta ali, executando aquela peça, e esse trabalho todo tem 
uma intenção. Qual é a intenção? É produzir um espaço, legal, de forma que todas as pessoas envolvi-
das trabalhem de forma enriquecedora intelectualmente e de forma a se desgastar fisicamente o menos 
possível. Quer dizer, em termos objetivos. Você entende que no fundo a gente podia fazer certas abstra-
ções, de colocar algumas idéias, às vezes até nem participar da reunião, assim, “ó, Chico, essa questão 
pode ser resolvida dessa e dessa maneira, coloca lá pra eles, porque você vai lá e eu não vou esta se-
mana”, ou “o pessoal decidiu carregar o entulho pra lá, então vamos carregar o entulho”, e enquanto a 
gente ia carregando o entulho a gente ia conversando sobre o entulho, sobre a obra em si. Inclusive ti-
nham uns gringos lá, que inclusive estavam mais de para-quedas que eu ainda, mas tinha essa troca. 
Então acho que o importante mais do que tudo é a intenção das pessoas envolvidas e a compreensão do 
todo das pessoas envolvidas. E que seja um todo voltado para uma produção coletiva. 
Estou trabalhando agora aqui no Rio, com um pessoal de uma cooperativa de construção. Eu tou num 
escritório, a gente está projetando e eles estão construindo, numa relação meio estranha por diversos 
fatores. Mas aí você vê, é uma cooperativa, o pessoal totalmente engajado politicamente, é uma coopera-
tiva mesmo, de fato, mas na hora da produção em si não existe nenhum pensamento autogestionário de 
“Po, vamos discutir como que a gente produz isso daqui”, “se essa laje vai ficar melhor assim ou assado”. 
Inclusive é uma produção comercial, uma produção com um cliente, que tá lá, e quer a casa dele dessa 
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forma, etc. Mas ao mesmo tempo você olha aquele pedreiro e ele tem consciência do todo. Ele chega 
depois do expediente, que seja, e eles elaboram essa troca, e eles têm abertura, pra falar “o trabalho vou 
começar por aqui, não por ali”, não é uma coisa tão rígida como o canteiro tradicional. E são nuances, 
assim. 
Francisco Barros: Ah, legal, de alguma forma você tá conseguindo dar uma continuidade a esses exer-
cícios, assim, com essa cooperativa. Sim? 
Diego Kapaz: É, esse trabalho que eu estou é um lugar bem legal. É um escritório de arquitetura que na 
verdade sou eu, um arquiteto e uma estagiária. Na verdade, eu estou fazendo uma parceria com esse 
cara, e esse cara é ótimo, ele tem uma visão política muito interessante, apesar de ser um cara totalmen-
te despolitizado, é uma coisa meio estranha, assim. A mulher dele, que não é arquiteta, mas trabalha 
inclusive com essa cooperativa, é uma pessoa super politizada e tá levando ele pra lá. Ele é um cara 
mais pragmático, quer dizer, não é que ele é despolitizado, na verdade ele é bem politizado, mas é um 
cara muito pragmático, entendeu? Sei lá... Mas tá sendo ótimo, porque eu estou tendo espaço justamente 
pra colocar essas coisas, por acaso agora a gente tá com essa cooperativa e talvez a gente faça uma 
parceria pra fazer alguns empreendimentos imobiliários, meio que grandes, assim, com esse pessoal aí. 
Está sendo legal, assim. Mas antes daqui, meu caminho era meio esse, eu não tava querendo ir pra outro 
lugar não, em termos de produção. 
Mas o que eu queria dizer em relação a sua última pergunta era que não é necessariamente negativo que 
em alguns momentos particulares a produção eventualmente se forme alienada. Ela tem momentos que 
têm que ser meio isso, assim. 
Francisco Barros: Mas em termos comparativos ao que seria essa produção alienada que em alguns 
momentos acontece com uma obra tradicional, tem diferenças ou não? 
Diego Kapaz: Com certeza. Justamente é isso que eu estou colocando. Quando você trata de alguns 
momentos particulares em que você pega e executa, isso se dá mesmo quando você está fazendo um 
trabalho sozinho, inteiramente sozinho. Por exemplo, estou fazendo aqui um trabalho de programação de 
um site. Tem uma pessoa que vai executar o trabalho inteiro: eu. Então, não existe como se alienar, cer-
to? Eu vou decidir e executar tudo do começo ao fim. Certo? Não vai ter mais ninguém, nem interlocução 
com mais ninguém. A produção é toda minha. Tem momentos em que eu estou só no “copy-paste”. 
Acho que é um pouco isso, nesse sentido que eu estou colocando. Mas lógico, quando você vê num 
coletivo, e aí alguns tocam o bate-estaca e alguns tocam o espaço de decisão, a coisa começa a se com-
plicar. Então eu acho que ali, o importante é que eu, e todos os agentes envolvidos, mas especialmente 
você estavam atentos pra cuidar com que não se alienasse de fato. “Pô, tou fazendo um trabalho aliena-
do aqui, beleza, mas eu tenho noção de porque que eu estou jogando daqui pra lá? O Que que decidi-
ram? Quais que eram os pontos que estavam...” Por mais que seja... eu não participei da decisão, mas 
tenho uma noção do todo, do coletivo. Ou “poxa, estou decidindo colocar uma contenção aqui do teto que 
vai ser assim ou assado”, uma coisa que depois também eu tentei ajudar na decisão com algumas idéias, 
mas nem participei da decisão. Quer dizer... 
(...problema na conexão, som cortado...) 
... vou lá, vou dar uma idéia e não vou fazer, mas eu tenho noção de quem são as pessoas envolvidas, 
de quanto tempo elas dispõe...  
Eu acho que, se eu for banalizar a idéia, seria como o Lelé. A produção dele não é nada autogestionária. 
Mas ele decide aquele projeto pensando no coletivo que ta produzindo, em alguns desenhos, por exem-
plo. Que é um exemplo que chega a ser clássico, até, né, “vou levar aquele duto de esgoto no meio da 
favela. Ah, vou fazer umas peças de argamassa armada que pesam no máximo 100kg. Aí as pessoas 
vão levar de 2 em 2, chega lá...” entendeu, aquela produção esta facilitada para aquelas pessoas.. Acho 
que em alguns termos, parece um pouco isso. Se não fosse só o Lelé que pensasse dessa forma, mas 
todos os trabalhadores envolvidos ali, por mais que... 
 (....problema na conexão, som cortado...) 
Num canteiro tradicional não existe essa abertura, não existe a preocupação com que cada peça, por 
mais que seja uma peça separada, tenha uma compreensão do todo e se relacione com ele. Não existe 
nenhuma preocupação nesse sentido. Mesmo quem ta decidindo, seja esteticamente, mesmo até o in-
corporador, não tem nenhum vínculo, nenhuma compreensão do todo. Era isso. 
Francisco Barros: Maravilha! É, tem mais alguma coisa que você queria comentar? 
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Diego Kapaz: Ah, acho que um momento interessante também foi quando a gente foi lá e já tava pronta, 
a casa. Não sei se tava inteiramente pronta, mas ...... Foi uma coisa muito gostosa, chegar lá em cima, e 
ver, acho que é uma coisa de obra, você chegar lá e ver o trabalho executado. 
Francisco Barros: É, eu tava outro dia... Porque amanhã gente vai lá pra escola, né? Ta tendo uma 
obra, esta quase pronto, esta finalizando, e aí chegou um recurso pra construir um anexo pra quadra, lá 
em cima. Então amanhã a gente vai discutir como é que vai ser a cobertura desse anexo, se vai ser de 
sapé, se vai ser de telha de vidro, se vai ser de barro, uma estrutura leve... 
Diego Kapaz: Nossa, aquele projeto lá, que a gente conversou, lá? 
Francisco Barros: Exatamente, agora esta executando. 
E aí, nesse meio tempo, a gente, pra fazer essa planta, teve várias pessoas envolvidas, né? O Eridan, o 
Geraldo, o Talles (isso de memória), o Caio, um monte de gente foi falando e componde essa história 
toda. Não foi todo mundo de uma vez só. Então a gente ficou meio numa função de tentar criar uma linha 
no projeto que tenha um pouco de cada pessoa. Então por exemplo, um balcão onde as pessoas vão 
encostar e tomar uma cerveja. Isso foi uma idéia do Talles, por exemplo. Então o balcão do Talles ta lá. 
Até, o Talles teve no Rio de Janeiro, com você, aí, ele nem sabe que o balcão ta sendo executado, mas 
tem uma memória. Aí chegou um belo dia e o Ion e falou: “Ah, não, ta tudo errado, isso aqui, num sei o 
que” então ele propôs tudo do zero, uma coisa nova, uma coisa que passava por cima de tudo. Aí tava o 
Leudimar e falamos que era um projeto feito por pessoas, e que eram pessoas que fazem sentido, parti-
ciparam de etapas do processo... não dá pra você mudar tudo, assim, desconsiderar um monte de gen-
te... e ele: “Ué, vocês não gostam de revolução? Então vamos revolucionar!” Falei “é, mas aqui a revolu-
ção já aconteceu. E nós estamos entre companheiros, e aqui a gente vai somar e compor as idéias.” E aí 
no final não ele recuou e propos de mudar umas coisas, que ele achava essenciais... E duas coisas que 
ele propôs, então tem o do Ion, também, tem coisas  bacanas que ele sugeriu, ta lá no meio. Dá pra dizer 
assim, que você, hoje, assim, tem alguma coisa naquela casa que é tua também? Simplificando a per-
gunta. 
Diego Kapaz: Acho que sim, sim. Tem pouca coisa, como eu disse, eu cheguei e participei bem pouco 
daquele projeto, mas sim. Eu acho que no fundo, talvez daquele trabalho ficou um saldo meio negativo, 
assim. Eu tenho muito mais daquele trabalho do que ele tem de mim. Eu posso chegar lá e responder 
porque que aquela viga é assim, porque que aquela cobertura é assim, porque que aquelas paredes tão 
pintadas dessa forma... Eu compreendi muito mais do processo do que eu deixei a minha marca ali. Mar-
ca no bom sentido. Mas acho que tem algumas coisas lá minhas sim. Deve ter. Se for pensar acho que 
aquele tubozinho de separação foi algo que eu contribuí. Aqueles espaçadores de tijolos de contenção. 
Aquilo ainda existe, por sinal? 
Francisco Barros: claro, ta tudo lá. 
Diego Kapaz: Nossa, aquilo, quando eu vi em pé eu falei “puxa... aquilo não vai ficar em pé” Aquelas 
barrigas lá não aumentaram não? 
Francisco Barros: Não..! Depois de um tempo ela para, faz só até o cabo esticar.. 
Diego Kapaz: É, o cabo de aço não vai.... não é? 
Francisco Barros: Não vai. 
Diego Kapaz: Um personagem interessante que eu acompanhei também foi o Rafael, né? Aquele meni-
no, lá, de 16 anos, acho.. Ai eu tenho uma história pra contar porque ele tava num momento de vida... Ele 
nossa, era muito empolgado, porque ele tava vivenciando de uma forma única. Vou colocar nesses ter-
mos só pra encurtar a conversa. Mas é isso. 
Francisco Barros: Então, valeu, é uma conversa que não termina aqui, também, é um dialogo pra com-
por a história coletiva. 
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9. ERIDAN: ENTREVISTA 
 
