
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARQUITETURA E URBANISMO 
JUSSARA SCHULTZ BAUERMANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSÃO AMAZONAS: A EXTENSÃO ALIADA AO ENGAJAMENTO 
SOCIAL COMO ESTRUTURANTE NA FORMAÇÃO DO ARQUITETO 

URBANISTA 

 
 
 

 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu no curso de 
Doutorado em Urbanismo do Centro de 
Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
como parte dos requisitos exigidos para a 
obtenção do título de Doutora em Urbanismo. 
Área de Concentração: Urbanismo. 

 
Orientadora: Profª Drª Jane Victal Ferreira 

 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

Campinas | SP 
2021 



720.92 Bauermann, Jussara Schultz
B344m

       Missão Amazonas: a extensão aliada ao engajamento social como estruturante na 
formação do arquiteto urbanista / Jussara Schultz Bauermann. - Campinas: PUC-
Campinas, 2021.

       

       285 f.: il.

       Orientador: Jane Victal Ferreira.

       Tese (Doutorado em Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia, Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2021.
       Inclui bibliografia.

                         

       1. Arquitetos. 2. Formação profissional. 3. Voluntários. I. Ferreira, Jane Victal. II. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Centro de Ciências Exatas, Ambientais 
e de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.  III. Título.

CDD - 22. ed. 720.92

Ficha catalográfica elaborada por Vanessa da Silveira CRB 8/8423
Sistema de Bibliotecas e Informação - SBI - PUC-Campinas



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARQUITETURA E URBANISMO 
JUSSARA SCHULTZ BAUERMANN 

 
 

 

MISSÃO AMAZONAS: A EXTENSÃO ALIADA AO ENGAJAMENTO 
SOCIAL COMO ESTRUTURANTE NA FORMAÇÃO DO ARQUITETO 

URBANISTA 

 
 

Tese defendida e aprovada em 24/06/2021 pela comissão examinadora: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

Campinas | SP 
2021  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico esta tese à minha família, em especial 
ao meu amado marido Airton, que 
incansavelmente me ajudou ao longo deste 
período; aos meus filhos Martin e Johann, que 
foram compreensivos nos momentos de 
ausência; e aos meus queridos pais, Theobaldo 
e Nair, que sempre me motivaram a buscar 
maior conhecimento.  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Os desafios enfrentados para cumprir todos os requisitos do programa de 

doutorado foram minimizados devido ao apoio que tive. Por esse motivo, manifesto aqui 

publicamente meus agradecimentos àqueles que me auxiliaram, direta ou indiretamente, 

para a realização desta tese. Com essas palavras de apreço, agradeço: 

Em primeiro lugar, a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, Criador e Mantenedor, 

por ter me concedido vida, saúde e inspiração para concretizar esta tese; 

À minha orientadora, Profª Drª Jane Victal Ferreira, por ter me recebido e me 

apoiado nestes últimos anos de pesquisa. Obrigada por tudo que me ensinou, pela 

compreensão, pelos sábios conselhos e pela agradável convivência que tivemos; 

Aos voluntários, os quais não mediram esforços para construir uma escola em meio 

à Floresta Amazônica, com um objetivo tão nobre: proporcionar o ensino às crianças da 

comunidade ribeirinha Nova Jerusalém, no interior do Amazonas. Em especial, aos 

mentores deste projeto, Rolf Leroy Maier, Daniel Lessa e Bradley Mills;  

Aos professores e colegas do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Arquitetura e Urbanismo, pelo suporte e companheirismo. Em especial, aos docentes, 

pelos ensinamentos transformadores e que, certamente, serão duradouros. À secretária 

Ana Paula Freitas, pelo carinho e pronto atendimento sempre que solicitada; 

Aos colegas de trabalho e amigos, os quais sempre estiveram prontos para ajudar 

e participar das várias fases desta pesquisa, especialmente à Profª Ma. Mayara 

Christy Tavares de Lima, à Profª Drª Janaina Silva Xavier, à Nicole Metzker, à Profª Drª 

Débora Camacho Araújo Siqueira e à Cleoneide Tavares da Costa, pela ajuda e apoio; 

Ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (POSURB-ARQ) da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e ao Programa de Apoio ao 

Docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(UNASP-EC). 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  

 
  

A todos vocês, muito obrigada! 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A verdadeira educação não desconhece o valor 
dos conhecimentos científicos ou aquisições 
literárias; mas acima da instrução aprecia a 
capacidade, acima da capacidade a bondade, e 
acima das aquisições intelectuais o caráter. O 
mundo não necessita tanto de homens de 
grande intelecto, como de nobre caráter. 
Precisa de homens cuja habilidade seja dirigida 
por princípios firmes. 
 