 
Eridan é militante do MST e faz parte da Brigada Apolônio de Carvalho 
 
Eridan: os conhecimentos que você tem estão mais para construções de cimento ou do tipo da casa do 
teto verde? 
Francisco Barros: Olha, para ser sincero... Aquilo que aprendemos na faculdade não é uma técnica só, 
é um universo de técnicas da construção civil. Por exemplo, quando decidimos que íamos construir a 
cobertura com terra viva na casa da brigada, eu nunca tinha construído nada assim, mas fui e fomos 
atrás de saber como fazer, e juntamos várias idéias. Você deu idéias, o Tchesco, do Rio Grande do Sul 
deu um monte de idéias, eu falei com pessoas que sabiam, fiz algumas pesquisas.... Aí juntamos tudo, 
fizemos o projeto comum e executamos, aquilo que está lá. 
Nesse sentido, se você chegar para mim e dizer: “quero construir uma coisa de ferro, e cimento, e tal” e 
perguntar para mim como é que eu faço... Pode ser que eu não saiba te responder, mas eu sei dizer para 
você o seguinte: dá-me um tempo que trago uma resposta de como fazer. Aí “eu vou a traz”! Entendeu? 
A gente não sabe de nada, e o que aprendemos na faculdade foi isso: ir atrás de caminhos para fazer as 
coisas. Então, não tenho nenhuma especialidade assim. Então “fazemos qualquer coisa”, a gente resolve 
como fazer. 
Eridan: Eu, como sou filho de agricultor, trabalhava na agricultura, então eu não conhecia nada de cons-
trução. Meu negócio era plantar, colher, carpir... Então, construção para mim ... Eu via pela televisão, mas 
só que em 2000, quando estava lá no norte, eu tive que sair, né, vou trabalhar para ter dinheiro, conhecer 
um pouco também.... O terreno que trabalhávamos era muito pequeno, se fosse para todos trabalhar, só 
se fosse com o triplo de área que estávamos. Então, como meus irmãos que estavam em casa, mais 
novos, davam conta, então eu saí. Aí eu fui trabalhar de ajudante, de servente, e eu ficava prestando 
atenção como era, isso mesmo. Era fazer massa, encher coluna, assentar blocos na linha, no prumo. 
Para a pessoa que saiu da agricultura é uma surpresa, né. Mas depois que está dentro e está vendo aí já 
se torna fácil. Para o pedreiro que faz a muito tempo, para ele é fácil. Aí conheci o movimento em 2002, 
vim embora, vim aqui para São Paulo, e de repente me topo com essa construção, em solo cimento. Eu 
era uma pessoa que só entendia de armação de ferro e de cimento, do porque aquelas amarrações, do 
porque as colunas, por que as vigas. Aí de repente esse solo-cimento compactado, de taipa. Será que 
isso dá certo? Aí foi onde teve o Jorge [engenheiro], explicou tudo aquilo que nós conversamos quando 
estava construindo a casa. E tem a viga... o de é que ia o peso, onde é que a viga poderia romper. Aqui 
na construção tiveram cantos, aqueles arcos, na área de vivência. O porquê que com aqueles arcos o 
peso não ia romper, porque em cima das colunas... E fui aprendendo. Também aprendi a fazer análise da 
terra, com um arquiteto do Rio de Janeiro, que ficou explicando por que tinha que analisar a terra, tirar os 
cinco centímetros que estão acima do solo, devido ao insumo que tinha poderia dar rachadura, poderia 
criar mato, tudo isso.  
E depois chegou ao ponto de começar a trabalhar com você, de nós... Eu não cheguei na obra da casa 
do teto verde desde o começo, mas eu também cheguei a dar minhas idéias. Até, essa semana, eu esta-
va lá observando, olhando, sozinho, e achei que aquela sua idéia de cortina, eu acho que seria bem ideal. 
Eu gostei da claridade, e seria um negócio mais (tá certo, se fosse fazer do começo não colocaria toda 
ela com telha branca), mas agora, também optaria pela cortina escura, pois daí a gente não seria obriga-
do a puxar toda a cortina, para deixar toda claridade entrar, eu poderia regular a claridade da casa. Se eu 
quisesse abrir só uma parte, se eu quisesse abrir toda. Tudo vem daquela conversa de o arquiteto não 
ser simplesmente um arquiteto. Ele é o arquiteto e o aprendiz. Ali, tudo na hora conversando com os 
pedreiros, conversando com quem já participou de outra obra. E pronto, pessoal depois que faz a cons-
trução, ele não vai aprender tudo naquela hora, ele vai aprender aos poucos. E, como é uma construção 
que a gente pode olhar e ver depois, sozinho e com calma, e até é possível de se notar o erro, de que se 
fosse hoje não faria de novo... é nessa escola, né? Essa oportunidade, né? Por que entregamos mas não 
saímos dela, então eu mesmo tenho a oportunidade de trabalhar, e você também, que sempre vem fazer 
as pesquisa e sempre está convidado a vir aqui. 
Então, sobre ser aprendiz, para aprender mais, como o pessoal fez, isso aqui é muito importante. Eu 
lembro bem mesmo, quando pensaram no projeto da casa, a discussão que teve, discussão no bom 
sentido, mesmo, né. Com você, do porque ia ter bastante quarto, que ia ter aquele corredor e dividir os 
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banheiros no meio, aumentar os banheiros, mas que fiquem bem divididos. Foi um coletivo que decidiu, 
né?  
Se errou, bem, não foi um erro. Acho que quando chegou um momento que não foi pensado em como 
fazer, pelo pedreiro, para ele ter o conhecimento mesmo, para finalizar as paredes no oitão com as vi-
gas... Hoje as pessoas olham onde ficou o telhado, tem muito tijolo estourando. Se fosse com uma viga 
de cimento, não teria acontecido isso, né? 
Francisco Barros: Sim, sim, isso foi direto abaixo da cobertura, né? Como é uma cobertura para pesso-
as andarem, se elas pisarem com força pode quebrar o tijolo, né? Apesar de ter ali uma viga de madeira, 
já, né? Sim, é em uma pequena parte, na parede dos quartos, é um telhado que as pessoas andam so-
bre, não estamos acostumados com isso, e ninguém percebeu... 
Eridan: Sim, nesses dias que chove, encharcou a terra. Então quando a pessoa anda, com o peso da 
água... Estourou uns três ou quatro tijolos, lá de cima. 
Francisco Barros:  É, isso aí já tinha rachado alguns já na obra, né? Com o caminhar com os carrinhos, 
para colocar a terra, já tinha acontecido.  
Eridan: Mas se fosse feita uma viga... e nas tábuas, se tivesse subido as tábuas, no período da constru-
ção você tinha ganhado tempo... 
Francisco Barros: Mas ali na época conversamos muito, acho que ficou certo, não tem problema, foi por 
causa da altura da viga e do teto verde. 
Eridan: O pedreiro já tem esse conhecimento, faltou, na reunião ter passado isso. E, não sei, se o valor 
que teve a casa ultrapassou, de repente, conversando com Eron, ele disse que acabamos gastando mais 
que nós pensávamos. Acho que foi negativo isso de começar e depois colocar uma coluna sobre a viga. 
Isso deu um desgaste. Foi mais tempo. Encher a coluna embaixo da viga. 
Francisco Barros: É isso foi preciso porque decidimos colocar o teto verde, que é um pouco mais pesa-
do, e precisou de reforços.  
Eridan: É assim mesmo, sempre acontece isso, não dá para ser 100% do jeito que todos querem, sem-
pre acontece isso. Mas se tinha alguma coisa que eu achava que tinha de ser daquele jeito, eu falava, 
né? Assim, na hora! O que não obrigava que tinha de ser do meu jeito! 
Eridan: E aquelas vigas, que montou na obra, se tivesse feito inteira, não tinha sido mais barato? 
Francisco Barros: Não. 
Eridan: Mas se tivesse pedido as tabuas do tamanho do vão, seria melhor, não? Para não ter emendas. 
Francisco Barros: A emendas foi ruim, é... Mas quanto ao preço, se tivéssemos feito de madeira maci-
ça, teria gastado mais. Pois o vão é grande lá. Tem uns quatro cinco metros, e o peso, da cobertura viva 
é maior que a de um telhado de barro. Assim, a viga tinha de ser bem alta para suportar esse peso, e se 
fosse uma viga maciça, inteira, ia sair muito caro, sem necessidade. Em uma viga, as partes importantes 
são a de baixo, e a de cima, no meio não precisa muito ter, por isso que montamos a viga com tábua e os 
caibros (Francisco faz um desenho da seção da viga, “I”), e quanto maior a distância entre a parte de 
cima e de baixo, quanto “mais alta” ela for, mais peso ela agüenta. Assim, fica mais barato, pois o meio 
não tem, quase, e economizamos, pois a madeira é comprada por metro cúbico. É como uma viga de 
ferro, “em I”.  
Eridan: Quando eu estava observando quer ter entendido isso. E ainda, o porquê que deixou as emen-
das no meio do vão? 
Francisco Barros: Bem, esse foi um erro. Que na avaliação, fui um que contribuiu para ter acontecido 
assim. Na hora da lista das madeiras, passei as medidas inteiras. E quando foram comprar enviaram em 
tamanhos diversos. Quando cheguei na obra, já tinha sido feito... não havia madeiras do tamanho e as-
sim fizeram. Tenho responsabilidade nisso. 
Eridan: Eu acho que faltou no coletivo também terem cuidado disso. Podia perguntar no sábado, sempre 
que você vinha, na hora da conversa. Então tem esse ponto, né? Com a emenda, ela pode selar, né? No 
auditório aqui da escola, tem muita emenda no meio. Aí nas emendas, ele selou. Hoje dá muito vazamen-
to por isso. Com o peso, com tempo, ela vai selando.  
Francisco Barros: Tem uma lista de materiais para terminar a casa, que ainda falta comprar. Como a 
calçada de entorno, a calha... Coisas que ficaram por fazer, bem como o tratamento de esgoto alternati-
vo. 
Eridan: Na fossa eu opinaria para não colocar, por lá ser área verde. E com a estação de tratamento, 
daria para trazer para cá. Em vez de comprar essas coisas, compraria canos. 
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Francisco Barros: Bom conversar sobre, isso, inclusive tem uma obra agora, da quadra, que estamos 
vendo de como coletar o esgoto. Onde passa a rede para a estação de tratamento? 
Eridan: Passa tudo por aqui. Assim, tem que fazer uma rede nova. 
Francisco Barros:  Deixa lhe fazer uma pergunta. Na obra da casa, você fez a parte da elétrica, certo? 
Como foi? 
Eridan: Eu fiz da forma que fazemos aqui na escola, né? Eu pensei em uma iluminação centralizada para 
quem estiver no quarto não se incomodar com muita claridade. Sempre dividi a luz no centro. Deixei 2 
tomadas em cada quarto. Sempre nos cantos para que eles possam usar em uma mesa, para estudo. E 
dividi os circuitos, com as tomadas separadas da luz. Assim se quiserem mexer em alguma tomada, sem 
apagar a luz é só desligar o disjuntor no quadro de comando. Foi simples. Instalação bem simples, tran-
qüilo. Tinha tudo aqui na escola, de materiais, foi tranqüilo. Estive lá olhando, depois, não teve problema 
nenhum.  
Francisco Barros: Na hora de fazer a instalação, como conversamos, não tinha um projeto, né? Como 
foi trabalhar sem, um projeto que já ia comandar seu rumo? Como foi isso? 
Eridan: Eu fiz baseado na elétrica residencial mesmo.  Que é, na cozinha, eu coloquei as tomadas todas 
a 1,30m, com interruptor, tomando como base os projetos daqui da escola. Aqui, só nos quartos que 
deixei o interruptor a 1,30 e as tomadas deixei baixas, em vez de 30, a 50 cm do piso. As obras todas 
aqui da escola tem o projeto, ai fui seguindo.  
Francisco Barros:  como seguindo um padrão? 
Eridan: Isso. 
Francisco Barros:  Mas você tinha uma liberdade, de colocar uma tomada ali, ou mais para lá. E isso foi 
tudo idéia sua, de colocar ali ou ali. 
Eridan: Isso. Na cozinha, né, no lado da pia onde havia mais espaço eu pensei de botar a geladeira. No 
outro lado, caberia um fogão. Aí eu pensei assim, o fogão, que é elétrico, vai precisar de uma tomada, 
mas deixei uma tomada que não fique perto do forno, de assar, que fique mais distante. A geladeira, eu 
deixei com 1,30 em um lugar para o cabo não ficar espichado, não muito espichado, e que ficasse atrás 
da geladeira. E deixei a outra, ali onde vai usar, no balcão, onde pode usar um liquidificador. Um interrup-
tor encostado nas portas que é para quando você entrar e acender. No quarto, foi procurando deixar os 
cantos livres, sabendo ali, que de frente com a porta não ia ficar uma cama, que a cama fica sempre de 
lado. E no centro, na parede, pensei, mais ou menos, que ia ser para seis ou oito pessoas, que ia ter um 
beliche e aquele meio ia ficar vago, então aqui vai uma tomada para que eles possam usar para acender 
uma luz, para estudar de noite. Foi mais ou menos assim, pensando tipo na conversa que conversei com 
Alceu na obra dos alojamentos, eu captei que é mais ou menos assim. Até perguntei, depois para os 
meninos, se estava atrapalhando alguma tomada que eu coloquei, se era daquele jeito mesmo. Até na 
construção, os meninos falavam, aqui vai ser quarto de fulano, e eu ia lá e perguntava, se ia querer algu-
ma tomada além dessa daqui: “Não, aí tá bom mesmo, pode deixar aí”. E agora falta você andar por lá 
para saber se é daquele jeito mesmo.  
Francisco Barros:  mas quem tem que falar se está bom, já falou já ! É quem fez e quem vai usar. Não 
concordo com isso que é o arquiteto que sabe se está certo ou errado. 
Eridan: Eu acho que isso inclui muita coisa, Chico, tem arquiteto que quer ser um pouco autoritário, que 
tem que ser daquele jeito que está no papel. Ele quer mostrar o serviço dele. Eu acho que aqui na escola, 
aquilo que foi feito foi totalmente diferente disso. Por exemplo vamos ver, não dá para dizer que uma 
pessoa só porque está estudando [arquiteto] vai saber que uma coisa é certa, é própria para aquilo. Não, 
pois só isso não significa que vai pensar no companheiro que vai ficar lá... E aqui não, aqui não foi “va-
mos fazer do jeito que está no papel” não! Nós perguntamos sempre aos companheiros que vão morar lá: 
“tá bom para você aqui? Tá!” Então beleza. Então, não foi como arquiteto autoritário, eles deram muita 
contribuição por que eles ajudaram muito, estudos, pesquisas, e nós não temos esse tempo para pesqui-
sar.  Eles entendem e vem com bastante estudo, conversam com outra pessoa que vem a muito tempo 
fazendo aquilo, então ele tem a concepção de que mais ou menos aquilo ali é certo.  
Para mim mesmo, foi um aprendizado grande, aqui mesmo, com você, com Jorge, que é o outro arquiteto 
que ajudou aqui bastante. Então, eu só tenho a aprender, para isso foi rico demais.  
As elétricas que tenho feito aqui, não são tão difíceis. Por que residencial é simples né? Não mexo com 
alta tensão. 
Eu, para mim mesmo, se eu saísse daqui, em uma área minha, eu ia construir uma casa daquele jeito. De 
solo-cimento e a cobertura de teto verde. Para nós aqui, a quase toda hora tem esse tipo de bambu. Aqui 
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tem muito desse outro tipo (aponta), bem como em minha casa, que fiz toda a frente dela de bambu. Fiz 
agora uma experiência: uma parte do bambu que usamos no teto verde e uma outra pessoa com aquele 
dali (aponta), no mesmo tempo. E estou na expectativa para ver qual a diferença, qual que vai estragar 
mais e mais rápido. Já sabendo que aquele que usamos, quando fica seco, ele é mais durável. As vezes, 
desse aí, pego um seco e faço um furo para ver. Dá para ver que ele parte mais rápido. O outro, ele é 
mais para vedação mais. Estou vendo, com a pesquisa lá em casa. Levando chuva, e junto da terra. Por 
que para a pessoa, para fazer mesmo, precisa de muito bambu, mas uma casa como aquela, não precisa 
desse bambu todo. Eu sempre passo olhando assim, da rua, e deu destaque muito grande (teto verde). A 
ponto de que alguns aqui na escola quererem derrubar a casa da mística, e a minha maior vontade é de 
fazer o telhado verde ali. Fica um destaque bonito, fica uma coisa bem... [sorriso]. E ela agüenta, é de 
bloco de concreto, dava uma melhorada nela... 
Francisco Barros:  Bem, vamos ver o que diz o plano da escola... Outra pergunta. Você quem fez a 
elétrica da casa do teto verde. Você acha que tem alguma diferença em fazer a elétrica de uma casa, 
como a do teto verde, em que você mesmo fez o projeto (nesse caso, você não desenhou, mas foi você 
quem teve as idéias, fez o planejamento, como estava relatando), da execução da elétrica de uma casa a 
partir do projeto de outra pessoa, um engenheiro, arquiteto. São duas formas de trabalho, como você vê 
essa diferença. 
Eridan: Para ser bem sincero, para mim responder isso aí, eu precisaria de você trazer esse projeto: eu 
quero desse jeito! Aquela instalação lá foi feita da minha cabeça o que eu achei melhor ! Aquelas vigas 
para mim serviu muito, que ela escondeu toda a fiação, e não ficou à vista . Na minha casa eu faria da-
quele jeito que eu fiz. Mostrar o mínimo possível e furar a parede o mínimo possível. Para ficar tudo em-
butidozinho... Tá certo, aqui no refeitório é todo à vista. É feio? Não, não é feio, mas assim, se você quer 
por um quadro na parede, um negócio na parede então já não vou por ali por que tem aquele cano, ele 
poderia ter saído dali. Não é simplesmente você por um cano e ir quebrando e embutindo ele, estando 
embutido você pode até furar, mas você para isso não acontecer você não vai embutir o fio nas alturas, 
ele vai vir por baixo, sabendo que ali você nunca vai botar uma furadeira para por alguma coisa.  
Ali na casa do teto verde foi feito da minha cabeça mesmo, eu falei, vai ser uma luz aqui, e a fiação: vou 
gastar mais fio, mas ela vai vir por aquela viga escondida de madeira, só vai sair até aqui na lâmpada. 
Então, aquilo que ia ter um monte de coisa a vista, eu escondi o máximo de fio. Eu poderia ter furado... 
Você vê que no quarto eu coloquei umas canaletazinhas brancas, por onde desce a fiação de tomada e 
interruptor, o mínimo que pude não esconder, não escondi, deixei aparente só aquele canto. Por que vai 
saber se uma pessoa ia querer colocar na parede uma bandeira, ai ficaria mostrando uma canaleta em 
cima e uma tomada embaixo, eu não sei se a pessoa ia gostar... Perguntei, e eles disseram: “Assim tá 
bom”. Então, eu joguei para os cantos... Então, foi o que eu pensei, eu fiz do jeito que eu pesei. Agora, se 
tivesse o projeto de outro, que já vem de outro jeito, ai eu ia dizer: “tá contra o meu, por que o seu é as-
sim e o meu é diferente?”.  
Ali, na viga, coloquei, sobre o caibro, para fixar os fios, coloquei um isolantezinho para quando alguém for 
limpar, não soltar o fio e ele não descer lá de cima.  
Na minha idéia, foi feito daquele jeito e eu faria para mim daquele jeito mesmo. Igualzinho, daquele mes-
mo jeito.  
Francisco Barros: O que você acharia de trabalhar em uma empresa, onde tudo está definido, o projeto, 
onde tudo vai ser, o material? Onde você pega o material, olha o projeto e executa. 
Eridan: Pelo que eu aprendi até hoje foi desse jeito, com pessoas assim: eu conversando e dando idéia. 
Nunca trabalhei em uma firma assim, desse jeito. Ás vezes a pessoa pensa uma coisa e chega lá e é 
totalmente diferente. Eu mesmo, com certeza, eu tendo o meu palpite, é melhor dessa forma, do que eu 
receber um projeto e ele indicar do jeito que tem que fazer.  
Francisco Barros: Eu pergunto até mesmo na parte subjetiva, na sua vontade de fazer a coisa. Alegria 
de fazer mesmo. Se tem diferença de um trabalho onde você tem a idéia e vai lá e faz, de um lugar onde 
já está tudo indicado, como em uma linha de produção, onde não precisa pensar, só fazer. Como é che-
gar em casa, depois, à noite, e ter passado o dia todo assim ? 
Eridan: Tem a sensação de que você é mandado, né? Tem que ser guiado pelos outros. Por que quando 
está no papel... Ainda bem que nunca cheguei a esse ponto, aqui, ainda, de eu chegar e discutir: “Por 
que tem que ser por este canto aqui e não ser por outro?” e o cabra dizer: “não tem que ser por aqui e é 
por aqui!”. Mas... conversando outra vez com o Jorge [engenheiro da obra dos alojamentos], eu dizia: “E 
por esse lado aqui, economizaria fio, era mais tranqüilo, daqui nós poderíamos ir e puxar até aquela va-
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randa, onde pode ficar um ponto, se alguém precisar depois vir, e já sabe onde está a caixinha de passa-
gem”. E ele: “Ah é mesmo, tem razão”. Então, quer dizer que a minha idéia, naquele momento pode ter 
sido aceita, mas também não é questão que eu queira que seja daquele jeito. Eu pedi para ir pelo lado 
esquerdo, por que eu sabia que ali vai ter um ponto de uma construção, posteriormente, e era para deixar 
um ponto de energia ali. Mas não é obrigado de ser do meu jeito. Pelo menos eu tive... Eu acho que eu 
dei a minha idéia, e não é obrigada a pessoa a acatar, e o arquiteto parou e pensou e disse: “Não, tem 
razão, nós podemos mudar nada é feito do jeito que a gente quer”. Esses foram os arquitetos que cons-
truíram nessa construção, que vieram para cá.  Não tive um arquiteto que tenha me dado uma tarefa: 
“Mesmo, tem que ser desse jeito”. Mas, eu não diria que seria bom se tudo fosse assim, por que é muita 
idéia, chegaria a um ponto que: “Qual idéia acatar?”. Por que não é simplesmente a pessoa dar a idéia, é 
preciso a pessoa ver como é que é, a pessoa ver como é que vai ser construído. Mas, é aprendizagem, 
né, para quem quer ter a sua idéia, é bom falar, não ter medo de falar, conversar... e daí vai se apren-
dendo. Agora, não sei se estou certo, será? 
Francisco Barros: Não sei, essa pesquisa é para isso mesmo, para debater... Tenho alguns palpites... 
Tenho visto que quando a pessoa tem a possibilidade de ter a idéia e depois fazer, parece que o proces-
so fica mais completo, né? As pessoas ficam até mais satisfeitas, depois, ao fim do dia: “tive aquela idéia, 
e fui e lutei, lutei...” parece que o motor interno para fazer aquilo não vem de fora, está dentro de você. E 
aí a pessoa está lá, inteira, fazendo aquela coisa, por que a pessoa sabe por que está fazendo aquilo.  
Então ela vai lá e se dedica de um jeito. Até o corpo cansa e descansa de uma outra forma, no fim do dia, 
parece que o corpo fica até mais relaxado, por que foi lá e exercitou todas as capacidades. Se a pessoa 
chega no trabalho e já está tudo comandado, e não tenho que pensar e só ir executando, é uma outro 
resultado no fim do dia.  
Eridan: É verdade. Usa muito pela mente da pessoa, né? É quando o cabra diz assim: “Tá certo, tá feito 
o serviço, mas se fosse do meu jeito, teria sido melhor”. Aí você já pára para pensar, e você não relaxa 
totalmente.  
E eu acho que na construção é assim, por que é mais fácil para apontar [erros] né? Que nem foi feito ali 
naquela casa, eu acho que ninguém aponta para ninguém, por que foi o coletivo. Que decidiu tudo que foi 
feito foi o coletivo. Então, foi nós! Faltou isso? Faltou. Então, como o arquiteto poderia ter visto a questão 
das vigas, o pedreiro também poderia, como eu também entendo da construção, eu poderia também ter 
visto as vigas. Então quer dizer que o peso não vai ficar... Eu não vou apontar para o arquiteto e não vou 
apontar para o pedreiro. Como eu acho que nós somos um coletivo, foi falha nossa. Concorda? Foi falha 
nossa. Então, é desse jeito, ninguém ficou com a consciência pesada. Conforme nós formos fazer outra, 
nós já sabemos, né? Quem participou, já sabe. E a idéia é essa né? 
Tem alguma dúvida? Tenho... Então vou perguntar a quem? 
Às pessoas que estavam lá, construindo. Os pedreiros de fora, os companheiros que vieram para cá, que 
deram aquele duro, todos estavam empenhados, nenhum fazia corpo mole. Onde normalmente, o arqui-
teto, ele não pensa nisso. Ele já fez o projeto dele, já quer a parte dele e deixa lá você se virar e... Ele 
quer a obra pronta! Não é mais ou menos assim? E todos vocês não, né? Botaram a mão na massa, 
tavam trabalhando, subiram viga, se queimaram no fogo lá, assando os bambus. Eu acho que essa tur-
ma, além de pensar no projeto, eles executaram, eles viram o esforço como é que é, aprenderam, viram 
que poderia ter sido melhor. Tudo uma avaliação muito importante para o ser humano, né? Nem só para 
um, mas para o próprio ser humano, para quem vive e decide viver nesse meio de construção, é isso.  
E para mim mesmo, é 100% de aprendizagem. Quando agricultor nem pensava em levantar uma casa e 
hoje eu já levantei a minha e participei do começo ao fim. Olhar para uma construção dessas e saber que 
fiz bloco, assentei bloco nela, participei na questão da hidráulica e elétrica e hoje trabalho na parte da 
manutenção. E com essa oportunidade de aprender e ir aprendendo. E, dar as minhas idéias assim como 
nós estamos conversando.  
E tirei uma dúvida, né? Eu estava me perguntando, por que aquela madeira? Aquela tábua [viga compos-
ta da cobertura da casa do teto verde], não poderia ser uma viga maciça. Eu pensei bastante no eucalip-
to. Seria uma forma de não usar outro tipo de madeira, só eucalipto e bambu. Mas tem razão, o espaço, 
mais de quatro metros de vão e o próprio peso dela.  
É mais ou menos isso? 
Francisco Barros:  você é quem diz.  
Eridan: Assim, eu estou contando desde o começo que eu vim para cá, o que eu aprendi até hoje, né? 
Quer queira, quer não, foi só aprendendo, só vendo coisas. E o tempo que eu passei na construção civil 
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fora, com outro tipo de arquiteto foi só uns três meses, que eu trabalhei de ajudante. Que era construindo 
umas farmácias. Então, eu nem entendia do que era mais ou menos o projeto. Eu só sabia que o cabra 
derrubou umas casas lá, e deixamos o terreno no centro da cidade, sem nada. Aí de repente chegou o 
arquiteto e marcou os pontos e abrimos as valetas, né? Para fazer o radier todinho. E fizemos aquelas 
vigas, que nem fomos nós que fizemos, já chegou pronta, cavamos os buracos das colunas e dali come-
çou prédio. Mas dizer para você qual metragem, qual espessura da viga, não sabia. Não chegou até a 
mim. 
Quando aqui, aí pronto, eu vim aqui em 2002, acompanhei a fundação, o bate-estaca ali, e eu perguntava 
aos arquitetos e diziam: “Tem que bater até a terra firme mesmo, Por que depois pode dar rachaduras 
nos blocos, não pode ficar em uma terra mole”. Então era bater até onde ficar firme mesmo. E aí ele foi 
explicando, e os pedreiros também explicando qual a espessura da viga, por que aquela altura da viga, 
por que esse ferro em cima, três ferros em cima da viga e três embaixo, e aqui no meio sem. Por isso que 
o peso ia em cima [comprime com as mãos] e embaixo poderia dilatar [estica os dedos] então tinha que 
ter bem a segurança. Então foi aquilo mesmo. E daquilo, não saí para outra construção para comparar 
uma coisa com a outra. Como você está dizendo, está aí um fundamento, de um arquiteto que pega e 
quer o trabalho executado, ele só manda: “Quero isso”. E aqui, onde tivemos uma discussão, para ver o 
que é melhor, o quê que eu acho, o porquê das coisas poderem ser assim... E tudo aquilo que nós já 
falamos já né? A idéia, a construção... 
Depois quero ler esse livro aí, tá? 
Francisco Barros: tranqüilo, e você faz bem parte dele! 
 
 
 
 

11. GABRIEL DE ANDRADE FERNANDES e NATALIA : ENTREVISTA 
 
Gabriel de Andrade Fernandes e Natália, arquiteta e arquiteto formada a formado pela FAU USP 
 