ELLEN G. WHITE 



 
 

RESUMO 
 

No mundo urbanizado e globalizado, questões importantes são pontuadas nos debates 
internacionais envolvendo a formação do arquiteto e urbanista. Dentre essas, uma está 
relacionada ao problema das desigualdades decorrentes das dinâmicas econômicas e 
políticas da sociedade contemporânea. Outra questão diz respeito à formação acadêmica 
que corresponda às atuais demandas, reflexo da complexidade em tempos de 
globalização, inovação tecnológica e mudanças climáticas. Esses fatores trazem 
incertezas, alterando rapidamente o modo de habitar, de trabalhar e de se relacionar. 
Pautado nessas discussões, à luz das recomendações da União Internacional de Arquitetos 
(UIA), o objetivo desta pesquisa é identificar e analisar estratégias pedagógicas que 
habilitem o arquiteto para atuar na resolução de problemas, em exercícios que associem 
os conhecimentos teóricos e práticos à responsabilidade social, a partir de uma visão 
crítica e reflexiva. Assim, entende-se que atividades de extensão, baseadas nos programas 
Jim Vlock e Rural Studio, ambos adotados em universidades estadunidenses, são 
caracterizadas como estratégias pedagógicas que servem de parâmetros à presente 
investigação. Posto isso, a hipótese desta tese é que atividades de extensão aliadas ao 
engajamento social podem se tornar o centro da estruturação e da concepção pedagógica 
e formativa do arquiteto e urbanista, com vistas à condução de um profissional mais 
qualificado e responsivo, favorecem a comunidade acadêmica no cumprimento de seu 
papel social e promovem melhorias na qualidade de vida em assentamentos precários. 
Com natureza aplicada e abordagem qualitativa, os métodos de coleta de dados utilizados 
na investigação foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas com os 
participantes da experiência no Amazonas. Fundamentada na Carta UNESCO-UIA para a 
Formação em Arquitetura, em consonância com a Agenda 2030 da ONU, a pesquisa 
investigou o caso da Missão Amazonas, desenvolvida pelo UNASP-EC, que tinha como 
desafio a construção de uma escola em uma comunidade ribeirinha. Como resultados, 
evidenciou-se que o envolvimento de alunos nesse tipo de programa não apenas colabora 
para a aquisição de competências e habilidades, mas cria um senso de engajamento social 
para que no futuro contribuam para o desenvolvimento sustentável e a redução das 
desigualdades sociais. Embora ainda não seja possível observar a totalidade dos benefícios 
da ação no Amazonas, resultados imediatos já podem ser vistos: na continuidade do 
engajamento social em projetos nessa linha dos participantes após o retorno; na educação 
das crianças, visto que a alfabetização já demonstra mudanças no modo de vida da 
comunidade local e na qualidade das edificações e na saúde, como resultado da interação 
entre acadêmicos e habitantes.  
 