Francisco Barros: Eu pediria a que você se apresentasse e então continuamos a conversar. 
Gabriel Fernandes: Sou Gabriel Fernandes e estou me formando em arquitetura na FAUUSP neste ano. 
Atuei… colaborei no trabalho do projeto de extensão FAU–ENFF: Diálogos entre meados de 2010 a me-
ados de 2011. 
Francisco Barros: Nesta sua vivência universitária, você chegou a realizar algum estágio? 
Gabriel Fernandes: Eu trabalhei durante um ano na prefeitura de São Paulo, no Departamento do Patri-
mônio Histórico. Atuei pontualmente em escritórios de arquitetura, eventualmente fazendo “frila” ou esse 
tipo de coisa. Colaborei com meu pai em projetos de arquitetura — ele é engenheiro civil — e fui estagiá-
rio também no Conselho Curador da FAUUSP. 
Francisco Barros: Peço que você relate a experiência que você teve na Escola Nacional. Primeiro, rela-
te livremente o que você acha relevante desta experiência. 
Gabriel Fernandes: Bom… eu fui me aproximando um pouco timidamente da escola. Acho que as pri-
meiras visitas eram uma forma ainda de tentar conhecer aquele lugar e ouvir o que estava acontecendo 
sem qualquer pretensão futura, mas obviamente tendo a disposição de ajudar no que fosse necessário, 
ainda que sempre que eu passasse por lá eu tivesse a sensação de que eu mais aprendia do que qual-
quer outra coisa. Com o tempo se configurou a necessidade de estabelecer um projeto de extensão e 
senti que eu poderia colaborar de alguma maneira na FAU ajudando a construir este projeto. De início 
acho que minha participação foi muito tímida… realmente sentia que eu não tinha muito o que contribuir, 
vindo de uma falta de certa experiência técnica com o trabalho que era necessário: eu estava lá não só 
para ouvi-los mas também, de alguma maneira, para aprender com a experiência sua, a do Manoel [Al-
cântara], do Fernando Minto, enfim, das pessoas que já trabalhavam lá. Com o tempo fui me envolvendo 
mais e acho que vendo o quanto o pessoal lá da Escola é organizado… para eles não existe esta dicoto-
mia entre vida pessoal e vida militante, tudo é uma coisa só, aprendi muito com isto e foi tudo muito inspi-
rador. 
Francisco Barros: Por favor, poderia relatar a vivência que você teve lá na escola, entre as atividades 
necessárias para que a Casa ficasse pronta, quais de que você participou e o que você executou. 
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Gabriel Fernandes: Acho que nas primeiras visitas eu ia mais para ver o que estava de fato acontecendo 
e acho mesmo que nelas eu tivesse uma certa certa inércia em de fato ajudar — com o tempo fui perden-
do esta timidez. Mas acho que foi bastante interessante quando eu e outras pessoas começamos a fazer 
determinados trabalhos e o rapaz que estava na obra, o Rafael, nos dizia mais ou menos o que precisava 
ser feito e no fundo a gente aprendia com ele. Quando, por exemplo, foi necessário caiar a casa ou en-
vernizar foi interessante trabalhar com eles. 
Francisco Barros: Lembro também que você participou da etapa de queimação dos bambus… 
Gabriel Fernandes: Acho que esta foi a primeira visita que eu fiz. 
Francisco Barros: Quer dizer, sempre que você foi, em alguma coisa você contribuía. 
Gabriel Fernandes:  A parte dos bambus foi interessante pois, apesar de ser um trabalho chato em certo 
sentido (por causa do calor, do peso do bambu, etc), havia uma certa energia no lugar: você não se sen-
tia cansado. Está certo que ficamos pouco tempo no lugar, apenas uma manhã, de todo modo parecia ser 
um trabalho interessante: todos juntos, o ritmo… Nós, que fomos lá pela primeira vez, estávamos traba-
lhando de fato devagar, mesmo assim esse ritmo em si não era tão problemático assim — ou pelo menos 
foi o que parecia naquele dia. 
Francisco Barros: As relações eram diferentes, talvez. Lembro também de um momento com Rafael e 
você, a gente debatia sobre a varanda da casa… 
GAF: Rafael da FAU ou o da Escola? 
Francisco Barros: Ambos. Fizemos alguns levantamentos da varanda, da inclinação… discutíamos se 
seria uma ou duas águas, fizemos alguns estudos neste sentido. Você participou disto também. Você se 
lembra de ter participado de alguma outra atividade mais teórica, de projeto e idealização da casa? 
Gabriel Fernandes: Acho que foi só mesmo a da varanda… não me lembro agora de outra. Este mo-
mento do telhado foi interessante porque entre os arquitetos telhados parecem ser uma espécie de tabu. 
A gente vem de uma formação em que o telhado parece ser um signo do demônio na FAU: ou você tra-
balha com um telhado que é muito diferente (borboleta, etc) ou você simplesmente abomina o telhado e 
não usa… O telhado de duas águas é… 
Natália: É “brega”. 
Gabriel Fernandes: Como diz a Natália aqui do meu lado, é “brega”.  
Francisco Barros: Oi, Natália, tudo bem? 
Natália: Oi, tudo bem? Não resisti e interferi! 
Gabriel Fernandes: E de uns tempos pra cá tenho admirado alguns telhados que na FAU não seriam 
considerados os “mais bonitos”. De qualquer forma, quando a gente [arquitetos] tem a oportunidade de 
desenhar um telhado, a gente sempre busca uma geometria diferenciada, um tesouramento ou madeira-
mento que tenha uma certa expressão… e isso pode facilmente se transformar naquilo que o Paulo Freire 
chamava de “invasão cultural” porque para a maioria das pessoas, o telhado tradicional — a imagem do 
telhado de duas águas — tem uma força simbólica que talvez pra gente não exista. Nesta época da cons-
trução do telhado, embora isto não tenha se manifestado enquanto conflito ou enquanto confronto [entre 
nós e eles], porque a gente tentava de fato dialogar, acho que houve talvez um certo preconceito da mi-
nha parte ou da nossa parte da FAU de tentar evitar soluções que pra gente pareceriam mais “banais”… 
mas no final o resultado foi bastante interessante, pela própria iniciativa do Zé Arnot, que também partici-
pava… no final o sapé e a lona que ficava entre o sapé e o madeiramento. Tudo aquilo ficou uma solução 
de alguma maneira inventiva e com uma força simbólica que de início não nos parecia tão interessante. O 
resultado material do trabalho ficou interessante. 
Francisco Barros: Eu fazia agora um registro das etapas de obra… Essa parte que vocês contribuíram 
do desenho da varanda foi muito interessante, pois a gente ia lá nos fins de semana ou a cada quinze 
dias. A meu ver não era a inserção ideal para que a gente tivesse um experimento de integração de pro-
jeto e obra, todo mundo discutindo e executando, mas infelizmente eram as condições colocadas. Mas 
quando a gente ia, a gente debatia com quem estava lá na época (o Rafael muito mais), entre outras 
coisas, o desenho da cobertura. Dizíamos: “precisa ter uma inclinação mínima por que, senão, vai criar 
problemas, vai precisar colocar plástico, vai ficar feio.” A gente tinha um discurso e a base executiva (o Zé 
Arnot e as pessoas de lá) às vezes não se encontrava com a gente ou se encontrava com a ideia que a 
gente colocava apenas pelo Rafael. Então às vezes esse coletivo se bagunçava pela nossa ausência e 
pelos desencontros do dia a dia e nesse coletivo a base decidia as coisas pelo todo  — era um coletivo 
onde não havia aquela postura tradicional do arquiteto que define as coisas no papel e dali a uma sema-
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na as coisas estão executadas como ele prescreveu. Como você vê isso que aconteceu no caso da va-
randa? 
Gabriel Fernandes: Primeiro eu gosto muito do resultado. Apesar de tecnicamente questionável em 
alguns pontos — como esse da inclinação ou o próprio posicionamento das escoras na tesoura —, o 
resultado ficou muito interessante. Quando a gente conversava com o Rafael e o Zé havia de fato uma 
dificuldade em dialogar usando o desenho ou as ferramentas que a gente tinha naquele momento e as 
bases materiais de fato para aquele trabalho que estava pra ser feito (a matéria que havia disponível, 
etc). Havia uma certa incompatibilidade, seja de um não entendimento nosso dos materiais que estavam 
ali e da própria estrutura que estava pra ser construída, seja da própria dificuldade de dialogar por meio 
do desenho. 
Francisco Barros: Você disse que gostou do resultado. Eu também acho que o resultado é interessante. 
De certa forma fica uma varanda meio rebelde, porque foi a contragosto do coletivo – meio mambembe 
naquele momento - e a gente chegou lá um dia e estava feita: pronto, acabou. Não tinha como retomar, 
desfazer ou refazer… 
Gabriel Fernandes: Interessante na varanda porque as bases dos pilares para a tesoura já estavam lá 
há muito tempo no piso. E teria de ser aquela modulação que estava lá, que se não me engano eram 
quatro pilares. Talvez pelos desenhos que a gente fazia, o número de apoios teria de ser diferente, ou 
talvez só seriam necessários dois ou três, enfim… Mas a inteligência do fazer e do saber construir gerou 
uma geometria para a tesoura mais interessante com aqueles pilares que estavam lá. Ou pelo menos 
como eu me recordo dessa tesoura… 
Francisco Barros: Tenho uma foto dela aqui… Esta varanda é interessante porque ela é resultado do 
projeto coletivo: o tamanho de quatro metros e tal. Avançando um pouco mais num debate mais teórico 
dessa história, a partir do artigo que a gente escreveu também, como você essa questão da decisão da 
obra da arquitetura e a execução, ora alternando a pessoa, ora sendo a mesma…? 
Gabriel Fernandes: Antes de tudo isso, eu costumo dizer que eu fazia a FAU e quando chegou o 4º ou 
5º ano de graduação — uns três anos atrás — eu seguia uma certa orientação, tomava mais ou menos 
criticamente o que era colocado pelos professores da FAU, etc, mas seguia mais ou menos defendendo a 
postura de que existe uma relação entre autoria e autoridade, de que a autoridade técnica, estética, seja 
ela qual for, está relacionada com a autoria e de que as tentativas de acabar com a autoria seriam tentati-
vas vãs ou ingênuas pois elas acabariam levando a uma certa banalidade estética ou a uma certa desor-
dem, enfim, eu tomava por correto o discurso mais ou menos hegemônico. E nessa época eu até já co-
nhecia Sérgio Ferro e os discursos que questionavam esta presunção. Aí de repente me caiu nas mãos 
um ou alguns textos do Paulo Freire. Lendo Paulo Freire eu percebi o quanto eu estava errado e o quanto 
minha formação na FAU não serviu pra nada: de que estes pressupostos que eu tinha de que autoria e 
autoridade fazem parte de um único universo e de que são inseparáveis, percebi o quanto isto estava 
errado e o quanto isto era ideológico. Foi a leitura da obra do Paulo Freire e das experiências que ele 
relatava que mostraram o quanto isto era sofismático. Então, neste sentido, acho que, independente da 
experiência na Escola Nacional, quando a gente trata da produção da arquitetura acho fundamental rom-
per com qualquer tentativa de tornar este produto resultado de um processo autoritário, mesmo porque 
este processo é ideológico. Então o que a gente fez lá poderia sim ser no fundo uma experiência que, 
caso replicada numa estrutura de ensino sugeriria uma outra forma de ver o mundo e uma outra maneira 
da gente construir o mundo. Acho que as pessoas têm o direito de, no mínimo, meterem o bedelho no 
espaço que elas vão ocupar ou que elas vão viver, isso de um lado. E de outro lado, acho que as pesso-
as têm no mínimo o direito de tomarem pra si o que elas estão produzindo, independente de elas sabe-
rem o que seja signo, símbolo, ícone, o que for… a mão delas sabe o que é isso. Então acho que é no 
mínimo cínico da nossa parte tentar dizer que a nossa formação diferenciada — e de fato é necessário 
que exista gente na academia que discuta a ciência ou o aspecto mais teórico do ato de construir —, mas 
não devemos tomar isto como um pretexto para a autoridade. Mas acho mesmo que essa experiência foi 
importante e caso replicada poderia mudar um pouco a nossa cabeça e até mostrar pras pessoas que o 
bonito ou o belo não são resultado daquilo que é riscado antes e que a relação entre o fazer, o dialogar e 
o pensar às vezes gera um belo muito mais belo. Não sei se é isso que você está perguntando mas acho 
que por mais singela que tenha sido esta experiência do teto verde ou desta casa, ela foi muito impactan-
te: a relação entre desenho, pensar e fazer se colocava no dia a dia e isso gerou uma coisa muito mais 
bonita. Acho que um exemplo que pode ser até secundário, mas que também é interessante é a forma 
como eles pintaram os tijolos de barro com aquela tinta meio laranja. Isto não foi especificado em nenhum 
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momento: não havia um projeto executivo determinando a tinta tal, latex, etc, mas a forma como aquilo 
resultou é até uma surpresa muito bonita e que é resultado de uma sensibilidade que vem do fazer essa 
sensibilidade do fazer é camuflada pra gente no dia a dia profissional tradicional. Não sei se eu fugi da 
sua pergunta… 
Francisco Barros: A conversa é por aí mesmo: são impressões que você teve a partir da experiência. 
Gabriel Fernandes: Claro que também não é o caso de endeusar esta experiência, que como você 
mesmo disse, foi singela. Acho que em certos momentos em que a gente abusou do verniz, como na 
cozinha por exemplo: o que é bastante questionável. Caso nosso diálogo cotidiano em cima do fazer 
fosse mais intenso talvez este erro técnico não teria acontecido. 
Francisco Barros: Sim. Acho que ela aponta algumas coisas, algumas brechas aparecem. Vendo fotos 
agora, vejo uma foto sua e do Pedro queimando o bambu. Essa experiência profissional que você teve 
antes, descreva o que você fazia, o contato que tinha com a obra. 
Gabriel Fernandes: Contato com obra eu quase nunca tive. Quando eu trabalhei na prefeitura eu even-
tualmente visitava obras que aconteciam, mas quase como um observador ou fazendo alguma anotação, 
mas não tive de fato contato com o cotidiano das obras. Mas tem uma história interessante. Certa vez eu 
fazia um trabalho pontual de um desenho executivo e acho que foi na época que eu fui conhecer o Dom 
Tomás, assentamento cujas casas tiveram orçamento de, se não me engano, cerca de 15 mil reais cada 
uma. Nesse projeto executivo, que eu nem me lembro de onde era, acho que só a parte de serralheria 
externa de uma casa (as portas do jardim, etc) isto somava no total cerca de 20 mil reais e por mais que 
fosse interessante a linguagem dessa casa (uma arquitetura contemporânea, etc), eu sentia nas casas do 
D. Tomás uma beleza muito mais forte. Por que estou falando isso? Eu estava desenhando portas de 
jardim que eu nunca vi na vida, que eu nunca vi executadas. Nem sei se o serralheiro ou se o sujeito que 
fez a instalação dessas portas fez do jeito que eu desenhei ou se ele fez de outra maneira. É esquizofrê-
nico isso: participar de um ciclo produtivo pensando que você está dominando uma coisa porque você 
está desenhando-a e no fundo você está alienado de todo o meio de produção. 
Francisco Barros: Enquanto essa obra está inserida lá na Escola, talvez dificilmente ela pudesse ser 
feita em outro lugar. Como você vê a relação da obra com o mundo? 
Gabriel Fernandes: Não acho… Acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. Não acho que essa 
obra sozinha seja transformadora, mas… embora ela tenha sido, porque eu lembro do Rafael falando que 
tinha vontade de aplicar as técnicas que a gente aprendeu nessa obra lá no Espírito Santo. Mas não 
tenho a ilusão de que ela vá mudar o mundo nem tenho a ilusão de que esse discurso sustentável que é 
moda hoje e do qual a gente se apropriou de alguma maneira, também não acho que esse discurso… ele 
me parece uma espécie de fórmula mágica sem resultado. Acho, porém, que foi transformador pra gente. 
Eu aprendi muito nessa obra e as pessoas que estavam comigo aprenderam muito também e, enfim, ela 
é resultado do trabalho humano… ela vai ficar lá na Escola e sei que as pessoas que visitam a escola 
gostam de visitar esta obra. Não sei, qual a sua opinião, por exemplo? 
Francisco Barros: Acho que a gente está pensando muito parecido, é engraçado. Nas entrevistas todas 
é uma soma, parece que a gente está reverberando e ecoando entre todas as pessoas que participaram 
dessa experiência. 
Natália: Chico, eu só lembrei de uma coisa que o João Busko questionou outro dia. Ele perguntou “pra o 
quê vocês acham que serviu o EPA?”. Eu respondi que, objetivamente, acho que não serviu mesmo pra 
nada, mas acho que é mais subjetivo, a gente vai aprendendo, vai acrescentando à nossa formação e vai 
alterando o jeito de olhar. Por que pra construir, mesmo como profissionais a gente não serve pra muita 
coisa: eu sou alienada de tudo o que eu faço. No meu trabalho não sei exatamente no que estou partici-
pando ou contribuindo. Começo a perceber que o trabalho do arquiteto é alienado mesmo, e ponto, e que 
a gente não é formado em nada naquela faculdade. Mas acho que o trabalho no EPA serviu para a gente 
enxergar isto. 
Gabriel Fernandes: Só pra acrescentar em cima disso, acho que é por aí. A professora Catharina da 
FAU costuma dizer uma coisa: quando ela foi trabalhar com o movimento — nisso de ser uma ação uni-
versitária relacionada com projetos de extensão — ela diz que recebeu do movimento um quadro de 
como a universidade vai trabalhar com eles. O movimento dizia assim: existem quatro tipos de pessoas 
que se dispõem a colaborar com o MST. O primeiro tipo é das pessoas que vão lá para destruir: se fazem 
de amigas mas no fundo pretendem desconstruir aquela coisa para destruir o movimento. O segundo tipo 
de pessoas envolvem aquelas que vão lá para provar suas teses: elas já fizeram sua análise da realidade 
e vão lá só para coletar entrevistas, etc e não estão lá para construir juntos. O terceiro tipo de pessoas 
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são os iluminados que acham que vão organizar o povo para transformar o mundo sem conversar com 
eles. E o quarto tipo de pessoas, que é mais ou menos o que eles pretendiam quando entraram em con-
tato com a professora, era de que eles estavam lá para dialogar e para construírem juntos uma coisa 
nova. Quando eu ouvi esta fala desta professora eu comecei a refletir sobre o que a gente quer quanto, 
na universidade, a gente quer sair dela para trabalhar com o mundo: sim, os trabalhos que a gente faz 
são um processo de formação pra gente, mas eles só são processos válidos e só fazem sentido se a 
gente deixar de lado um pouco essa bobagem do trabalho de campo, de que nós, os “iluminados” esta-
mos entrando em contato com a realidade e ela, “tadinha”, precisa da gente. Acho que no caso da casa, 
foi um processo feliz, porque construímos juntos (Escola Nacional e a FAU) uma coisa nova e foi algo que 
colaborou com toda a nossa formação. Nesse ponto acho que seja um exemplo muito feliz, por mais 
singelo que ele seja. 
Francisco Barros: Enquanto você ia falando dos tipos, é meio natural, um mecanismo cerebral humano 
de ir refletindo sobre as coisas. O primeiro tipo é aquele que vai lá para destruir o movimento: rapidamen-
te comecei a racionar. Será que é isso? Eu, você, o Rafael, o Pedro, temos uma tese e vamos lá para 
destruir o movimento. Acho que não é o caso, de fato. Quem somos nós? Estamos aprendendo mesmo, 
acho que nossa relação era por aí. No outro caso, a gente vai lá para ensinar o movimento, mostrar o 
caminho e levá-los para a luz. Essa eu já tomei um pouco mais de cuidado na reflexão. E aí começando a 
desenrolar o novelo do tempo aqui, quando eu escrevi o projeto de pesquisa do mestrado, eu não tinha a 
menor noção de que essa experiência aconteceria. Eu tinha o interesse de debater a formação profissio-
nal: era isso. Eu ia dar uma olhada em obras em autogestão e não me meteria a fazer coisas. Até porque 
essas coisas não são controladas por mim, elas são controladas pelo mundo e o mundo nos convidou, 
através de mim inicialmente, mas a escola nos convidou a fazer isso tudo no meio do tempo. Exatamente 
— não vou dizer que é perfeito, porque tem falhas — mas foi um convite, um diálogo, um namoro: o Tal-
les fala algo, a gente fala, ele propõe, a gente propõe e foi se construindo um discurso e uma prática, de 
fato, bilateral, por assim dizer. Não é uma ideia nossa nem uma ideia deles, essa casa é uma ideia que 
parte de uma construção, de fato de um diálogo. Quero dizer: nas entrevistas todas estão todos falando a 
mesma coisa, livremente. É meio isso mesmo: a gente sempre tem medo de fazer besteira, óbvio, por 
que não é perfeito, tem alguns deslizes, mas acho bem interessante esta fala. 
Gabriel Fernandes: E tem outra coisa. Pensando no espírito do arquiteto renascentista/burguês que 
ainda existe na gente: certa vez a gente estava almoçando na Escola e estava na mesa o Eridan. Minto, 
estavam o Tom e o outro rapaz do Espírito Santo, tio do Rafael… Não me lembro bem. 
Francisco Barros: Cocó. 
Gabriel Fernandes: Isso. E eles falavam como era impressionante uma Escola onde não havia chefe e 
não chegava ninguém para dizer se eles estavam fazendo certo ou errado ou se estavam lentos ou a 
obra estava devagar. E de que se era pra conversar o pessoal ia lá e sentava pra conversar. Tendo um 
pouco em vista este arquiteto renascentista/burguês que ainda existe na gente… se a gente fosse ser 
bem perverso, cínico — se a gente não estivesse questionando as relações de classe no canteiro, igno-
rando todo o lastro teórico que a gente costuma discutir —, se fôssemos arquitetos comuns que estives-
sem fazendo uma obra num canteiro tradicional, como ninguém percebeu que um canteiro mais feliz gera 
obra mais feliz? Quero dizer: a Odebrecht poderia fazer obra muito mais produtivas sendo filha da mãe 
mesmo, com canteiro mais feliz. Quero dizer: no século XX o capitalismo tentou transformar o trabalho 
numa coisa aparentemente alegre para continuar a explorar o trabalhador. O capital já se apropriou de 
termos como participação, colaboração, hoje os empregadores dizem que seus empregados são colabo-
radores e não funcionários… a gente sabe que todo esse discurso é uma bobagem, mas como os cantei-
ros de obras no mundo inteiro continuam sendo esses lugares tristes. A impressão que eu tive é a de que 
as pessoas que estavam cotidianamente na casa faziam um trabalho feliz. Não sei se você teve essa 
sensação também? Independente da gente discutir se o trabalho é livre ou não, parecia ser um trabalho 
feliz. 
Francisco Barros:  É, também tinha essa sensação. Uma opinião apenas. Estou até descobrindo no 
processo desta pesquisa minha posição, porque eu participei do processo. Também não sou isento. É 
uma coisa nova porque tenho lido vários livros procurando onde se encaixa este tipo de pesquisa: se é 
uma pesquisa participante, se é atuante, se é em cima, se é embaixo. Não encontrei nenhuma que se 
encaixasse: não sei se dá pra chamar isto de ciência, acho que sim. É um híbrido de Michel Thiollent, 
pesquisa-ação, continuo fazendo e depois vou caracterizar melhor. 
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Gabriel Fernandes: Você tinha perguntado de como isso é importante para a formação… Mesmo que a 
gente não tivesse como perspectiva transformar a forma como nosso espaço é produzido, mesmo que 
continuássemos simplesmente a ser arquitetos treinados a reproduzir este estado de coisas: só o fato da 
gente ter convivido com as pessoas já é uma mudança incrível. Só o fato de viver junto… claro: não vi-
vemos juntos. Mas na escola não se criam estruturas invisíveis em que alguns ficam de um lado, outros 
ficam do outro. Nós de fato estávamos juntos: mesmo que a gente quisesse continuar a produzir arquite-
tos treinados a reproduzir este estado de coisas, só essa pequena experiência já seria uma enorme trans-
formação para estes arquitetos. 
Francisco Barros: Nunca tinha pensado nisso. Se fôssemos arquitetos tradicionais, pensando rapida-
mente também, o espaço também nos transformaria, pois saíamos da obra e íamos almoçar com eles, 
né? 
Gabriel Fernandes: Isto. 
Francisco Barros: A gente tomava café juntos, pegávamos uma bolacha juntos, caminhávamos de volta 
juntos para a obra. Este ir e vir não por vias ou meios de transporte diferenciados (ou o carro ou o ôni-
bus): um ir a pé, outro almoçar uma marmita, outro almoçar no restaurante cujo quilo custa 50 reais, isto 
já nos obrigava a ter um encontro no espaço, isto em si já é extremamente transformador. 
Gabriel Fernandes: Isto. 
Francisco Barros: Pude vivenciar uma coisa parecida com esta quando eu estava na cooperativa Can-
teiro. A gente sempre estava junto, almoçávamos juntos, isto só já colocava a relação numa outra forma 
de contato. Quando eu trabalhava na Diagonal, eu almoçava em um lugar, os outros sempre iam para 
outro lugar, a chefe almoçava em outro: o centro de São Paulo tem estratos e estratos de custos — o 
motoboy vai ali, o diretor vai lá, cada um se enfia num buraquinho na hora de comer, é até ridículo… 
Gabriel Fernandes: Também não estou aqui querendo ser estalinista e dizer que todo mundo tem que 
comer no mesmo lugar e igual e que a gente tem que por norma superior… enfim, não é isso. Mas é 
muito mais alegre quando isto acontece de uma maneira diferente, é muito mais alegre quando a gente 
vai lá e quer almoçar junto, andar junto. 
Francisco Barros:  No artigo que escrevemos para o Elecs, falamos um pouco do trabalho livre. Como 
esta idéia se relaciona com essa obra, na sua opinião? 
Gabriel Fernandes: Uma coisa que eu sempre lembro: quando o Sérgio Ferro é entrevistado ele costu-
ma dizer que, primeiro, só é possível promover a revolução caso nossos meios sejam eles próprios diver-
sos daqueles que a gente tenta combater: ou seja, se quisermos ter no futuro trabalho livre, as nossas 
experiências atuais devem ser igualmente livres. Outra coisa que ele costuma dizer é que no capitalismo 
isto é impossível: é impossível ter trabalho livre em canteiros livres no capitalismo, com exceção de um 
lugar — a universidade. Independente de tudo que esta casa tenha promovido, ela nos sugere ou indica 
que a universidade seja de fato um destes espaços em que o trabalho livre deva ser experimentado e 
experenciado. Ela deve, portanto ser tanto um laboratório quando um lugar em que as pessoas vivenciam 
esta maneira diferente de conviver. No fundo o trabalho livre é uma forma diferente de conviver, é uma 
forma de buscar a paz, porque você está negando uma violência implícita nas relações de classe, uma 
violência implícita no fato de uma pessoa usar um capacete de uma cor e outra de outra. Não quero aqui 
endeusar ou fetichizar esta experiência, acho que ela tem seus problemas, mas independente de todos 
eles, só o fato de em um determinado momento eu ter de alguma maneira, “entre aspas”, “seguido as 
ordens” do Rafael para caiar um determinado lugar ou envernizar outro, isto por si só já foi extremamente 
indicativo de uma transformação, de um lugar em que as pessoas questionem o que elas fazem e dialo-
guem sobre o que elas fazem. Pensando lá em que o ornamento seja o signo do trabalho livre, como 
coloca o Sérgio Ferro, fico bastante feliz em ver, por exemplo, aquela pintura laranja, que surgiu do coti-
diano do fazer. Gosto de ver, por exemplo, o tesouramento da varanda, que, apesar dos problemas técni-
cos que talvez levassem a outro desenho, ela também é muito bonita. Enfim: tem todo um pequeno con-
junto de detalhes que só estando lá para conhecer. Talvez sejam detalhes que seriam ignorados por uma 
revista de arquitetura ou seriam talvez desprezados pela maioria das pessoas ou talvez até detalhes que 
seriam considerados triviais ou banais, mas que, no contexto daquela obra, reúnem significados que vão 
além e têm uma força simbólica. Não sei: eu gosto da casa. Acho que existe lá uma relação entre beleza 
e trabalho que tem muito a ver com aquele contexto específico. É uma beleza que é reconhecida, mas é 
uma beleza que seria ainda assim tratada como banal pela maioria dos arquitetos, mas é uma beleza que 
tem força. [PAUSA] Acho que só faz sentido a gente falar em trabalho livre quando a gente busca uma 
outra beleza que não seja esta beleza violenta. [PAUSA] Esta beleza violenta do nosso cotidiano da FAU. 
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Francisco Barros: Natália está aí ainda? 
Natália: Sim. 
Francisco Barros: Vocês têm algo ainda para dizer? 
Natália: Quando o Gabriel começou a falar da vivência dele na FAU e que quando ele leu o texto do 
Paulo Freire ele mudou e passou a entender para além da formação restrita da FAU, lembrei de uma 
discussão que tive com ele e com colegas. Fazia uns dois meses que começáramos a namorar e pouco 
tempo antes eu e uma colega tínhamos montado um projetinho para tentar mandar para a Bienal pela 
FAU. A gente que articulou para que a FAU se inscrevesse, o que ainda não tinha ocorrido, muita gente 
tentava fazer inscrição individual mas ela tinha que ser institucional. Só que já havia um trabalho combi-
nado e a gente não sabia. Um trabalho orientado pelo Barossi, ligado ao LabHabGFAU, na Raposo Tava-
res. Eu fiquei muito brava, mas isto não vem ao caso. Sobre a discussão que tive com Gabriel: a gente 
ficou muito brava, pois a gente não se importava com qual projeto seria escolhido, queríamos apenas 
participar e trabalhar junto. Falei para ele: “poxa, tudo bem que a gente defina um projeto, uma linha, uma 
referência de partida para bolar um projeto e trabalhar, mas o legal é que todos possam participar.” Então 
ele disse: “Não, precisa ser autoral, precisa ter equipe e seleção.” Eu pensava: “Não precisa de nada 
disso.” Eu estava no 4º ano, acho que hoje o Gabriel pensa totalmente diferente. Só pra acrescentar: 
acho que mesmo na FAU a maior parte dos alunos admite a competição, admite que exista autoria e 
seleção e fica calado e resignado com a seleção e com os “melhores”, quando os mais legal seria justa-
mente a colaboração e a participação de todos. Mas não fazia sentido mesmo: a Bienal é mesmo um 
lugar de competição e de arquitetos que trabalham nesta linha. 
Francisco Barros: Durante a graduação também me debati bastante com esta questão da autoria. Auto-
ria, autoridade, autoritarismo: estas palavras são como armas, dependendo do uso muda o sentido. Pois 
existe “o autor” da obra: o músico, o pintor é o autor. Mas quando entramos em um sistema de produção 
não artístico que é a arquitetura, toma corpos fantasmagóricos. É o capital que vai lidar com as palavras. 
É bem punk. Estou com uma foto agora e estão aqui seis pessoas, no início da obra, quando a casa foi 
destelhada, discutindo o projeto. Está aqui o Sérgio, um dos pedreiros, com o pé no chão riscando com o 
chinelo onde vai passar a parede: “É aqui”, “Acho que é ali.” São todos coautores, têm todos uma autori-
dade sobre aquilo também. Ela está espalhada, difusa, tem outro sentido. 
Gabriel Fernandes: Acho também que é uma experiência que, como eu dizia, não deve ser endeusada. 
Acho que ela não resolve todos os problemas que estão colocados. O caso que você acaba de citar ainda 
incomoda um pouco pensar como se dá o diálogo para conceber uma coisa. Claro que durante a experi-
ência a gente percebeu que as coisas vão sendo concebidas à medida em os problemas se colocam e a 
atitude crítica que temos diante dos problemas sugere os temas geradores do diálogo. Mas o que quero 
dizer é: sempre me incomodaram muito os “métodos de projeto participativo”. Acho que esta tentativa de 
cientificizar o processo de projeto sempre me incomodou muito e a maior parte destes métodos sempre 
me pareceram mais autoritários do que o próprio projeto autoral, pois eles acabam transformando os 
anseios e desejos das pessoas em relação ao produto em uma relação burocrática de necessidades. O 
que são desejos e problemas são filtrados como necessidades burocráticas que podem ser colocadas em 
uma planilha do Excel. E aí você diz que “a obra teve participação.” No fundo você está fazendo um pro-
jeto autoral burocrático. O exemplo que você acaba de citar incomoda pois, embora ele estivesse lá no 
início desta obra que se revelou bonita por ter se caracterizado por um fazer bonito… acho que tudo o 
que já se escreveu sobre projeto participativo ainda não dá conta de resolver este problema. O que quero 
dizer é que sempre que se discute projeto participativo pode-se cair no erro de se transformarem os dese-
jos das pessoas em relação à obra numa lista burocrática de necessidades: esta lista burocrática de ne-
cessidades pode tranquilamente ser transformada em qualquer desenho. Neste caso específico que você 
acabou de citar ele estava no lugar [INAUDÍVEL] e dizendo que a parede que definiria o espaço em que 
eles iriam viver tinha que ser mais pra esquerda ou mais pra direita, mas quando a gente — arquiteto — 
vai tentar pensar o espaço, a forma que a gente está treinado para pensar este espaço… a visão que a 
gente tem é um pouco totalizante (e por isto mesmo problemática) e incomoda um pouco pensar que a 
gente vai conseguir discutir isto na hora. Acho que esta questão do método do projeto ainda me parece 
um pouco problemática. 
Francisco Barros: Entendi. Acho que também não podemos, como você diz, endeusar esta experiência 
mas ela é um fato, uma narrativa, com muitos limites e muitas dificuldades, e que nos permite analisar e 
avançar criticamente. Este momento por exemplo em que eles estavam com o pé no chão, riscando: se 
esta informação que eles decidiram naquela reunião em que eu participava, se ela fosse encaminhada 
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para uma outra instância — não necessariamente com outras pessoas, mas com as mesmas pessoas, 
como eu que participava e minha função seria a de pegar aquele risco que eles fizeram no chão (decisão 
de que a parede seria “aqui”) e jogar no projeto geral, com um olhar mais totalizante, verificando a har-
monia daquela parte com o todo. Eu me recolheria e faria alguns estudos e voltaria àquele coletivo depois 
com análises e sugestões ou até reafirmando o que foi decidido naquela reunião de fato como algo inte-
ressante como projeto por conta disto e disto, enquanto cálculo estrutural, enquanto decisão. A meu ver, 
o que atrapalha muito a nossa forma de projetar as coisas é que o arquiteto fica fazendo duas, três, qua-
tro obras ao mesmo tempo. Se ele fizesse uma por vez (“vou fazer esta casa aqui”), então ele estaria 
junto dos pedreiros, pintores, marceneiros resolvendo as coisas, mas sem perder sua função e caracterís-
tica de raciocínio abstrato e estético, às vezes explodido no tempo, por conta formação de história do 
mundo, mas ele estaria residente naquela obra o tempo inteiro. Acho que a experiência gera de fato um 
monte de mal-entendidos por conta dos limites, mas acredito que quando a participação se dá neste vai-
e-vem, nesta problematização, e o arquiteto inserido no debate, acho que é um método possível. No TFG 
que eu fiz na FAU a gente tinha um plano político-pedagógico do espaço que projetamos: tínhamos as 
disciplinas, quem daria a aula, quem aprenderia, que tipo de aula era, onde elas seriam. Seria um curso 
de formação de construtores-desenhistas. Nossa formação já dificulta este processo participativo: se 
nossa formação fosse outra (e isto seria uma revolução, claro), o processo participativo seria mais azeita-
do, talvez. 
Gabriel Fernandes: Um pouco por conta disto… A palavra “participativo” me incomoda um pouco e eu 
prefiro falar em “dialógico”… 
Francisco Barros: Concordo também. 
Gabriel Fernandes: E acho que o processo de construção da casa foi de fato dialógico. Mas acho que os 
problemas não estão todos mesmo resolvidos e acho que é só novas experiências como esta que a gente 
vai produzindo crítica em relação aos problemas e a gente vai avançando. Enfim: se não houver novas 
experiências a gente não vai sair do lugar. 
Francisco Barros: Dá pra encontrar, mais ou menos, as falhas dela, não é? Onde a gente falhou. Pare-
ce-me que as falhas que encontramos no caminho são superáveis se em uma próxima etapa ou em uma 
outra obra como essa a gente criar condições para que elas não se repitam. É isso aí. Algo mais? 
Gabriel Fernandes: Acho que só pra encerrar: tem uma frase do Tafuri bastante famosa e sempre bas-
tante citada. Ele era um cara bastante pessimista: considerava ingênuas quaisquer tentativas de se pro-
duzir uma arquitetura que tentasse ser de algum modo transformadora e denunciava o caráter ingênuo 
destas iniciativas, mas é um autor que eu sempre gostei. Tem essa frase bastante repetida: lá no livro 
Projeto e utopia ele diz mais ou menos que “assim como não é possível existir uma economia política de 
classe, mas apenas uma crítica de classe à economia política, também não é possível existir uma arte, 
uma arquitetura ou uma cidade de classe, mas apenas uma crítica de classe à arte, à arquitetura e à 
própria cidade.” Acho que tem aí uma espécie de uma armadilha: pra que exista esta crítica de classe (e 
pensando que Tafuri fosse um marxista e que, caso ele esteja pensando em “crítica de classe” provavel-
mente ele pense que esta crítica se baseie em uma estrutura de pensamento dialética), ela só poderia 
existir a partir de problemas reais. Pra que esta crítica exista — e aí a experiência da casa é um exemplo 
interessante — ela só pode se formar a partir de experiências reais que de fato desafiem a forma tradi-
cional de ver as coisas. E desafiando a forma tradicional de ver as coisas, se consiga uma crítica a esta 
estrutura mais ampla. Acho que não devemos desistir de experiências como esta em que o diálogo se 
coloca como princípio da ação, porque no fundo estamos propondo uma situação em que não existam 
arquitetos, pois todos seriam arquitetos em certo sentido. Nós que somos hoje os arquitetos talvez tería-
mos outra função. Acho que estas experiências de diálogo contribuem para que a gente acumule uma 
crítica sobre a coisa. Acho que é isto. 
Francisco Barros: É vontade de matar o arquiteto e matar o operário, né? Matar os dois: achar um ter-
ceiro caminho que é outra coisa. 
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Francisco Barros: Eu primeiro ia pedir para você se apresentar. Dizer mais ou menos a parte que te 
cabe ... 
Geraldo Gasparin: ...desse latifúndio 
Francisco Barros: ...deste latifúndio 
Geraldo Gasparin: Tudo bem, posso me apresenta já? 
Francisco Barros: Por favor... 
Geraldo Gasparin: Eu sou Geraldo Gasparin e sou membro da coordenação político pedagogia da Esco-
la Nacional Florestan Fernandes. Sou militante do MST assentado no Rio Grande do Sul e atualmente 
contribuindo no processo de formação da escola nacional. 
Francisco Barros: Você esta aqui desde o começo, desde ha sete anos atrás? 
Geraldo Gasparin: Eu estou há sete anos e meio 
Chegamos aqui em julho de 2004 no processo de transição da construção física. Então em 2005 o movi-
mento havia projetado fazer a inauguração em janeiro. Então ficamos em 2004 fazendo essa passagem 
do processo de construção e dando acabamento e função pros espaços. Para em janeiro de 2005 fazer a 
inauguração. Depois do projeto pronto, do projeto construído, que nós começamos a dar funcionalidade 
aos espaços pedagógicos da escola. Desde equipamentos, mas, sobretudo começar a pensar o progra-
ma de formação. 
Após a inauguração em janeiro - nós iniciamos em 2005 - em fevereiro já realizamos vários cursos de 
formação. Dos setes anos estou ainda aprendendo com o processo de como construir uma escola de 
formação de quadros, de formação política, em um contexto de luta de classes de bastante dificuldades, 
de descenso da própria reforma agrária, mas de uma necessidade de ampliar essa luta na qualificação 
dos nossos quadros, de nosso militantes, entrarem e outro patamar da luta de classes, exigindo mais 
capacidade de analise da situação política, de articulação, de inteligência. A formação passa a ser fun-
damental neste contexto. 
Nesse período foi que a gente aqui se incorporou na coordenação, na formação política, e também na 
direção da escola, na concepção dos espaços, na construção dos espaços, na adaptação dos espaços. 
Nós tínhamos, por exemplo, construído salas de laboratório de química, de biologia, nós tivemos que criar 
uma nova função, a escola não seria uma universidade dos trabalhadores, uma universidade técnica, 
mas uma escola de formação política. E o seminário de janeiro de 2005, que realizamos aqui na escola, 
convidou varias experiências do mundo todo, da esquerda mundial. Como no seu tempo histórico estas 
organizações responderam ao desafio da formação. 
Então fomos moldando e aprofundado o debate e construindo a escola como uma escola de formação 
política. Organizamos espaços, reuniões, cursos, atividades. Colocar para funcionar o projeto. Esta que é 
a nossa tarefa nestes sete anos, aprendendo muito com o processo com as contradições internas. É isso, 
eu acho que é isso, foi uma experiência nestes sete anos bem rica em todos os sentidos. 
Do ponto de vista da construção poderíamos ter avançado mais, acho que a escola é belissima do ponto 
de vista da arquitetura. Mas Poderíamos ter avançado mais no sentido do aproveitamento dos recursos. 
Da água, por exemplo, dos sistemas de reservatórios da escola. 
(...) 
Percebemos que havia uma lacuna também neste aspecto do aproveitamento dos recursos naturais, de 
água, sobretudo do consumo, da captação, de um uso mais racional do solo, do próprio aproveitamento 
da energia solar, que hoje já tem uma capacidade instalada, mas da necessidade de avançar mais, da 
proteção das nascentes, das matas ciliares, da proteção dos arroios. Tudo isso é parte de um projeto 
maior do plano de desenvolvimento, do plano diretor da escola. Que também não tínhamos como ter 
antes, ele vai se construindo com o processo com a percepção, com a utilização dos espaços, dialogando 
então com o próprio espaço, com o que ele contém e com as demandas.  
Então também foi nascendo essa idéia a partir dos cursos, dos debates internos, das vivencias da briga-
da criar outras formas de ler também a nossa casa aqui, a nossa escola. Por isso fomos incorporando 
esses elementos no processo, e agora que amadurece mais ainda a idéia de ter mais sistematizado pra 
orientar em função das novas construções causarem menos impacto, poder então se inserir na dinâmica 
do ambiente da escola.  
Então o plano diretor da escola é uma necessidade, uma prioridade pra orientar novos espaços, as cons-
truções, formas de se relacionar com a natureza, faz parte do processo de formação e ele é fundamental. 
Senão as pessoas vinham aqui e aprendiam só com a teoria, mas há toda uma elaboração e uma orien-