Palavras-chave: Atividade de Extensão; Engajamento Social; Carta UNESCO-UIA; Habilidades 
e Competências; Ensino da Arquitetura e Urbanismo; Voluntariado; Missão Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
In the urbanized and globalized world, important issues are highlighted in international 
debates involving the training of the architect and urban planner. Among these is the one 
related to the problem of inequalities arising from the economic and political dynamics of 
contemporary society. Another question concerns academic training that corresponds to 
current demands, complexity in times of globalization, technological innovation and 
climate change. These factors bring uncertainties, rapidly changing the way of living, 
working and relating. Within these discussions, in light of the recommendations of the 
International Union of Architects (UIA), the objective of this research is to identify and 
analyze pedagogical strategies that enable the architect to act on the resolution of 
problems, with exercises that combine theoretical and practical knowledge with social 
responsibility, in a critical and reflective view. Thus, it is understood that extension 
activities, based on Jim Vlock and Rural Studio programs, both adopted at US universities, 
are characterized as pedagogical strategies that serve as parameters for the present 
investigation. Therefore, the hypothesis of this thesis is that extension activities combined 
with social engagement can become the central structure the pedagogical and formative 
conception of the architect and urban planner, striving to develop a more qualified and 
responsive professional. It can also favor the academic community in the fulfillment of its 
social role, and promote improvements in the quality of life in precarious settlements. The 
data collection methods used in this qualitative and applied research study were 
bibliographical research, documental research and interviews with the participants of the 
experience in the Amazon. Based on the UNESCO / UIA Charter for Architectural 
Education, in line with the UN Agenda 2030, the research investigated the case of the 
Missão Amazonas, developed by UNASP-EC, which had the challenge of building a school 
in a riverside community. As a result, it became evident that the involvement of students 
in this type of program not only contributes to the acquisition of qualifications and skills, 
but also creates a sense of social engagement so that in the future they contribute to 
sustainable development and the reduction of social inequalities. Although it is not yet 
possible to observe the full benefits of the action in the Amazon, immediate results can 
already be seen. Such results include the continuity of engagement by the participants in 
similar social projects after returning, the education of children, since literacy already 
shows changes in the way of life in the local community, in the quality of buildings, and in 
health, resulting from the interaction between academics and inhabitants. 
 
KEY TERMS: Extension Activity; Social Engagement; UNESCO / UIA Charter; Skills and 
Competencies; Education in Architecture and Urbanism; Volunteer Work; Missão 
Amazonas  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Ao concluir a graduação em Arquitetura e Urbanismo me deparei com a ampla 

responsabilidade que a profissão exige. O maior obstáculo que observei foi em relação à 

execução de obras que, por sua vez, impactavam diretamente a qualidade do ambiente 

construído. O distanciamento entre o ensino e a prática profissional reflete de modo direto 

na percepção e no domínio da especificação e resistência dos materiais, nas técnicas 

construtivas e, em especial, na qualidade do projeto arquitetônico, visto que lacunas 

nestes aspectos inibem a criatividade. 

Por outro lado, como arquiteta e urbanista atuante desde 2003 e docente desde 

2013, tenho acompanhado os efeitos da revolução digital na profissão, tanto na maneira 

de projetar quanto em construir. A concepção e organização dos espaços de trabalho e 

moradia se modificam a cada dia e, com o surgimento da COVID-19, a mudança foi ainda 

mais drástica em um curto espaço de tempo. As tecnologias e as mídias, que já vinham 

alterando os conceitos de espaço, lugar e materialidade, se intensificaram com a 

pandemia, ocorrendo uma aceleração no uso das plataformas digitais para compensar o 

distanciamento em praticamente todas as áreas do saber. As mudanças que vêm 

ocorrendo na área de atuação nos últimos anos nos trazem incertezas quanto ao futuro 

da profissão; por isso, é necessário rever a função e o papel do arquiteto e urbanista na 

contemporaneidade.  

Somando-se a isso as dinâmicas do mundo atual, verifica-se a relevância de 

investigar a formação e atuação do arquiteto e urbanista em escala global. A preocupação 

sobre a qualidade do ensino e dos trabalhos prestados à sociedade no século XXI não se 

limita apenas ao território nacional. As problemáticas enfrentadas no Brasil são 

semelhantes às observadas em outros países. Embora em diferentes escalas, países 

desenvolvidos apresentam problemas semelhantes aos subdesenvolvidos. Assim sendo, 

se torna pertinente discutir as questões referentes ao aperfeiçoamento da profissão e os 

caminhos para o desenvolvimento mundial. 