728 
 

tação, na relação com a natureza, com as pessoas. Tem todo um contexto, um organismo vivo que esta 
aqui, e que é parte da formação, o ambiente é fundamental.  
Se o ambiente é agressivo então a formação também não avança. Então é um todo articulado, todo orgâ-
nico, então desde a parte pedagógica dos espaços do programa, da forma de organizar os espaços e a 
preservação da natureza. 
Como aqui - já foi feita a leitura - é uma APP, uma área de preservação permanente, então mesmo o 
manejo dos rios, tudo que a gente faz então é formativo, é pedagógico, faz sentido para nossa formação 
enquanto seres humanos, da formação política.  
Até a ‘bituca’ de cigarro que você joga é pedagógico. A forma como vamos fazer esse processo coletivo 
de auto-sustento. Então para mim na verdade estes sete anos e meio foi isso, a gente achava que viria 
aqui contribuir com o curso, mas... foi é um grande curso, uma grande lição, um aprendizado. 
(...) 
E ficamos aqui, para gente melhorar, e dar conta destas tarefas, sobretudo do plano diretor da escola, 
principalmente neste primeiro semestre então a partir dele orientar todas as ações da escola. A parte da 
construção, da ocupação dos espaços, da relação com a natureza, de toda a vida que se manifesta. 
Francisco Barros: Queria pergunta duas coisas, mas lógico, vou começar por uma: você estava dizendo 
que dentro deste espaço de formação dos estudantes que vem aqui pra escola, que é integrado, é orgâ-
nico, e se ele vai estar presente aqui na escola, ele vai também se relacionar com ela, em caráter produ-
tivo. Ele vai encarar o trabalho de vivencia e manutenção da escola, de outra forma que não a do capital. 
Então o trabalho tem um caráter também formativo aqui na escola. Você poderia também esmiuçar um 
pouco isso? 
Geraldo Gasparin: Esse é um aspecto interessante, e até é uma das o que chamamos das dimensões 
pedagógicas do processo formativo é o trabalho. O trabalho como um principio não alienante, mas da 
nossa própria emancipação do trabalho que produz o nosso auto-sustento, a organização do espaço, do 
trabalho necessário, do trabalho voluntario. Então se você ocupa um espaço, o movimento conquista um 
espaço, em que muitos não participaram outros movimentos que vieram pra cá não fizeram parte desta 
conquista, então quando o militante vem pra cá fazer um curso, ele tem que se sentir fazendo parte dessa 
construção, o mesmo que outros que fabricaram o tijolo colocaram a mão no barro. 
Então é o trabalho como uma dimensão pedagógica permanentemente. Incorpora desde a limpeza dos 
espaços, da manutenção, da organização, o auto-sustento. Então é o principio do trabalho digamos e-
mancipador, criador de novas relações, não mais calcado na relação capital-trabalho, mas da nossa pró-
pria humanização. No tempo que gastamos energia, pra produzir o nosso auto-sustento nós estaremos 
produzindo, estaremos recriando, estaremos nos reconhecemos na obra que fizemos. Eu acho que ai é 
um processo, ainda que a gente não veja diretamente a intencionalidade, mas de desalienação. 
E tem de se fazer, claro, com certo ordenamento, disciplinamento, regulação do trabalho, para todo mun-
do trabalhar muito pouco, então tem que gastar energia pra isso. Mas tem outro sentido de humanizar 
mesmo. Do que eu preciso dedicar da aquilo que é meu, daquilo que eu preciso preservar pra e o outro 
use, pra uma finalidade social, e não individual ou particular. 
É um espaço que é de todos, é um espaço da classe, um espaço construído pela classe e não envolveu e 
nem envolve hoje relações capitalistas de trabalhos. A gente se reconhece naquilo que faz e faz porque é 
importante para o coletivo: desde lavar uma louça; a limpar um banheiro; varrer um quarto, fazer uma 
poda de arvore, produzir... Ele se insere nessa dinâmica de ser um trabalho emancipador, de ser um 
trabalho em que o sujeito esta sendo diferente do capital.  
É uma pratica pedagógica que se contrapõe aos ensinamentos do capital. No capitalismo não existe 
nenhuma relação que não seja mercantil e alienadora. Então você desiste de ser você próprio pra ser 
outro. Para se objetivar em uma maquina um objeto ser construído, que é uma mercadoria. E aqui não. 
Eu acho que na escola, quando a gente incorpora a dimensão do trabalho, tem esse elemento da auto-
emancipação. Ele também precisa de certa disciplina, claro. Porque você tem que produzir. Você tem 
quer lutar. Precisa ser planejado, pensado. Porque aqui na escola às vezes passa 200, 250 pessoas. 
Então todo mundo trabalha, conforme sua habilidade, conforme as necessidades da escola. Quando 
chamamos um trabalho coletivo sempre procuramos estabelecer as habilidades e aptidões pessoais.  
Então você também não vai fazer um trabalho que você não tem alguma habilidade, ainda que você faça 
todo tipo de trabalho, como lavar louça, que é uma tarefa às vezes aparentemente desumana, mas todo 
mundo passa por lavar louça. Tem trabalhos que alguém tenha mais habilidade para o manejo da terra, 
para a produção, para o cuidado, para fazer algum artesanato. Cada um vai desenvolvendo as suas po-
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tenciliadades. Então essa é uma dimensão do trabalho que não se tem. Sempre trabalhando estas pers-
pectivas e também avaliando os resultados. Acho que é um ato pedagógico feito com bastante alegria, 
entusiasmo, as pessoas se reconhecem. 
Nós já tivemos um tempo também com maior intensidade o que nós chamamos sábados voluntários, ou 
mutirões, sábados comunistas, socialistas. Que também em um sentido bastante pedagógicos. Então 
todo o trabalho que a gente faz a gente dedica um sábado por mês para fazer tarefas mais organizativas 
de mutirões, de frentes de trabalho, como foi na construção da casa. (...) 
Para a organização daquela casa em mutirão no sábado juntávamos os grupos e mais gente de fora. 
Íamos lá para fazer terraplanagem, corte, aterro. E outras como mutirões de limpeza, de organização do 
espaço fazemos nesse sábado, com bastante alegria, entusiasmo, é um momento coletivo mais intenso 
ainda. 
Então o trabalho aqui na escola ele é parte do nosso digamos do programa de formação. Ele é necessá-
rio. É uma estrutura muito grande, se você não incorpora o trabalho voluntario, o trabalho de estudante 
você vai ter que necessariamente estabelecer uma relação capitalista de contratar algum funcionário, 
pagar o que o mercado demanda para classe trabalhadora que em geral é baixo, aquém das necessida-
des, apenas pra manter a classe. E não é o que queremos. 
Então nós que utilizamos o espaço, nós que temos que fazer um esforço físico e mental de manter este 
espaço. Acho que é um pouco isso tudo que eu percebo aqui como uma riqueza desta experiência e 
desta forma de trabalho como trabalho voluntario, quanto o trabalho necessário, exige dedicação para 
superar essa relação mercantil, mercadológica. Aqui a gente produz o que é necessário para o espaço e 
para as pessoas se reconhecerem aqui neste espaço e isso é bastante. 
Claro que tem limites, tem deficiências a gente percebe do ponto de vista do próprio planejamento. Não 
conseguimos potencializar o máximo para fazer menos trabalho. Também tendo a sociedade que a gente 
quer construir, que é a sociedade que a gente quer é a sociedade da abundância, da fatura, não da misé-
ria, da caristia. Mas ainda não é possível ter fartura na escola, a gente precisa de mais esforço físico, 
mais capacidade de planejamento. Tem muita área pra isso aqui, basta gente organizar melhor, estruturar 
melhor a parte produtiva e potencializar mais a capacidade humana que é a capacidade evolutiva, criati-
va, imaginativa, que pode produzir mais riqueza, pela fartura pra suprir necessidades da escola.  
Do ponto de vista da produção temos limites da área física. Ela não pode ser intensiva ela tem que ser 
integrada a floresta, tem que ser sistema agro florestal. Então temos varias contradições. Às vezes os 
próprios alunos não incorporam essa dimensão que é a mais importante da parte mais formativa. Mas é 
todo um processo. Que nós vamos trabalhando junto. Todas as dimensões formativas são importantes. 
Seja a dimensão do estudo, do trabalho, das relações pessoais. Dos valores, da vivencia. Às vezes tem 
pouco tempo, para conseguir tudo e o tempo do trabalho. O tempo da cultura, da vivencia, das relações 
pessoais (...) o que exige planejamento. 
Francisco Barros: ...Essa conversa não é fácil. Bem, antes de trabalhar aqui tive alguma uma experiên-
cia com o movimento nos assentamentos, no Paraná, Itapeva, mais pra cá pra São Paulo, é uma questão 
essa contradição que está sempre presente sempre nestes espaços que o movimento vai libertando. Cria 
uma área onde é possível experimentar coisas que não seriam do capital, isso nos sentidos mais variá-
veis possíveis. E parece que... tudo fica mais ou menos como aqui, este desejo, esta vontade política da 
transformação, de uma revolução social, e ao mesmo tempo a necessidade da existência, como uma 
contradição natural, da gente que vive caçando...  
Olhando nesta mesma lógica desta contradição, numa escala menorzinha que é da obra da casa do teto 
verde, acaba também rebatendo lá, este desejo de experimentar outra forma mais esta necessidade com 
o que tem hoje fazer alguma que dê para morar, que dê para fazer. Então entrando na obra da casa de 
teto verde, eu vou pedir pra você relatar onde você entrou especificamente, qual foi o seu papel? 
Geraldo Gasparin: Teve uma demanda parte da coordenação foi apresentada por parte da escola, por 
uma parte... 
(...) 
Fomos vendo que área ... 
Ao mesmo tivessem um pouco de privacidade, mas que também fosse um espaço de sociabilidade cole-
tiva. Então minha participação foi isso, precisava fazer o debate na instancia da direção da escola.  
(...) 
Então tinha possibilidade, à época, eu recordo bem dos debates, de contratar uma empresa convencional 
da construção civil ainda que parte da forca de trabalho fosse contrata dos assentamentos, ou então fazer 
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de uma forma alternativa, ai você tinha os contatos, na verdade o primeiro contato quem fez com vocês 
da direção da escola que foi a Olivia, ela que conhecia vocês. Ela que trouxe na CPP. “você conhece o 
povo lá entra em contato que nós temos interesse de construir quem sabe de uma forma alternativa, que 
a gente pudesse reduzir custos e que as pessoas pudessem participar do processo desde a concepção”. 
É ai que vocês foram convidados, e fomos dialogando. 
Então a nossa participação foi criando as condições, para que tivesse recursos financeiros e humanos, 
para fazer uma casa. Já havia uma estrutura na casa que já tava ocupada pela brigada, mas em condi-
ções muito precárias, com poucas pessoas, parte da casa alagava, com infiltração de água por causa da 
chuva...  
E conseguimos remodelar com a participação de vocês. E daí nós fomos acompanhando eventualmente 
no mutirão, a ajudar na parte da construção. Mas a minha tarefa mais era isso, ajudar a decidir na dire-
ção, por que a gente percebeu que era importante a construção desse espaço e da forma que ele foi 
concebido, construído com a participação da brigada, dos que iam ocupar o próprio espaço, de decidir 
como ia ser, debatendo com vocês. Nessa parte, diretamente eu não estive envolvido, pois e a casa da 
brigada, onde só indiretamente ia ocupar o espaço. Mas sempre bem entusiasmado. Me envolvi bastante 
na parte de procurar bambu, saímos por ai procurando. 
E, no final acabamos encontrado parte aqui na escola e numa área da fazenda ao lado. Fui mais estimu-
lando, incentivando, criando as condições objetivas para que possa ser construído aquele espaço. Então 
nossa tarefa como direção era ajudar na direção e ajudassem que as pessoas se evolvessem, ainda que 
por opção nossa, trouxemos pedreiros do assentamento que pudessem agilizar, avançar mais já que a 
militância nossa, os meninos que iam morar, todos envolvidos em tarefas internas. Então nos finais de 
semana, nos mutirões, nas reuniões que vocês faziam, eu sempre participava ajudando a decidir o pro-
cesso de construção, e se envolvendo também. É fruto do trabalho coletivo. 
Acho que a minha participação foi essa, de ajudar a decidir e depois em algum momento me envolvendo 
na colocação dos bambus, na grama, na terraplanagem, e o cuidado de estimular outras pessoas. E 
depois mais especificamente levando as visitas na nossa casa do teto verde tentando explicar. Levamos 
muita gente para subir na casa. Estimula muito curiosidade dos militantes. Como eu mais que acompanho 
visitas aqui na escola aos sábados, foi também um espaço de divulgar as experiências e estimular. 
Francisco Barros: Na sua fala anterior você disse de que as ações de trabalho aqui da escola são uma 
integração do esforço físico e do mental. Pelo que você estava relatando agora sua participação se deu 
nos dois lugares tanto no físico quanto no mental.  
Geraldo Gasparin: Me envolvi na parte de conceber dar idéias e também na parte da construção.  
Francisco Barros: Você tivesse trabalho numa parte só, ou só no físico ou só no mental, como teria sido 
isso? Tem alguma diferença? 
Geraldo Gasparin: Eu acho que sim porque se eu tivesse dado a idéia e decidido, outros vão lá e fazem, 
é separação entre o pensar e o fazer. Acho que não tem que ter separação mesmo. Eu sempre fui entu-
siasta destas práticas, não só no teto verde, mas no trabalho aqui, sempre que possível, a gente tem 
procurado eliminar esse distanciamento entre trabalho intelectual e trabalho manual.  
Mesmo como coordenador da escola eu sempre me envolvi nessas tarefas práticas da escola, do traba-
lho. Teve períodos, 2005 e 2006, que eu saia das reuniões, que eu achava enfadonhas, cansativas, e ia 
pra horta, mas eu sabia que tinha que ta na reunião, e ai o pessoal da coordenação iam me buscar lá na 
horta. Eu achava que também era importante também cultivar,não foi uma nem duas, foram muitas ve-
zes. Nem levava celular, deixava em casa, escondia, pegava a enxada e ia para a horta. Foi quase dois 
anos assim. Depois foram intensificando as necessidades do acompanhamento pedagógico do curso, de 
dar aulas. Mas sempre que possível estamos nos envolvendo também.  
Eu acho que o fato de ajudar a decidir, e ajudar a dar direção no sentido de que deveríamos construir 
espaços daquela forma, e também nos envolver, acho que isso é formativo para gente. 
E mesmo que fosse só fazer, não ia aprender parte do processo da própria técnica. Eu coordenei em um 
final de semana que precisava fazer todo aquele tratamento... De furar o bambu, e depois queimar, de-
pois tratar, todo o processo.  
Então você, ao tempo que decide, participa da parte da elaboração e também faz ao mesmo tempo. Acho 
que não deve ter essa separação. Você percebe que em geral, nossos processos de formação são distin-
tos entre o fazer e o pensar. Aqui executa e aqui pensa, em geral quem pensa é o que comanda, é o que 
manda, é o que detém os meio de produção, o conhecimento, e os outros que vão fazer. Não sabem 
como foi pensado, como foi planejado, mas tem a tarefa e a obrigação de executar. 
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Eu acho que em relação à casa, eu senti um pouco isso dos meninos, ainda que, com alguns limites, 
todos se envolveram. O conjunto da brigada, mesmo quem teve mais dificuldade de ta lá mais presente, 
sabia como tava acontecendo o mutirão. Por que alguns têm tarefas mais especificas, tem que ta na 
portaria, tem que atender ao telefone, tem que estar lá na cozinha fazendo comida. Mas teve sempre 
essa cumplicidade, neste sentido de ir lá ver, conhecer e ir participando.  
Eu particularmente participei tanto da concepção, não com tanta intensidade, devido ao acumulo de tare-
fa, e também da execução, e isso é produtivo, não é? 
Mas agora nós vamos pra casa, nós já decidimos que a nossa casa não sou que projeto da minha cabe-
ça. Vamos sentar eu e a família, e vamos fazer a reforma da casa. Então já temos parte da matéria da 
prima, que é a mata de eucalipto, que nós reservamos para isso. E vamos ver como poderá ser o quarto, 
a sala, como vamos imaginar.  
E lá tem maquina, tem serra e vamos fazendo tudo... 
Eu acho que a casa aqui foi um grande projeto no sentido de que ela envolveu. Se fossemos olhar todo o 
processo da escola partiu dessa concepção também, teve momento que tivemos que intensificar o traba-
lho para conclusão da estrutura física. Ai tivemos força de trabalho mais especializada, mas foi sempre 
um grande processo de discussão, de debate nas brigadas. Nenhuma brigada vinha pra cá sem saber o 
que ia fazer no planejamento, qual é a tarefa, a divisão das tarefas, como fazer... Foi uma grande escola 
de formação, ao tempo que se construía, que se aprendia a técnica. Em menor proporção foi na casa do 
teto verde. Nesta perspectiva foi bem visível, mais que talvez no próprio conjunto da escola, dos espaços. 
O coletivo de arquitetos tinha certo planejamento de como seria a escola. E as brigadas vinha pra execu-
tar aquele planejamento. Ali na casa não se tinha. Você tinha aquela casa velha, um pouco caindo, rebai-
xada, vários níveis... 
 Mesmo quem hoje não está ocupando a escola, foi lá deu sua opinião. Ontem mesmo eu fui lá, eu fiquei 
impressionado. Não tinha entrado nos quartos depois de eles mobiliados, o lugar aprazível que é, o ta-
manho que é os quartos. Então ficou um bom espaço, não ficou uns cubiculozinhos. Tudo mundo tem um 
quartão enorme, tem um que é menorzinho... É um lugar muito agradável. Eu ainda não morei lá, preten-
dia, mas é um bom espaço, interessante. 
Eu acho que ela é referência pra pensar outras reformas aqui, você pensando as casas.  
Ali nos construímos umas, ali, demos uma idéia, veio o pedreiro, fez, e em certo sentido saiu diferente, 
porque não foi discutido, tinha um dinheirinho lá, vai executa e faz.  
Então quando discutimos coletivamente, a possibilidade de errar é menor. 
Acho foi isso em relação à casa, não é? Ao mesmo tempo ajudar a conceber, a pensar, de ajudar a sis-
tematizar, mas também na coordenação da escola em alguns momentos foi de ajudar a fazer, de constru-
ir, de entusiasmar, de organizar o mutirão. Eu lembro que teve fim de semana lá que tinha trinta pessoas 
lá cavoucando, fazendo, era uma festa. 
Francisco Barros: Tem uma pergunta que eu não tinha pensado... mas olhando outros lugares que 
fizerem uma transformação social, vamos dizer na Rússia, em Cuba, nesses países que a classe traba-
lhadora conseguiu tomar conta do governo do país. Tem às vezes algumas críticas que fazem (isso eu to 
falando de orelhada, eu não sou pesquisador nem nada) que fazem critica a Rússia, por exemplo é que 
manteve-se mais ou menos a estrutura do estado capitalista e virou um capitalismo de estado. Quem 
tomou conta da maquina foram os trabalhadores. Mas de certa forma continuou alienado, quem tava lá 
embaixo operando, quem tava projetando. Então o jeitão continuou parecido. Será que daria pra dizer 
que faz parte de uma tarefa de transformação social ter essa integração do pensar e o fazer? Da teoria e 
da prática? 
Geraldo Gasparin: Claro. A sociedade que a gente quer emancipada tem que superar a principal contra-
dição que é a contradição entre e capital e trabalho. Agora essa é a principal contradição que determina o 
conjunto das relações. Então ainda que tenhamos experiências como essa, a relação determinante ainda 
é a capitalista, é a relação capital e trabalho, é a que determina, é a mais avançada, é onde determina o 
conjunto das outras relações. 
Mas o fato dela determinar e das ideias socialistas terem de superar essa contradição, tem outros contra-
dições, talvez secundárias, que precisam ser resolvidas, uma delas é a divisão entre trabalho manual e 
trabalho intelectual, que eu acho que os países socialistas não superaram, de um todo, ou os que fizeram 
a experiência do socialismo real. Eu penso que não. Essa contradição não foi superada, essa e outras, 
secundarias. 
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Então você coletivizar uma fabrica, ou estatizar uma empresa, já é parte da estratégia socialista, talvez foi 
uma experiência de que foi possível ser construída, se avançou mais... então acho que é uma crítica que 
tem que ser feita.  
Eu acho que essa outras revoluções tem ir se fazendo: cultural, de valores, de práticas. O capitalismo nos 
determina de tal forma, que não é fácil superar estes limites, e essas contradições. Então acho que essa 
superação dessa contradição, entre trabalho manual e intelectual não é uma tarefa menor para a revolu-
ção. Acho que ela tem que ser construída. 
Então de fato como a gente constrói experiências libertárias, de emancipação, em um contexto onde o 
que determina nossas relações é o mundo do capital, que se sobrepõe a todas as outras relações. Então 
é uma luta herculiana muito grande, essa de você fazer isso todo dia, se deteminar... ainda que você não 
tenha conquistado a liberdade plena, mas é possível ter essas experiências libertarias, essas prática 
pedagógicas, elas vão conformando. 
E nós estamos muito próximos do limite histórico de uma sociedade emancipada, ou de uma sociedade 
que vai para a barbárie. Então quando você fala na crise civilizacional do sistema, ambiental e ecológica, 
acho que ela existe. Mas também a possibilidade histórica de alcançar uma sociedade emancipada tam-
bém não esta distante. Já se já produziu tanta riqueza. Já se tem a capacidade das forças produtivas se 
desenvolver tanto, criar tanto. Que a humanidade já pode, perfeitamente, viver em paz e harmonia com o 
que já construiu, com o que tem, sem agredir mais, sem guerra, passa por essa decisão.  
A gente sabe que isso não vem por osmose, senão por luta, por enfrentamento. Mas é uma possibilidade 
histórica real concreta. Porque nós já desenvolvemos as forcas produtivas. É perfeitamente possível o 
que se produz dividir igualitariamente. E a humanidade não ter mais fome, nem sede. 
Eu acho que essas experiências, já são sinais , indícios de uma sociedade socialista, seja na coletiviza-
ção das próprias empresas do grande capital, é um passo novo que não é muito distante você socializar 
toda essa.... A própria consciência vai indo pra isso. 
 Eu acho que ainda há um limite histórico sobretudo da nossa experiência brasileira, para criar essas 
contradições mais profundas que segundo Engels são três: quando a classe dirigente não consegue mais 
dirigir, quando os debaixo, que é a segunda condição, não aceita mais, pelo grau de indignação. O tercei-
ro é vinculado a esse de quando as massas não aceitam mais perderem seus direitos, quando as massas 
começam a se mobilizar. 
Parece que estamos num contexto de ganhos, de melhorias sociais, que o povo aparentemente pode 
acreditar que a sociedade esta bem. Eu acho que não... E vem o preço do desenvolvimentismo  vem ai 
com esse código florestal, que é absurdo o preço que vai se pagar.  
Mas a crise vira e eles não vão conseguir manter eu acho que as massas vão aparecer no cenário. São 
condições objetivas para haver essa mudança. Eu acho que concomitante a revolução política, social e 
cultural, ela tem que ter essa revolução no campo... Você não toma o poder, e agora vou fazer... eu acho 
que o poder é fruto dessas... Não que eu concorde com a tese do John Holloway: “mudar o mundo sem 
tomar o poder” ou “o poder desde abaixo”, mas são experiências que tem que se fazer, são práticas que 
se você não as desenvolve, você não pode confrontar com o diferente. Então você só é referencia se 
você confrontar com seu opositor, com seu inimigo de classe. Eu acho que sim. 
Então um dos passos é isso, essa superação da separação do conhecimento intelectual, do conhecimen-
to popular, ou do empírico com o científico. Acho que temos boas experiências, acho que a humanidade 
caminha inoxeravelmente para isso, ou se não for essa a direção, e sua própria autodestruição. 
Dizem os pesquisadores que já há tecnologia suficiente, capacidade produtiva suficiente pra gente traba-
lhar apenas 17 minutos por dia. 
Francisco Barros: 17 minutos por dia?! 
Geraldo Gasparin: Você tem que planejar o tempo, você não vai sair de casa pra trabalhar 17 minutos. 
Eu trabalharia talvez... 
Francisco Barros: Um dia... 
Geraldo Gasparin: Eu trabalho em um dia o que eu iria trabalhar em uma semana, e o resto dos dias eu 
vou desenvolver toda a minha potencialidade humana, que no capital ela é reprimida. Então eu vou de-
senvolver minha capacidade, minha inteligência, eu vou desenvolver plenamente em todos os campos do 
conhecimento, na arte, literatura, poesia, arquitetura, engenharia. No que se imaginar o ser humano vai 
estar liberto das amarras do capital de se vender, se prostituir, pra produzir mercadoria, pra produzir lu-
cro. 
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Nessa sociedade então eu teria um tempo livre para isso. Hoje você não tem, pra criar, pra imaginar, pra 
pensar, pra desenvolver o máximo a criatividade. Mas em uma sociedade socialista sim, sociedade e-
mancipada deste tipo de relação. Então se eu trabalhar menos, e com o que eu trabalhar eu posso pro-
duzir para todo mundo viver bem. 
Posso produzir pra todo mundo viver bem porque a propriedade privada não vai mais regular, nem o 
capital, nem o estado, então o ser humano vai estar emancipado vai poder produzir livremente e desen-
volver ao máximo alem do 5% que a capacidade humana hoje, ao máximo, atinge. Talvez o que mais há 
para ser descoberto é o cérebro humano, nós sabemos pouco dele.  
Então a humanidade produz alguns gênios porque que talvez se emanciparam um pouco dessa condição, 
devido algumas circunstâncias da vida, histórica. Mas acho que a humanidade pode chegar nessa condi-
ção. Eu acho que ela não demoraria muito. Nós estamos no tempo de maturação nesse sentido, mas 
precisa enfrentar essas três amarras, do capital, das relações de produção, o estado burguês.  
Como diz o Mezaros “as placas tectônicas da luta de classes estão se movendo no mundo”, se ele acha 
que sim... 
Se a China é o supra-sumo da produção capitalista... E a estratégia americana de produzir mercadoria a 
baixo custo, pra inundar o mundo, meio que mandar um sopro de sobrevida ao próprio Capital. Que é 
onde o capital se reproduz com mais rapidez porque tem uma massa de trabalhadores altamente discipli-
nada pelo partido comunista sem direito a greve, e estão se mobilizando, estão fazendo greve.... é sinal 
dos tempos. 
No planeta, está acontecendo em todo lugar: nos EUA pela força do poder do estado, pela repressão, e lá 
pelo disciplinamento da classe e também pela coerção do estado. Há greves, há mobilizações, então é 
possível. Que a primavera árabe venha por ali, por aqui, por todos os lados. Ta no Chile, daqui a pouco 
pode ta na Venezuela, pode vir pra cá. 
Mas me encanta este tema. De fato, nós aqui vivenciamos um pouco isso na escola, ainda que quando a 
gente vê os processos de formação de um militante agente acha que “agora acha que é... agora deixe tua 
realidade e agora você vai entrar no mundo da teoria”, e o militante diz: “não o meu mundo é real e esta 
aqui comigo, ta aos meus pés e é ele que eu quero conhecer, entender, aprofundar”. Se o processo da 
teoria não me ajuda... Então não faz sentido. 
Então há ainda um certo encantamento ao processo da escola, porque em geral as relação nos assenta-
mentos não são determinadas por essa forma de tentar juntar... Em geral, mesmo nos assentamentos, 
quando não tem muita cooperação, quem decide como plantar, o que plantar, como vender, o que vender 
é companheiro, ele não consulta a companheira, a esposa, alguém da família, o coletivo de vizinhos, e 
sim por sua cabeça. Faz e pensa. 
Mas ele participa de certa forma de todo o processo, da concepção. Mas o que determina a relação dele 
é uma relação mercadologica. Ele tem que produzir um tipo de mercadoria porque tem que vender. Nos 
vivemos essa contradição também, sobretudo o camponês porque toda a luta coletiva que é feita para 
conquistar terra, depois ele produz em escala, em miniatura as relações que o capital precisa, a pequena 
propriedade...  A propriedade privada e os meios de produção é o lote, seu espaço. Então é toda uma luta 
que tem que ser feita. 
Francisco Barros: Algumas cooperativas vão superar isso?  
Geraldo Gasparin: Eu acho que sim. Eu faço parte de uma, mas é uma relação bastante mercantil. A 
cooperativa que eu faço parte o movimento deles é 150 mil por mês, é grande o movimento. O que a 
gente gasta aqui na escola, la se produz, se movimenta. Quase dois milhões por ano. Mas é cada vez 
mais se qualificando pelas exigências do mercado, pelo tipo de arroz, seguimento A... 
Mesmo a produção orgânica de arroz é forte porque ela passa pela questão econômica. Você ganha 
mais, tem certificação e vai aprimorando. Claro que nós fazemos a propaganda ideológica. Os encontros 
dos amigos lá são duas mil pessoas, fazemos grandes festas, atividades, você não vende só um produto, 
você comercializa... Em uma sociedade capitalista, é o que determina o que você tem que fazer. Mas é 
feita muita doação de alimentos. 
Mas é uma experiência, acho que são iniciativas que se diferenciam. Se você for ver as outras cooperati-
vas tradicionais são indícios da sociedade socialista. Então você tem que planejar a produção. Como 
você vai alimentar uma cidade como São Paulo com 15 milhões de habitantes, se você não planejar a 
produção? 
A unidade familiar é para auto-sustento, mas você tem que ter numa sociedade socialista, comunista, 
você tem que ter áreas disponíveis pra produzir tanto de alimentos, tanto tempo qualificado. Então pode-
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mos não ter latifúndio por extensão, mas temos que ter latifúndio por unidade produtiva, por tipo de pro-
dução, que não seja só monocultivo. Então o que a gente consume é o que ele chamam commodities 
agrícolas, são produtos cada vez mais intoxicados, com alto valor agregado, mas a gente acaba pagan-
do... 
Francisco Barros: Com a saúde 
Geraldo Gasparin: Com a saúde, como aquela lá agora do leite de uma pesquisa que saiu no mato 
grosso do sul. O leite materno já tem três tipos de agrotóxico. Acho em ouro verde no Mato Grosso, as 
umas das regiões que mais intensificou o nível de agrotóxico. 
Francisco Barros: A mamãe come e o bebe leva também. 
Geraldo Gasparin: E o bebe já vai... ao se amamentar, pois ela pega pelo ar que respira, pelos alimen-
tos. porque lá é uma região que é alta e o ar que tu respira... Então é uma luta grande que eu acho que 
tem que ser feita. 
Francisco Barros: Para não tomar mais seu tempo. Eu agradeço mesmo. Mais alguma coisa que você 
quer colocar para essa parte da escola, da construção? 
Geraldo Gasparin: Eu acho que o desafio da escola é na construção do que chamamos de PDE, plano 
diretor da escola, é envolver sempre a militância aqui da escola, quem participa, os cursos... para ser um 
resultado coletivo e não da cabeça de uma ou outra pessoa. 
Então nós estamos concebendo outros espaços pra construir, alojamentos ou talvez se adquira uma área 
aqui ao lado que cumpra essa função. Mas aqui é um espaço que esta permanentemente em construção, 
reformas... enfim. Então que pudéssemos sempre manter sempre esse principio, é um desafio pra escola 
manter esse principio da discussão do coletivo e diminuir essa distância entre que pensa e quem na outra 
ponta vai executar as tarefas, as atividades. Então nós temos muitas obras pela frente de reformas, olha 
o calçamento aqui, que não deu para concluir... Mas nós temos que manter sempre essa parte. 
Claro que alguns têm mais responsabilidade de puxar e conduzir todo o processo, mas é um trabalho que 
pode ser feito diferenciado. Escutar todo mundo, de quem ocupa o espaço, de quem ta aqui morando. 
Manter este princípio pra todas nossas ações na área da construção, na concepção da escola, é impor-
tante. É isso. 
Essa experiência eu sempre reconheci como boa, como muito importante a contribuição lá da FAU. Então 
eu acho que vocês provocaram a escola, e... foi muito bom! 
 