Com essa inquietação e compreendendo que estamos vivendo em uma nova era, 

a digital global, a autora Sassen (2013) conjectura que a própria arquitetura deverá ser 

reavaliada. A revolução que enfrentamos hoje na profissão traz inúmeras preocupações e 

incertezas que exigem de nós reflexões mais profundas sobre o atual ensino de 

Arquitetura e Urbanismo. Todavia, à medida que o ensino superior se torna mais 

disponível, o mercado se torna mais competitivo, e o emprego é insuficiente (MONTANER 

e MUXÍ, 2014). Embora não saibamos com clareza como será amanhã, Dickinson (2018a) 
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defende que é hora de integrar a educação arquitetônica aos processos de construção, 

visto que o mercado gradativamente fica mais competitivo. Outros discursos em relação 

ao ensino estão relacionados ao seu papel social, questionando sobre o ensino focado 

apenas nas demandas de mercado, descompromissado com a questão socioambiental. 

Em função do acúmulo rápido de riqueza e do meio de sobreviver no mercado 

extremamente competitivo, as dinâmicas econômicas impulsionam as empresas a 

utilizarem o território em seu benefício, resultando em uma extrema segregação física e 

social, que mais tarde alimenta a criminalidade dos grandes centros urbanos (SANTOS, 

2010). E, embora existam muitos profissionais e enormes avanços tecnológicos, um 

número significativo de comunidades não possui o mínimo para ter uma vida digna, como 

acesso a moradia, infraestrutura, saneamento e serviços básicos (MONTANER; MUXÍ, 2014; 

SOJA, 2008; HALL, 2013).  

Diante disso, a pesquisa busca discutir essa realidade e analisar novas alternativas 

para a formação de arquitetos e urbanistas mais reflexivos e criativos, capazes de se 

projetarem no competitivo mercado de trabalho e, sobretudo, tornarem-se agentes ativos 

no desenvolvimento da sociedade, minimizando desigualdades sociais e tornando a 

arquitetura e o urbanismo mais acessíveis. Como alternativas para o ensino no século XXI, 

os cursos deverão concentrar-se em uma formação profissional mais humanista, em que 

suas atividades demonstrem seu engajamento social, para assim, contagiar seus 

estudantes para terem comprometimento com a sociedade e atuarem com 

responsabilidade ambiental. 

Por acreditar que o ensino possui grande poder de influência sobre toda a 

sociedade, defende-se que em seu contexto é que serão encontrados novos 

direcionamentos para a profissão, os quais prepararão o futuro arquiteto para enfrentar os 

desafios atuais e os que virão em breve, para que, onde for atuar, possa colaborar 

significativamente com o desenvolvimento econômico, social, educacional, cultural e 

ambiental, contribuindo para o avanço da humanidade. 

Os debates e reflexões sobre o ensino e a prática profissional são resultantes das 

inquietações de um número expressivo de docentes e profissionais. Porém não é apenas 

na área de arquitetura e urbanismo que os teóricos buscam encontrar meios de 

compreender as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade atual. Principalmente os 

estudiosos das áreas sociais e humanas, que investigam as consequências do 

comportamento humano, procuram formas de minimizar os impactos destas 

transformações. É compreensível e natural que o ser humano esteja em constante 

transformação, mas nas últimas décadas seu modo de agir mudou de maneira acelerada. 

Como resultado, o meio em que vive, ou seja, os espaços vêm passando por um processo 
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de metamorfose, o que exige do arquiteto um entendimento profundo sobre as novas 

dinâmicas sociais. 

Surge então a urgência de investigação sobre o ensino da Arquitetura e do 

Urbanismo, haja vista a complexidade e a insegurança que o profissional enfrenta hoje. É 

dever de todos os envolvidos nesse processo criarem meios de minimizar os impactos 

entre as teorias e práticas na atual conjuntura. Nesse sentido, é preciso pensar novas 

estratégias, ou seja, novos direcionamentos para a profissão frente ao século XXI. 

O ensino que por muitos anos foi modelando-se para atender aos padrões pré-

estabelecidos precisa ser repensado. No entanto, a realidade que se apresenta hoje exige 

uma nova forma de ensinar o ofício da profissão. E, principalmente a arquitetura, que 

constantemente está se reinventando, precisa de maior sinergia entre o ensino e a vida 

profissional. Somado a isso, o fácil e rápido acesso à informação modifica o papel do 

professor. Aquele que antes centralizava o saber, agora se torna o facilitador no processo 

de construção do conhecimento. 