 
 

14. PEDRO KIYOSHI CAMARGO NAKAMURA : ENTREVISTA 
 
Pedro é arquiteto e urbanista formado na FAU USP – trabalhou na casa ainda como estudante. 
 
Francisco Barros: Pedro, poderia, por favor, contar um pouco como foi? 
Pedro Nakamura: “Foi uma experiência importante principalmente neste tempo final de graduação. Co-
mecei a participar do grupo de trabalho, pois gostaria de participar de uma parceria criativa com o MST. 
Naquela época havia muitos debates e tudo indicava que estava construindo uma relação mais intensa 
com o movimento. Há outro motivo ainda, mais particular, era de trabalhar com construção, pois a gradu-
ação na FAU é falha. E poder estar lá, junto, de carregar as coisas nas costas, sentir o peso e saber 
como as coisas são feitas de verdade, ao vivo, in lócus. Era uma coisa importante para mim. E foi bastan-
te positivo para mim. E era o trabalho de se fazer o projeto, mesmo, dei uma ajuda, interferia mesmo. Fiz 
o projeto de elétrica, que foi todo modificado, mas mesmo assim foi importante para se pensar um proje-
to, mesmo, um projeto de verdade, foi uma outra compreensão das coisas, com maior responsabilidade. 
Ligar para fornecedores, fazer cálculos... enfim, foi bom até como síntese daquilo que aprendi na gradua-
ção. 
Francisco Barros: Você cursou a disciplina optativa de técnicas alternativas de construção, no canteiro 
experimental? 
Pedro: Cursei, mas era muito diferente, havia o tempo, que era de uma disciplina, meio período em toda 
uma semana, entre outras disciplinas... Enfim, no grupo era diferente, íamos para outro lugar, trabalhar 
com profissionais em uma situação de trabalho real, com uma dinâmica, onde as coisas aconteciam e 
estávamos no meio desse processo. 
Francisco Barros: o que você destacaria como relevante desse processo?  
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Pedro: Foi a relação com eles, com o movimento, que já tinha, mas foi diferente. Essa conversa com 
eles, de eles sempre trazerem propostas, e de não desqualificarem as idéias que levávamos. Eles per-
guntavam coisas para “os arquitetos”, mas ao mesmo tempo tinham uma visão crítica das coisas. Ao 
mesmo tempo, eles não nos tomavam como “folgados” que apenas tinham idéias na cabeça... Pois eles 
também queriam fazer as coisas. E ainda, algo fundamental é que eles tinham amor pela casa e faziam 
com muito capricho.  
Ainda, para mim individualmente, foi essa coisa de construir mesmo, e eu não tinha prática nenhuma. É 
uma coisa de ver como é que é. Acho até que poderia ter sido mais intenso, mas, dentro do que foi pos-
sível... 
Francisco Barros:  o projeto que você fez foi elétrica, não?  
Pedro Nakamura: Foi, aquele que fiz sozinho, que era para ser no pedido de recurso. E não conversei 
com ele, o Eridam, quem executou. (...) Uma coisa que projetei e executei? Não me lembro... O que eu 
participei das decisões e depois da execução foi a parte da estrutura da casa, algumas coisas. 
Francisco Barros:  estou procurando momentos que permitam discutir a alienação. Como o diálogo 
entre os atos de projetar e depois executar. Como isso foi?  
Pedro Nakamura: Bem, não me senti alienado, pois se estou participando de uma coisa... Lá eu fui de 
amador, contribui com o que eu posso, fui lá para aprender. Não sei se isso é alienado... Se eu não deci-
dia as coisas, eu fui lá para aprender... Enfim. Estava lá a partir da compreensão “das regras do jogo”, 
concordava com elas e estava lá. (...) Não é por que eu construí o que eu decidi que...  A questão é mais 
ampla e difusa. O que vale é o coletivo, ser um processo coletivo, para o tratamento da alienação. 
 
 
 

15. PIÁ – DONIZETE ALVES: ENTREVISTA 
 
 
Donizete Alves ou Piá é militante do MST e faz parte da Brigada Apolônio de Carvalho  
 
Donizete Alves: Muito bem. Meu nome é Donizete Alves, eu sou do estado do Paraná e estou na mili-
tância aqui da Escola Nacional há 4 anos já. E trabalho no setor de produção aqui da escola. Diversas 
linhas produtivas aí. 
Francisco Barros: Sobre esta parte da experiência da casa do teto verde, como é que você entra lá, 
como é que foi sua participação?  
Donizete Alves: Olha, antes da construção nós tínhamos uma casa lá que não estava servindo, não era 
adequada para a militância na época. Com as conversas que nós tivemos com o pessoal da coordenação 
interna da escola, até eles analisaram lá os problemas que tinha de manutenção, era necessário fazer 
manutenção e a partir dessa discussão foi feito um trabalho ali com vocês também o Talles e outras pes-
soas, desenvolvemos o projeto, vendo a questão do orçamento. Mas assim, na prática, a minha atuação 
foi mais na, já quase na parte de acabamento da obra. Acabamento entre aspas, mais... 
Desde quando começou fazer os cortes do bambu para fazer o telhado, eu fiquei mais na parte prática da 
coordenação das equipes para trabalho, corte de bambu, transporte, tratamento. Aí seriam outras pesso-
as também. Fiz o desdobramento das madeiras para fazer o suporte dos bambus. Entre o transporte de 
terra para fazer o solo para plantio do gramado e até mesmo o plantio do gramado. Também a parte de 
jardinagem, a questão mais prática de embelezar o espaço também tive uma participação de desenhar e 
ajudar a desenvolver. 
Francisco Barros: Certo... 
Donizete Alves: Bem brevemente, as etapas.  
Francisco Barros: Você já tinha feito assim uma obra, assim, desse jeito, ou não? 
Donizete Alves: Não, aqui na escola é a primeira experiência foi essa. De olhar o trabalho de militante, 
de outros militantes, de outros lugares, com outras culturas, com outro modo de ver. Foi uma obra assim 
que envolveu muita gente, envolveu muito trabalho militante, assim a questão da solidariedade e pra mim 
vou estar levando para casa uma experiência muito importante. Enquanto escola e enquanto militante 
também. É uma obra que aproveita os recursos naturais do espaço, é trabalhoso, mas como tem muita 
mão-de-obra, muita força de trabalho de militante, isso ajuda, digamos assim, a diminuir custo de cons-
trução, de pedreiro, essas coisas.  
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Francisco Barros: Já falou tudo? (risos) 
Donizete Alves: Resumidamente é o que eu... Eu participei do desdobramento das madeiras, falando 
mais uma vez, corte dos bambus, equipe do corte, transporte e tratamento, tudo mais, só não ajudei a 
colocar porque eram outras pessoas que, era outra divisão de tarefa lá na obra. Entrei mais com transpor-
te das terras, do adubo, o composto e o corte de grama e até o plantio também. Foi mais assim minha 
participação. 
Francisco Barros: Uma parte que a gente está olhando também para esse processo da obra é como 
que aconteceram as relações de decisão do que ia ser feito e quem fazia as coisas, por exemplo. Olhan-
do um pouco para organicidade da obra, como ela aconteceu? Citando um exemplo aqui, esse refeitório 
aqui foi feito o projeto pela Lilian que é arquiteta. Ela detalhou os desenhos tudo, se a parede ia ser aqui, 
ia ser ali, a porta tudo, vieram engenheiros aqui e acompanharam a obra, que durou um bom tempo tam-
bém com a militância. É um jeito de produzir, vamos dizer, o projeto e a obra.  
Donizete Alves: A execução. 
Francisco Barros: A execução. Você sente que teve alguma diferença do que foi feito aqui pra lá? 
Donizete Alves: Olha, a construção aqui da escola mesmo eu não participei, eu não conheço toda a 
arquitetura da obra. Mas lá, do que eu pude acompanhar, observar, desde a base da construção, eu 
percebi que tinha várias pessoas, várias... Tanto pedreiro como coordenação da escola, vocês lá da FAU, 
ajudavam a discutir, apresentavam linhas, apresentavam propostas, apresentavam... Durante a obra 
eram feitas algumas mudanças, algumas mudanças assim de construção que envolvia outros conheci-
mentos, ou dependia de outros conhecimentos de outras pessoas. É, envolveu mais de fato a escola 
enquanto a militância da escola. Como é uma obra coletiva, então saiu aquilo lá. Para nós é um experi-
mento muito grande que é de fundamental importância para a militância. 
Francisco Barros: Como eu participei um pouco também, então eu mais ou menos sei algumas umas 
coisas como é que foi que aconteceu. Essa pesquisa que eu estou fazendo aqui é pra gente também 
avaliar, fazer um balanço crítico pra ir aprimorando as idéias, os processos tudo. Não é uma...  
(...) 
Essa parte que você estava contando das etapas da obra, você disse que tinha a a parte do embeleza-
mento, da jardinagem. 
Donizete Alves: Isso. 
Francisco Barros: Você fez o desenho e depois você foi lá e você que fez mesmo também. 
Donizete Alves: Isso 
Francisco Barros: Como que foi isso? Porque teve outros momentos da obra que era uma decisão que 
vinha anterior até mesmo de um momento de que você não participou, se você sente que tem alguma 
diferença nessa sua participação, quando você está fazendo um trabalho que você idealizou você pen-
sou, você planejou e você depois vai fazer. Se isso é diferente de um trabalho que você está seguindo a 
orientação de uma outra pessoa que já decidiu antes, todos os detalhes em geral, as vezes ... estava, as 
vezes não estava, a gente, ... Cristiano, variava. O grupo que decidia as coisas e também o grupo varia-
va, as vezes era maior, as vezes era menor, na hora de executar, você sente que teve alguma diferença 
das duas vezes em que você estava trabalhando? De quando pedem para fazer... e quando, se é diferen-
te de quando você faz uma coisa que você mesmo está idealizando e... 
Donizete Alves: É, no período em que eu já tinha feito, já tinha feito o trabalho de conclusão do telhado 
junto com a equipe, faltava fazer o embelezamento ao redor. Está inacabado ainda, mas assim, na época 
tinha uma rampa que precisava dar um jeito nela, estava quase encostada lá na parede da casa. E ob-
servando lá os espaços, na parte de frente de chegada, precisava fazer alguma coisa, alguns acabamen-
tos ainda. Eu comecei a trabalhar junto com os meninos da produção que me acompanhou e nós come-
çamos a desmanchar a rampa, uma parte foi desmanchada, a outra ainda está lá... eu imaginava enquan-
to ia trabalhando que nós diminuindo a declividade da rampa, nós íamos conseguir plantar grama ali do 
jeito que eu estava imaginando, como saiu de fato. A parte da frente também, nós fizemos aquele corre-
dor, colocamos os tijolos, o gramado, eu creio que a minha participação, algumas coisas ali eu mesmo 
tomei iniciativa minha, outras foi com a equipe mesmo, tomamos decisão coletiva e tudo mais. Ficou 
bonito aquela coisa, aquele espaço lá. 
Francisco Barros: Mas assim, você, a pergunta vai bem num detalhe assim, que as vezes não é um 
detalhe. Se você acha que tem diferença em você fazer uma coisa que você está decidindo sobre aquilo 
que você faz de alguma outra coisa que você está fazendo e que você não decidiu, alguém que já falou: 
olha faz assim. 
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Donizete Alves: É algumas decisões que foram tomadas na execução, quanto relação, já tinha idéia de 
como ia ser feito. Então, para nós, foi passado que deveria ser executado, mais assim na parte da cons-
trução do telhado ali, e volto a falar dos bambus que é o que eu participei, porque já tinha uma idéia cria-
da pelo coletivo. Então a gente acatou a idéia e veio executar. Agora enquanto o jardim, não está acaba-
da, é uma obra inacabada ainda, mas a gente depende de outras iniciativas próprias que e também de-
pende do coletivo porque só a gente não resolve todo o problema mais. Fizemos uma parte, ficamos aí 
de 100% da obra, do paisagismo que necessita de outras idéias melhores porque do jeito que estava na 
época, para analisar agora, uma parte ficou até mais ou menos. Também ainda falta melhorar as partes 
do fundo, as partes das laterais, terminar o plantio de grama, outras plantas ornamentais, não depende só 
da gente. A gente fez uma parte, deu a parcela da gente de contribuição. Creio que os próximos militan-
tes que vem no futuro vão melhorando, vão modificando algumas coisas também.  
Francisco Barros: Assim, se você tem duas tarefas assim, que se tem a possibilidade de fazer. Você 
tem a liberdade de escolha. Uma tarefa é, ela já veio decidida, assim faça isso. A outra tarefa é, crie uma 
coisa na sua cabeça, pense e depois execute. É assim, imaginar que a gente tem esses dois tipos. Eu 
falo pra você Piá... ou você mesmo foi lá e descobriu, você mesmo quer fazer se você tiver essa liberda-
de de escolher, qual das duas você prefere fazer. Se você tiver essa escolha. 
Donizete Alves: Olha, eu não entendo muito da obra não, enquanto estrutura física, mas assim parte de 
jardinagem, eu vim a somar nessa parcela porque o jeito que estava lá, poderia até ter outras imagina-
ções, outro projeto para ser executado mas eu desconhecia, eu não tinha visto falar, enquanto o coletivo 
nem tinha percebido uma idéia de outros ali, eu mesmo que imaginei lá, observei os espaços, ficava ima-
ginando, deve ficar assim, desmanchar e fazer desse jeito, então, é um pouco daquilo que sobrou mais 
para mim na época. Eu saí fora do meu tempo de trabalho de outras unidades e fui participar mais, focali-
zei mais meu trabalho na obra, na parte da jardinagem. 
Francisco Barros: Mas se essa jardinagem ela já estivesse, como foi feito aqui na escola, se os arquite-
tos lá eu, mais o Manoel, mais o Pedro, se a gente fizesse um desenho, aqui vai ter um caminho que faz 
assim, aqui vai ter árvores, não sei o que, não sei o que, a gente já decidisse tudo, imprimisse,  botasse 
no papel e punha na tua mão para você fazer. Você preferiria isso? Ou você prefere fazer do jeito que foi 
feito mesmo? É que você fez do jeito que você contou, de você ter visto a necessidade, ter pensado e 
depois colocado da forma como você fez. Essas duas formas de produção, vamos chamar assim, você 
tem preferência por esses dois tipos de trabalho? 
Donizete Alves: Ah, se tiver um bom planejamento, um bom desenho, uma estrutura tanto física e mate-
rial... Por que na época a escola não tinha recurso, praticamente estava esgotado, então caberia mais a 
decisão da gente executar que estava vendo que era possível na época. Mas se tivesse recurso, aí creio 
que a junção das duas idéias, tanto da pessoa que estava executando e observar outras linhas, outras 
estratégias, outras, eu creio que somaria. 
Francisco Barros: Você acha que é bom ter um plano. 
Donizete Alves: Porque daí teria as duas visões, a visão da pessoa que estava executando, que era a 
minha pessoa, que via daquela forma e a visão do coletivo que tinha seus pensamentos, ou outra linha, 
mas isso na época não tinha não. Então, eu creio que somaria, somaria. Tudo que estava sendo constru-
ído na época era uma somatória de forças coletivas. 
Francisco Barros: Faz diferença para você se um dia você imaginar que você trabalha numa, estou 
imaginando aqui né, para ver o como você vê as coisas, pegar a pessoa que trabalha numa fazenda 
, mas trabalha como contratada. 
Donizete Alves: Peão. 
Francisco Barros: Um Peão e um assentado. Seis horas da manhã o peão levanta (eu estou imaginan-
do aqui um exemplo) faz o que é para ser feito, chega lá a pessoa que está organizando o peão e fala, 
olha você vai cortas daqui pra lá, aí você fica uma semana naquele mato lá, cortando, por exemplo. E do 
outro lado tem um assentado que vai acordar 6 horas da manhã, levanta da cama, pega um chazinho 
para beber, vê as crianças ali e sai para trabalhar, mas ele sai para trabalhar sem ter certeza do que ele 
vai fazer e no caminho ele vai pensando, no caminho ele vai refletindo... e na hora que ele chega na la-
voura é que ele decide mesmo o que vai fazer, vai pegar as ferramentas, ele olha, vou começar por aqui. 
E aí, vamos dizer, os 2 vão ficar suando uma semana inteira de trabalho, vão estar lá trabalhando no sol, 
aquela suadeira de dia inteiro. Você acha que tem diferença assim entre o suor de cada um? 
Donizete Alves: Tem diferença porque quando alguém pensa e desenha uma projeção de como que 
deve ser feito e com todo alguns detalhes. Porque quem pensa não pensa nos mínimos detalhes, pensa 
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mais superficial. Agora, quem vai executar que tem imaginações assim que possa concluir assim nesses 
mínimos detalhes. Assim, acontece assim, nós temos no movimento é assim, na escola onde eu aprendi. 
Se a tarefa é dada e tem que executar determinada tarefa, não importa como que a pessoa vai executar, 
mas o importante é executar, agora como, tem que se virar. Se é necessário buscar pesquisa, buscar 
outros conhecimentos aí pessoa tem que correr atrás, é ela que, a mensagem está passada, a pessoa 
tem que executar, agora como cada um que tem que se virar. Então, creio que para mim, na obra, tam-
bém entendia uma parte daquilo que eu deveria fazer. Mas tem diferença sim, porque nestes tempos eu 
estava analisando algum... Por que é histórico assim, o patrão quer que o peão trabalhe em um atividade, 
tem que resolver o problema lá. Quem conhece mais a fazenda? Digamos assim, é o peão, o peão que 
está no dia a dia dinheiro trabalho, ele sabe, ele mede, ele observa, ele está fazendo tudo. O patrão só 
pergunta algumas coisas básicas, ele não consegue ver o todo. E assim, é histórico também, desde a 
escravatura eu via, eu estava analisando esses processos, quem tinha o poder na mão é quem estava 
executando as tarefas do dia a dia. Ele que estava buscando algum conhecimento e se tem uma técnica 
que é, que vem a melhorar, ele vai adaptar, se ele não tiver, ele mesmo vai criar essas condições. E 
assim funciona com nós aqui também. A gente trabalha dedicação, profissionalismo, um monte de outras 
coisas a mais, mas dentro de uma estratégia que funcione. Que dê resultado. A pessoa tem que se virar 
mesmo. Mas se tem alguma noção, ele pode criar outras imaginações. Mas se tiver o conhecimento da 
pessoa que tem o desenho prático que vai ser executado, quem vai executar tem outra imaginações e os 
dois entrar em, não em conflito, mas assim em acordo, pode-se ter uma obra que venha a satisfazer os 
dois lados. Eu penso dessa forma. Está bom?  
Francisco Barros: Ééé, deu para cobrir bem a conversa aí. 
Donizete Alves: E assim é com os militantes. Mas lá, se você tem o engenheiro de obra, o mestre de 
obras, eles vai explicar como é que tem ser feita a obra e quais as medidas que tem que ser tomada, 
quais as normas, medidas de segurança e tudo mais. A pessoa tem que conhecer o que vai fazer. Agora 
nós, aqui, tudo tem que criar, tem que criar a imaginação, criar.... Porque aquela obra ali foi uma obra 
coletiva... Foi muita imaginação, é uma casa de duas partes, de vários conhecimentos, então por um lado 
foi positivo e por outro também, porque melhorou a condição da militância de viver ali, o espaço e tudo 
mais.  
Francisco Barros: teve algum lado ruim... outro lado? 
Donizete Alves: O que a gente ouvia falar, teve várias discussões. Então, no decorrer da construção da 
obra sempre há algo... Digamos um conflito de idéias também: “tem que ser deste jeito...”. Mas daí vai 
depender se tem na mão os recursos, vai depender do recurso também, se tem vou fazer deste jeito, se 
não tem vamos achar outras maneiras. Mas daí eu creio que é entre coordenação, o fator aí é o recurso. 
O que vai determinar é o fator do recurso mesmo, é o quanto tem de dinheiro. Isso aqui, pra mim, do meu 
ponto de vista, como nós tinha um valor x era para construir de tal maneira, então tinha que ser feito de 
tal jeito, mas no meio do caminho foi tendo mudança, foi aumentando o valor, foi aumentando outros 
materiais e é normal que gaste a mais ou gaste a menos, faz parte de uma obra. Como foi uma obra 
coletiva, então, todo mundo pensou, todo mundo construiu e todo mundo pode fazer suas críticas. Eu 
vejo dessa maneira, não sei. 
Francisco Barros: E se convidarem você para fazer uma obra mais ou menos nesse mesmo, da mesma 
forma coletiva, você participaria? 
Donizete Alves: Participo. Participaria porque o que a gente faz, a gente... Eu não sei quanto às outras 
pessoas, mas eu quando estou fazendo uma coisa eu vou me doar, vou somar nessa parcela, tem que 
fazer tudo que é possível a gente fazer e tentar melhorar. Cumprir sua função social dentro daquilo que 
está pré-determinado. 
Francisco Barros: E agora você vai voltar pro Paraná... 
Donizete Alves: Eu vou voltar pro Paraná e eu creio que minha contribuição aqui na escola foi... Eu a-
prendi muito aqui também. Desde a convivência, porque eu saí de um espaço que... Eu tinha uma cultura 
diferente lá, não tinha assim uma relação direta com a sociedade, era mais preservado mais para mim 
mesmo, para a comunidade. E quando a gente chega num espaço deste a gente leva um choque cultural, 
de várias visões, várias maneiras. Não só do Brasil, mas da América latina, a gente observou isso. A 
gente ficava abismado assim com as coisas que estava descobrindo outras novas culturas, para mim foi 
um... e depois trabalhar com essa turma. Então você tinha que conhecer a cultura de cada povo, a cultu-
ra... Quais os comportamentos e reações, essas coisas tudo, tudo estava envolvendo.  
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Eu tinha assim, eu me preocupava mais com a questão de, na hora de executar, distribuir tarefa para as 
turmas, como que vai ser meu comportamento, como que eu tenho que. Eu não, tipo assim, na época 
tinha a coordenação... Era outro coordenador, o Eron, mas o que pegava mais no serviço mesmo era a 
minha pessoa. Algumas decisões, tanto do coordenador quanto da minha pessoa, dependia também. E 
quem fosse acompanhar as turmas tinha que ter um certo comportamento e eu ficava me imaginando 
assim: e agora, o que eu posso fazer, como é que eu faço, como é que eu...  
Então, tem que comandar, agora como? Tinha que dar seus pulos lá, como diz o outro. E o povo execu-
tou, fez, demorou, mas nós não tinha pressa, nem vocês, nem a obra, então, conforme a gente... Porque 
nós tinha um tempo, então usava esse tempo para fazer, para executar as pequenas tarefas e se somar 
todas essas pequenas tarefas a gente viu que foi desenvolvendo no processo. Um caldeirão de... (risos). 
É, para mim, enquanto pessoa, é uma experiência assim que eu nunca tinha visto na vida. A gente quan-
do for para casa vai sentir saudade do espaço, da convivência de todos, vai ficar na lembrança sim. 
Francisco Barros: Quantos anos aqui mesmo que você falou? 
Donizete Alves: Quatro. 
Francisco Barros: Quatro? 
Donizete Alves: Quatro. 
Francisco Barros: Barbaridade... 
Donizete Alves: Desenvolvemos o setor de produção. Na época quando nós chegamos tinha, aí... Quem 
pode contar a história aí é a coordenação da escola aí... Como que era antes, como foi se desenvolvendo 
e como em certo tempo... Tivemos problemas, tivemos... Eu creio que em todos os espaços tem proble-
ma, mas assim, enquanto escola, enquanto uma instituição, nós constituímos um setor, então, os que vier 
mais pra frente aí... O trabalho mais brutal nós conseguimos executar, agora está numa fase que é só 
manter algumas atividades. Então dei minha parcela, fiz minha função social, cumpri dentro deste espa-
ço, fico satisfeito. 
Francisco Barros: Éééé, não é brincadeira não...     
Donizete Alves: É tudo que eu sei te dizer é isso. 
Francisco Barros: Agora vou mandar lá pro... Globo Repórter agora. Imagina, sai no Fantástico... Eles 
não vão querer colocar a verdade na TV... Se a Rede Globo falasse essas coisas né. 
Donizete Alves: É, o problema é que não mostra. 
Francisco Barros: ...tem mais alguma coisa para? 
Donizete Alves: Não, dependendo da pergunta eu ia falando aí, tudo que eu sabia da obra era isso, 
envolve relação entre execução, era o que eu tinha. 
Francisco Barros: Eu talvez tenha uma pergunta, mas ela vai fugir um pouco da, de como foi à casa do 
teto verde. A gente está fazendo o plano da escola, dentro do plano pode ser que tenha... Ah, pode ser o 
alojamento, ou ampliar a biblioteca, outras obras. A discussão que está tendo é como fazer essas obras, 
se faz mais ou menos como foi a casa do teto verde, de fazer o coletivo, numa assembléia, com militan-
tes do movimento, pessoas do movimento que também estariam aqui contratadas, como era o CoCó, o 
Tom, gente da construção mesmo e aí a partir desta assembléia fazer um processo de construção e de 
formação também, de aprendizado. 
Donizete Alves: Eu acho que faltou isso na nossa construção também. Porque daí, quem fosse acompa-
nhar, eu entrei de carona já fazia tempo que o trem estava andando, então, mas se nós tivéssemos uma 
formação clara e uma clareza de como ia ser feita aquela obra, nós já tínhamos antecipado muitas outras 
coisas a mais, já vinha criando algumas conduções de... sei lá, de visualizar mais o processo. 
Francisco Barros: Então para outras obras aqui... 
Donizete Alves: Eu creio que tenha que ter um espaço de formação claro, clarear as idéias, clarear o 
que vai ser feito e como vai ser feito para quem chegar ajudar, a quem se somar no processo não ter 
que... Quer dizer, tem que ter firmeza daquilo que está fazendo, porque para mim faltou isso. Eu ia fazer, 
mas ficava meio assim... Mas será que vai dar certo? Ia discutindo, não conhecia o processo, mas traba-
lhava na dúvida. Será que é isso mesmo?  
Francisco Barros: Então, vai ter essas decisões aí para frente. Ou vai contratar uma empreiteira com um 
monte de peão, porque vai pagar, pagar muito mal e o projeto teria que ser fechado. Ou não, vem e faz 
dessa forma, mas com atividade de formação junto, uma coisa coletiva também. E quem decide isso é a 
coordenação. 
Donizete Alves: É, porque teoricamente se for analisar têm muitas... São várias equipes, ela vai cumprir 
sua função no seu determinado tempo, então eu visualizando seria isso. São etapas da construção, cada 
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qual faz sua parte. A empreiteira deve ter todos os conhecimentos, todos os processos, todas as... Agora, 
nós aqui, nós sabemos fazer um pouco de tudo, mas não sabemos fazer muita coisa. Não é especializa-
do em determinada área, então, para nós fica mais difícil. 
Francisco Barros: Mas se vier por exemplo, que nem veio, o Tom, o Popó, do movimento mas que en-
tende de obra? 
Donizete Alves: Ajuda, ajuda. Se tiver pessoas assim que ajudem... E no processo de formação tam-
bém, ajuda no processo de produção e muito. Aí todo mundo tem uma visão de... Uma visão não, sabe o 
que tem de fazer. Ciente daquilo que vai fazer.  
(...) 
Francisco Barros: Você estava dizendo que a propriedade das coisas que estavam sendo feitas são 
tudo da escola. 
Donizete Alves: Uma parte né, a força de trabalho e alguns materiais. 
Francisco Barros: Se essa força de trabalho ela é boa, se o material é bom, imaginando um bom mate-
rial e as pessoas são bons profissionais. Você prefere que o próprio movimento faça da sua forma ou 
chamar gente de fora com o jeito deles de fazer, se tiver que escolher assim. 
Donizete Alves: Olha, pelas experiências que eu tenho só o movimento não seria capaz de executar, 
porque envolve outros setores da sociedade. Então tem que ter a participação de outros de fora. 
Francisco Barros: Mas se você for contratar uma cooperativa ou uma empresa, por exemplo, cooperati-
va de construção ou uma empreiteira capitalista, vamos falar assim, em português claro. 
Donizete Alves: É, se o movimento tem as pessoas que é profissional e sabe o que vai executar então 
deixamos pro movimento, agora se ele não consegue, aí vamos contratar 
Francisco Barros: Aí faz... 
Donizete Alves: Nem sempre o movimento tem todas as pessoas com profissionalismo total.  
Francisco Barros: É uma dificuldade mesmo, não é...  
Donizete Alves: Se tu vai ajudar a construir, é para a classe trabalhadora, tu valoriza mais seu trabalho, 
dá mais de si para colaborar. É assim, no movimento em geral é assim. Quando nós tem uma força-tarefa 
que é necessária, que é nossa, que é um direito nosso, todo mundo se doa, muitos dão o sangue, dão a 
vida, dão um monte de coisas pelo movimento, pela organização, pela família, pela ... A pessoa se doar 
já é um grande valor. Valores como que outros revolucionários dizem... Às vezes a gente não mede o 
valor que a gente tem.  
Eu mesmo, estando num espaço que é do movimento, fazendo as coisas pelo movimento, no dia a dia a 
gente não se toca isso quase, quem vem, quem vê de fora, vê o que está fazendo, vai ver com outro 
olhar aí. Quem está no dia a dia, está acostumado a fazer aquilo, mas não sabe que tem um projeto da 
classe, mas mais para frente, quem vem de fora já visualiza mais as coisas. É um grande valor.  
As pessoas se sentem parte do processo, quando está fazendo um trabalho social da classe trabalhado-
ra. É diferente das empresas, como tu falou lá que tem suas divisão de tarefa lá pros empregados e os 
empregados não tem o conhecimento do desenvolvimento.  
Nós enquanto militante, enquanto movimento, nós conhecemos até o limite onde cada um deve chegar...  
E todo mundo tem função, se sente parte do processo.  
E acho que, assim, o que mais toca para o movimento é... Já dizia o velho Marx, que o que determina a 
relação social é o fator econômico. Então o movimento está entrando nessa, de trabalhar todas as áreas 
produtivas, as cooperativas. Tudo aquilo que nós estamos conseguindo produzir. Tentar ampliar, pra 
poder dar condição de mais pra frente aí a militância trabalhar, nos trabalho de base. Tentar crescer mais. 
Você analisando isso, o fator principal vai ser a produção, determinadas linhas da produção de alimentos 
industrial de alguns setores aí, que vem intervir na sociedade, é isso.    
(...) 
E tem uma diferença também, que aqui não existe a pessoa ser mandada embora, a partir de que... ela 
faz parte da coisa. Aqui a relação para trabalhar é outra... daí dá para construir mesmo a coisa, de verda-
de, sem medo de ser mandado embora... 
 
 
 

16. RAFAEL BORGES PEREIRA : ENTREVISTA 
 
Arquiteto e Urbanista formado pela FAU USP em 2009 
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Francisco Barros apresenta a entrevista, seu foco e objetivos, bem como onde se insere o caso da casa 
do teto verde. E questiona Rafael a dizer quais os momentos em que participou da obra, já que participou 
de uma parte das atividades.  
Rafael Pereira: Estive lá apenas três vezes. A primeira vez participei da tirada do reboco, quando estava 
se decidindo como encaminhar a questão estrutural das paredes, que foram erguidas com tijolos assen-
tados apenas com terra. A outra vez foi o dia em que colocamos os reforços estruturais, que eram as 
telas de galinheiro a serem concretadas nas paredes. Houve um terceiro dia, em que a obra estava mais 
adiantada. Foi o dia em que estávamos colocando a geomanta e o bidim sob a camada de terra da cober-
tura verde. Estávamos nós, Gabriel, estudante de arquitetura e Rafael, jovem pedreiro. 
Francisco Barros: Já tinha participado de algo parecido, profissionalmente, antes? 
Rafael Pereira: Bem, me formei em fim de 2009, daí, não tinha nunca trabalhado em uma obra, sendo 
esse o primeiro contato com uma obra, enquanto pratica profissional.  
Francisco Barros: E como compreende essa experiência na ENFF, mesmo sendo essa passagem rápi-
da, frente ao curso de graduação que fez, na faculdade de arquitetura na USP, um curso “tradicional”? 
Rafael Pereira: Para começar, a gente na FAU não tem envolvimento do projeto com a obra, os profes-
sores de tecnologia até esboçam algumas coisas que tocam a produção, técnicas construtivas e tal, mas 
é uma coisa que está com certeza descolada da prática de projeto. Então, de largada, dá para falar que 
foi uma experiência mesmo nova. Por que essa conexão do fazer ao pensar um espaço, ali, junto do 
fazer, não é uma prática que tive, particularmente, e me parece que de uma maneira geral, não tem.   
Agora, mais especificamente, o formato que propunha a obra da casa do teto verde, ela ensaia uma for-
ma nova, não sei se nova é uma palavra boa, talvez melhor dizer, uma forma que não se encontra no 
mercado de trabalho. Pelo meu referencial, não vejo onde se realiza esse formato de aproximação do 
fazer e do pensar o espaço. 
Francisco Barros: A obra durou algo como oito meses, nesse tempo, houve a inserção de pessoas com 
trabalhos das mais variadas formas, durações e intensidades. Cada qual permite uma avaliação do pro-
cesso. Por exemplo, você não participou da elaboração inicial do projeto geral de arquitetura, mas, assim 
mesmo, dentro das atividades que realizou você teve alguma participação de decisão, de deliberação de 
alguma das atividades de executou? Como foi? 
Rafael Pereira: É, como você disse, eu entrei em um processo iniciado, já. Contribuição que eu dei foi 
especifico naquilo que executei. No primeiro dia foi mais um trabalho com a força de trabalho mesmo, um 
trabalho que “dava bastante trabalho”. Acredito que naquele dia, todos estávamos trabalhando em ações 
que já haviam sido decididas anteriormente. 
As decisões estavam sendo tomadas a reboque do processo. Não sei se poderia ser outra forma, mas 
tive essa sensação. Não havia uma clareza de que “essas pessoas nesse espaço decidem”. Então, é 
uma vez por semana, uma vez por mês, e tais e tais pessoas vão participar, não havia uma constância de 
uma reunião onde todos participariam para decidir [houveram, no total, algo como três reuniões gerais, 
das quais Rafael não participou] Se for para pensar em desalienar o trabalho, ela é importante. Está-se 
se propondo no lugar. Para ser uma experiência com começo, meio e fim.  
E aí, por exemplo, o Rafael, embora ele tenha participado de tudo, tem uma questão de ele ser muito 
novo. Que são questões pessoais, subjetivas, que concorrem para esse processo todo. Ele é novinho, e 
tal e assim, ele não se colocava muito. Contribuía, participava, falava, estava atendo na discussão, mas 
não se colocava muito. Chico, ele Já tinha experiência de obra? [sim, com o pai dele, mas pouca]. Já o 
Cocó participava mais, parecia que já tinha mais experiência, mais segurança... Enfim, lidamos também 
com essas questões pessoais, psicológicas, que são fundamentais para se pensar em um processo de 
mudança de consciência. 
Lógico, se trata de uma experiência, um piloto, um ensaio, né? Então tem todas as insuficiências, imper-
feições, os limites que tem, deficiências e limites da proposta, que é pontual, com data para começar e 
terminar. 
Na verdade, estou colocando essas coisas, pois é impossível fazer isso e não pensar “no que fazer com 
isso”. Quer dizer, estamos pensando juntos, se é um ensaio de um fazer diferente, que vislumbra um 
fazer diferente maior né, vislumbra uma fazer diferente “não piloto”, que não seja um piloto.  
Por isso essa questão de se incluir a subjetividade na discussão do trabalho, eu acho que se pudesse 
também ser um trabalho interdisciplinar, poderia haver uma sistemática mais definida, um trabalho com 
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técnicos de outras áreas como um psicólogo, um sociólogo, enfim, poderia contribuir e enriquecer esse 
processo “do diálogo”. Por que, a gente como arquiteto propõe o diálogo, se coloca, se abre, mas tem 
travas que estão fora, que não temos instrumentos para interferir. Não temos competência para interferir 
em certas esferas. Que ai eu acho que se tivesse, já que estamos pensando em uma esfera maior, a 
participação de saberes ligados aos conhecimentos “da subjetividade” seria uma coisa muito rica.  
Francisco Barros:  Há um costume de as pessoas idealizarem as coisas. Tenho consciência de que isso 
é uma idealização (...) A hora que fala da falta da reunião, para mim a grande falha foi a ausência dessa 
constância de reunião. Na cooperativa onde trabalhei isso era uma constante, toda terça pela noite, inclu-
sive nas obras. Por conta da distância da escola de São Paulo e de nossa presença em poucos momen-
tos, o tempo se “esticou”. Isso foi resultado da conjuntura, foram poucas reuniões gerais. As decisões 
mais estratégicas foram decididas nessas reuniões, que houve sim, mas foram com grande tempo entre 
cada uma. Ai as decisões de obra mais pontuais eram tomadas pelos executores com nossa participação. 
A cada 2 meses tinha uma reunião geral com a coordenação da escola. Foram quatro reuniões, que vo-
cê, infelizmente, não teve a oportunidade de participar. Uma delas, por exemplo, decidiu fazer uma mu-
dança radical no projeto, de construir a cobertura com “terra viva”. Isso, de certa forma, até me deixa, 
enquanto responsabilidades, mais tranqüilo, pois como é uma reforma, alguns equívocos acontecem. A 
responsabilidade é geral. No meio do caminho tivemos de gastar além do orçado. Se fosse uma obra 
tradicional eu teria de pagar por isso, o que não seria justo. Como as decisões foram compartilhadas, os 
custos a mais, pela estrutura que teve de ser reforçada, não foi colocada a responsabilidade sobre um ou 
outro. Todos viveram juntos a questão. Na cooperativa isso também acontecia, as responsabilidades 
eram compartilhadas, tanto os ganhos como os prejuízos.  
Rafael Pereira: Gostaria de poder ter acesso depois as outras entrevistas, depois. 
Francisco Barros: Lógico, o debate continua! 
 
 
 

17. SERGI MARTINEZ: QUESTIONARIO 
 
 
1.  Como pode dizer que foi o trabalho da reforma da casa do teto verde? 
Foi uma boa experiência ainda que não consegui participar do primeiro dia até o ultimo. 
Cheguei na ENFF para um período de contribuição de dois meses eu acho que o dia 10 de maio de 2010. 
No dia 12 de julho estava retornando para Copavi. 
Não estava definido a minha contribuição, mais como ia ter a reforma da casa do militante permanente,e 
eu tinha experiência na construção achamos que seria bom ajudar lá. 
 
2. O que você fez na obra?  
Ajudei na primeira etapa... 
Destelhamos todo o telhado,e tiramos também toda a estrutura do telhado...ripas,caibros,vigas... 
Demolimos algumas paredes,e levantamos outras... 
Cintamos a casa por cima com caixaria e concreto... 
fizemos algum poste e estabilizamos a casa por baixo... 
chumbamos alguma batente de portas e as janelas... 
preparamos a base da área da entrada principal com um muro de”contenção”... 
cortamos e tratamos o bambú para construir o teto verde... 
 
3. Você participava das decisões sobre o que fazer e como fazer as coisas da obra? Como foi is-
so? 
As decisões eram consensuadas entre todos geralmente no sábado numa conversa entre a parte técnica 
(Chico e Pedro), e a parte pratica (Sebastião,Coco,Lucas,Rafael e Sergi). 
Podia vir uma idéia o uma proposta, mais nunca de uma forma feixada e rígida...sempre com espaço para 
a creatividade...para a opinião... ...também tentando ser práticos e rápidos... 
 
4. Você já tinha participado de uma obra assim? 
Contribui dois anos na Escola Milton Santos de Maringá espaço em constante construção. 
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Também ajudei a construir uma casa velha que entre vários amigos compramos e reformamos na Catalu-
nha a ja algum tempo... 
 
5. Nesse trabalho, aprendeu alguma coisa?  
Sempre da para aprender alguma coisa...ainda que o que queria aprender para algum dia fazer na minha 
casa de permacultura, era o processo do teto verde e essa parte não deu!! 
 
6. Tem diferença em trabalhar em uma construção onde as decisões estão todas fechadas e uma 
obra de construção onde as pessoas são convidadas a dar sua opinião? Qual você prefere? Por 
que? 
Tem diferença e muita!! 
Prefiro trabalhar num espaço aberto aonde os encaminhamentos no venham fechados. 
Gosto de dar a minha opinião!...gosto de trabalhar com margem para a criatividade!... 
Sentindo que faço parte e que perfeitamente poderia ser a minha casa. 
Trabalhei 16 anos na construção civil do mundo capitalista e nunca senti tanto prazer como trabalhando 
aquí no Brasil. 
Ajudei na Escola Milton Santos...contribui na ENFF...e estou morando numa casa que reformei totalmente 
na Copavi... 
 
7. Gostaria de dizer algo mais? Sinta-se livre para tanto!!! Críticas positivas e negativas, perspec-
tivas... questões, duvidas, certezas... que quiseres/puderes, por favor, é importante, pois, a luta 
continua companheiro !! 
No geral foi uma experiência positiva! 
Tive que voltar para a minha base antes do trabalho concluir,mais conheci um espaço de formação muito 
interessante que não conhecia, conheci uns companheiros que também não conhecia e a minha valora-
ção e positiva. 
 
 
 
 

18. TALLES REIS: QUESTIONÁRIO 
 
 
Talles Reis é militante do MST compunha a Brigada Apolônio de Carvalho em 2010. 
 

3. Como viu o processo de projeto e reforma da “casa do teto verde”, ou “casa da 
família”???? 
O processo foi bem interessante. Partiu-se da necessidade concreta de se reformar uma casa já muito 
antiga e velha, que servia de moradia para vários militantes da Brigada Apolônio de Carvalho, que contri-
buem com o funcionamento da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF).  
A reforma da casa era uma prioridade, pois estava diretamente relacionada com a qualidade de vida e 
bem estar de pessoas que deixam suas famílias e estados, para contribuir numa tarefa importante para o 
MST. 
Conseguido os recursos, os apoios para a reforma, passou-se para a discussão de que tipo de reforma 
fazer, como reformar a casa.... Surgiu aí a indicação de um grupo de arquitetos da USP que poderiam 
nos ajudar, nos assessorar nesta tarefa. 
Desde as conversas iniciais com este grupo notamos uma disposição muito grande em não só fazer, 
como em fazer de forma diferente. O diálogo pronto e aberto, franco e sincero, se expressou desde o 
primeiro contato. 
Pra que reformar? O querem com a casa? Quem vai morar nela? Sempre as perguntas mais básicas que 
nunca nos colocamos a pensar sobre elas. Mais do que entender o que queríamos, o processo nos levou 
a pensar no que realmente queríamos. 
Daí em diante o processo foi se desenvolvendo......  
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Já tínhamos em mente que a reforma deveria resultar numa casa “diferente”, ecológica, que contribuísse 
com a proposta geral da ENFF de se constituir em referência de gestão sustentável dos recursos natu-
rais, ser sustentável. 
O coletivo de arquitetos estavam abertos a esta proposta e com isso o diálogo foi muito rico e proveitoso. 
A proposta do teto verde casou com o que queríamos já há muito tempo fazer na escola, mas não tínha-
mos conseguido. Usar o bambu e grama da própria escola, enriqueceu e embelezou ainda mais o telha-
do. 
Outra característica foi a realização dos mutirões, onde demais integrantes da Brigada Apolônio, estudan-
tes e professores também botavam a mão na massa, e deixavam suas gotas de suor na casa. Cada muti-
rão era uma festa. Nos sábados comunistas, uma vez por mês, sempre tinha uma brigada de trabalho 
deslocada para o trabalho na casa: retirar entulhos, carregar terra, tirar grama.... trabalho não faltava. 
Problemas e dificuldades também logicamente apareceram: necessidade de coletar os bambus em outras 
áreas, falta de dinheiro na parte final da obra, diminuição da equipe permanente de trabalhadores.....  

4. Nesse processo, onde foi que atuou diretamente, em quais atividades específicas 
e em que momento do processo.???? 
Minha contribuição principal na reforma era na parte administrativa de gestão dos recursos e negociação 
com as entidades apoiadoras. Também contribui nas discussões e debates e na parte prática da constru-
ção. 

5. Houve alguma atividade de obra que tenha executado com as próprias mãos, que 
tenha participado da decisão de “por que fazer aquilo” e “como fazer aquilo”. Caso, sim, favor 
enumerar. 
A construção do telhado verde participei da decisão e ajudei na retirada da grama,  no tratamento do 
bambu, transporte da terra, montagem do telhado e plantio. A retirada do reboco velho também contribui, 
compra de materiais, etc. 

6. Houve alguma atividade de execução de obra que tenha feito com as próprias 
mãos, e que não tenha participado do processo de decisão sobre ela, ou seja, como ela seria, por 
que ela assim seria.... Caso sim, favor enumerar. 
Não, mesmo porque a minha contribuição e tarefa principal não era na execução da obra diretamente, e 
sim na parte administrativa/financeira.  

7. Houve alguma atividade de decisão de projeto, que tenha participado da decisão, 
mas não executado com as mãos? Caso sim, quais?  
Houveram várias decisões em que participei da discussão e tomada de decisão e, ao mesmo tempo, não 
contribui para a sua execução. A decisão do nivelamento do piso da casa, colocação de portas e janelas 
novas, reforço estrutural das vigas.... Outro motivo também é que algumas tarefas exigiam experiência 
prática e conhecimento técnico de que não dispunha.  

8. Há alguma diferença entre as atividades das perguntas 3, 4 e 5? Em quê elas dife-
rem? É possível julgar, ser uma “melhor” que a outra? Por exemplo: é melhor fazer as atividades 
do tipo que penso e executo, ou é melhor atividades que só executo, ou atividades que só penso? 
O que poderia dizer sobre isso? 
Acredito que simplesmente julgar o melhor ou pior, o bom ou ruim não é o mais correto, seria simplismo. 
O método de condução da reforma da casa teve foi o de se utilizar de princípios da educação popular. O 
diálogo, a problematização percorreu todo o processo. Ao mesmo tempo, diferentes esferas de decisão 
estiveram presentes na execução da obra: a coordenação político-pedagógica (cpp), o setor de finanças 
e projetos, o coletivo de arquitetos, os trabalhadores diretos da obra, o coletivo de moradores da casa, os 
trabalhadores indiretos (ou eventuais) dos mutirões e sábados comunistas.... Citei rapidamente 6 esferas 
ou núcleos de discussão e de tomada de decisão. Em alguns momentos 2 ou mais destes núcleos parti-
cipavam das etapas de discussão/tomada decisão. A relação entre estes núcleos era uma relação dialéti-
ca,  com contradições, onde em certos momentos tinham posições diferentes. É deste choque, deste 
desenvolvimento das contradições que a construção foi se desenvolvendo e avançando. 
O sentimento, a sensação de executar o parte prática da construção, a mão na massa, o “peegar no 
pesado” é muito interessante, pois é uma dimensão do trabalho fundamental, importantíssima.  Eu, que 
na maior parte do processo estava na  burocracia, ao ir para o trabalho prático e concreto me permitia 
compreender melhor o todo do processo. 
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9. Gostaria de dizer algo mais? Sinta-se livre para tanto!!! Críticas positivas e nega-
tivas, perspectivas... questões, duvidas, certezas... que quiseres/puderes, por favor, é importante, 
pois, a luta continua companheiro !! 
A casa que foi reformada não é só “uma casa”. Ela abriga militantes do MST que constroem na sua práti-
ca cotidiana a ENFF, que é hoje um dos principais centros de formação político-ideológica da classe 
trabalhadora do Brasil e da América Latina. Então pensar “a casa”, ou a “sua reforma” exige obrigatoria-
mente pensarmos a sociedade em que vivemos, pensarmos a luta de classes, pensar o futuro. “A casa” 
não está isolada, flutuando no ar, seus alicerces estão fincados no solo, na terra que semeia o fruto que 
colheremos amanhã. A totalidade “da casa” é isso, os sonhos que estão dentro e fora dela. 
8. Nessa obra coletiva de projeto e reforma da casa da família, aprendestes alguma coisa?  
Aprendi muita coisa, sem dúvida........ Sempre tive um interesse por arquitetura, construção civil... Na 
militância usamos muito o termo “construir”, em vários sentidos: construir uma organização, construir 
sonhos, construir outro mundo, outra sociedade. Lembra muito também constituir, nos constituirmos como 
seres humanos....Então construir é isso: sonhar, pensar, planejar, executar, avaliar, aprender. E tem que 
fazer de novo, pois o novo fazer terá novos “aprenderes”, novas lições. 
9.  Em que difere essa obra da casa da família de outras que teve notícia, se é que há diferenças ? 
Existem sim diferenças. Tem a diferença do método de construção, a construção não tinha um gerente, 
um eng. ou arquiteto que só visitava a obra pra fiscalizar e dar ordens, lá todo mundo refletiu, pensou e 
praticou, concretizou. Outra diferença nos materiais utilizados: terra, bambu, grama, madeira; claro que 
teve também o convencional, mas provamos que se pode fazer diferente, mesmo que seja um pedacinho, 
mas é diferente!  
 
 
19. JULIA  DIALOGOS / PROJETO DE EXTENÇÃO UNIVERSITARIA : QUESTIONÁRIO   
 
 
1. nome e inserção na universidade (curso e ano de ingresso) 
Julia Sayeg Tranchesi, quinto ano do curso de arquitetura e urbanismo da FAU. Entrei em 2008 na USP. 
 
2. inicio das atividades junto ao projeto de extensao "diálogos" e à ENFF. 
Fevereiro de 2011. 
 
3. em que contribuiu com o processo de reforma da casa do teto verde? ( projetos, reuniões, quan-
tificações... construção efetiva...) 
Pequenos projetos e reuniões com os moradores da casa para encaminhar algumas questões que fica-
ram após o término das obras grandes: o calor na sala, o vazamento da cobertura, a calha.  
 
4. como foi ? como avalia? 
Foram várias reuniões para encaminhar os projetos, mas muitas vezes não chegamos a conclusões. Foi 
difícil estabelecer um método no qual todos pudessem opinar e tomar decisões. A cada reunião apareci-
am novas propostas, e não era sempre que todos os presentes tivessem estado também nas outras reu-
niões. Na elaboração dos projetos, acho que muitas vezes não conseguimos nos colocar enquanto técni-
cos. Na ânsia de fazer projetos nos quais todos pudessem opinar e decidir, penso que deixamos nossa 
qualidade de técnicos de lado. Muitas vezes não tínhamos desenvolvíamos as nossas próprias propostas 
- que poderiam muito bem ser apresentadas e confrontadas com outras propostas - mas nos restringía-
mos a desenvolver o que havia sido levantado nas reuniões com os moradores. Na busca por desestabe-
lecer um domínio da verdade técnica na prática do projeto (busca que considero muito importante) aca-
bamos por desenvolver projetos de arquitetura que, no meu entendimento, não são os mais adequados 
para resolver o que se propunham.  
 
5. considera que a atividade que realizou foi alienada ou desalienada em relação ao trabalho? (ou 
nem uma nem outra) por quê? 
Não sei falar sobre alienação neste caso, se houve ou não. De qualquer forma, houve, durante todas as 
discussões, a busca constante da inclusão de todos em todos os pensamentos e ações. 
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20. RELATORIO PARA TERMINO DA REFORMA DA CASA 
 
 
Projeto de extensão universitária “DIÁLOGOS com a ENFF” 
 
Término da obra casa teto verde, brigada permanente ou “casa da família” 
Fotos de dezembro de 2011. 
 
Trabalhos necessários para término – em ordem de prioridade (sugestão): 
 
 

 
1. Vigas do telhado (quartos e cozinha): ligação dos caibros e tábuas em seqüência. Esse é o mais 
urgente, e deveria ter sido feito à época da montagem das vigas. Como a equipe acreditava que não 
haveria problemas, deixou para depois, mas, como é uma peça estrutural, pode haver risco de alguma 
flexão mais grave...  Portanto, temos de fazer agora e com urgência! Pode-se dizer, que a cada chuva é 
um micro abaixamento... Na foto dá para ver a interrupção dos caibros, à esquerda. Material: cantoneiras 
e ferros chatos, e jogos de parafusos passantes para os caibros e placas de tábua para o encontro das 
tábuas. Quantificamos e são entorno de 12 pontos de caibro e 8 pontos de união de tábuas. 
 
 

 
2. Impermeabilização das fundações antigas (ainda aparentes) e calçada de entorno. 
Esse também é prioritário, pois a umidade pode atravessar as paredes e apacerer novamente na cozinha 
e quartos (sob um trecho dos banheiros é também necessário). 
Material: Uma calçada pelo entorno todo, com vedacit (mistura forte), cimento, pedra, terra e areia. Já as 
fundações antigas, que estão ainda recebendo umidade, temos de injetar o impermeabilizante cristaliza-
dor em todo perímetro.  
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3. Ventilação na sala pelo teto (e quartos também, indiretamente). Aqui é um trabalho de instalarmos 
a cumeeira opaca de tetrapack reciclado, a atual cumeeira é provisória, por conta da demora da entrega 
do material e pela pequena quantidade (temos de negociar com o fornecedor). A idéia mais consensual é 
fazê-la mais alta, como um lanternin. (desenhos abaixo) 
Esta também é importante, pois enquanto não fizermos a sala fica como uma estufa mesmo !! 
 

                 
 
 
 

 
4. Cortinas deitadas contra o sol direto na sala. Cabos de aço na horizontal sob a cobertura com corti-
nas deitadas, podem ser tecidos coloridos e bem bonitos, vermelhos, chitas, com bandeiras, também ! 
Eles ficam móveis, com uma cordinha a ser puxada na parede da sala. Daí fica escuro e claro quando 
quiser ! 
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5. Escada para subir no teto verde. 
Seria para substituir a atual rampa, meio perigosa... Podemos usar as peças que sobraram pelo desdobro 
das terças do telhado. Fizemos alguns esboços com o Zé Arno e pode ficar bacana! 
 
  

 
6. Calha e acabamento das laterais do beiral. 
Primeiro temos de cortar e dar acabamento na manta, depois dar um rumo para as águas, que não fi-
quem molhando as paredes e ainda, pode ser encaminhada para alguma cisterna e uso nos espaço que 
estão mais abaixo (pocilga e galpão). Nas faces do oitão (frente e fundos) podemos colocar uma canto-
neira para ‘arrematar’. 
 
 

 
7. Rufos entre telhado casa e varanda. 
Aqui a questão é o encontro de duas técnicas de cobertura, daí tem uma ruptura brusca das fibras que 
descem as águas, é necessário direcionar para baixo a água e não para o lado, assim molha mesmo... 
Colocamos então um rufo ao longo do encontro do telhadão com a varanda. 
 
8. Irrigação teto verde (para os tempos de seca) 
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Com um pequeno cano, um registro de gaveta e alguns (talvez 4 borrifos) a vida fica verde no teto nos 
períodos de seca ! Como estamos com chuvas e chuvas e chuvas, não precisa ser para já! 
 
9. Tanques de tratamento do esgoto – solos filtrantes e tanques verdes. 
Como havíamos tramado no início da obra, mas que por conta da mudança da cobertura (reforços nas 
paredes) tivemos de remanejar recursos, não o fizemos. É uma seqüência de fossa séptica, filtro anaeró-
bio e tanques com “plantas de cura”. Este precisa que façamos alguns cálculos de quantificação dos 
efluentes, para daí ter uma base da quantidade de material. Ficaria bem bonito, podemos colocar plantas 
com flores. Parece urgente, e como exige mais recursos, podemos já fazer o projeto e os custos. 
 
10. Mais ‘reivindicações’ dos novos moradores ??? 
É normal, em toda casa nova algumas adaptações com o uso, a prática, a práxis... 
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Pós ‘festum’:  

 

SALVE JORGE 

(adaptação) 

Jorge sentou praça na cavalaria 

Nós estamos felizes porque também somos da sua companhia 

Nós estamos vestidos com as roupas e as armas de Jorge 

Para que nossos inimigos tenham pés, e não me alcancem 

Para que nossos inimigos tenham mãos e não me toquem 

Para que nossos inimigos tenham olhos, e nao me vejam 

E nem mesmo um pensamento eles possam ter para nos fazerem mal 

Armas de fogo, nossos corpos não alcançarão 

Facas e espadas se quebrem, sem nossos corpos tocar 

Cordas, correntes arrebentem, sem nossos corpos amarrar 

Pois nós estamos vestidos com as roupas e as armas de Jorge 

 

 viva Jorge! 

salve Jorge! 

 

 

 

Pós epigrafe:  

“No Brasil o conhecimento se transformou em "privilégio" e não compartilhá-lo é 

uma virtude. Isso é o que Nietzsche denominou "moral do escravo", que ele considerava de 

mais detestável”. (Prof. Dr. Lago negro, em conversa no ‘facebook’). 

 

 