No cenário internacional, tramitam questionamentos relacionados à qualidade do 

ensino, o papel do arquiteto perante a sociedade e as inseguranças sobre a inserção no 

mercado de trabalho. Dentro destas discussões surgem fóruns de debates em que 

profissionais e docentes discutem temas atuais enfrentados por arquitetos e pela 

sociedade. Assim, é possível compartilhar experiências e dialogar sobre o futuro da 

profissão. Embora as opiniões e percepções dos autores apresentem divergências, as 

discussões tornam-se uma ferramenta importante para compreender a visão de outros 

docentes e, principalmente, construir uma análise crítica sobre o ensino da Arquitetura e 

do Urbanismo. 

Portanto, esta pesquisa se justifica, pois partindo da compreensão de que as 

dinâmicas que ocorrem na sociedade repercutem diretamente na profissão, entende-se 

que é indispensável o estudo sobre as atuais dinâmicas e reflexos da globalização na 

contemporaneidade. O esforço nessa direção se justifica ao verificarmos que o período 

histórico em que vivemos é motivo de muitas incertezas, pois o mercado globalizado, as 

tecnologias e o fácil acesso à informação vêm afetando significativamente a vida de todas 

as pessoas, ambientes e profissões.  

Diante dessas reflexões, surge então a problemática que norteou a pesquisa. A tese 

buscou responder o seguinte questionamento: que estratégias pedagógicas podem ser 

aplicadas no ensino da Arquitetura e do Urbanismo que preparem os futuros profissionais 

para atuarem na resolução de problemáticas sociais típicas da vida contemporânea, 

relacionando de forma satisfatória os conhecimentos teóricos e práticos? 
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A hipótese desta tese é que atividades de extensão aliadas ao engajamento social 

podem se tornar o centro da estruturação e da concepção pedagógica e formativa do 

arquiteto e urbanista, com vistas à condução de um profissional mais qualificado e 

responsivo, favorecem a comunidade acadêmica no cumprimento de seu papel social e 

promovem melhorias na qualidade de vida em assentamentos precários. 

A partir disso, a investigação teve como objetivo geral identificar e analisar 

estratégias pedagógicas que habilitem o arquiteto para atuar na resolução de problemas, 

em exercícios que associem os conhecimentos teóricos e práticos à responsabilidade 

social, a partir de uma visão crítica e reflexiva. Para alcançar o objetivo proposto, foram 

estabelecidos quatro objetivos específicos:  

1) Considerar os debates recentes sobre os efeitos da globalização na sociedade, na 

prática profissional e na formação em Arquitetura e Urbanismo, realizados por teóricos e 

especialistas da área, especialmente no âmbito da União Internacional dos Arquitetos 

(UIA), com foco na Carta UNESCO-UIA para a Formação em Arquitetura (UNESCO-UIA, 

2017). Esse objetivo está relacionado à compreensão do estado da arte da profissão e da 

formação em Arquitetura e Urbanismo e será tratado no primeiro capítulo;  

2) Observar o desenvolvimento do ensino e da profissionalização da Arquitetura e 

do Urbanismo no Brasil nas últimas décadas, os desafios e novos direcionamentos da 

profissão, à luz das recomendações da Carta UNESCO-UIA, em comparação com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino da Arquitetura e do Urbanismo. O 

objetivo aqui exposto será debatido no segundo capítulo;  

3) Identificar e discutir o voluntariado como um instrumento pedagógico, as 

contribuições da abordagem de ensino Design-Build para a formação do arquiteto e 

urbanista, mais especificamente, dois programas norte-americanos, o Jim Vlock, da 

Universidade Yale e Rural Studio, da Universidade Auburn. O objetivo será examinado no 

terceiro capítulo;  

4) Investigar e analisar o caso do projeto envolvendo atividades de extensão, 

intitulado Missão Amazonas, desenvolvido no curso de Arquitetura e Urbanismo do 

UNASP-EC, seus antecedentes históricos, seus processos de colaboração e, 

principalmente, seus resultados em relação às habilidades e competências, a função social 

e as melhorias na qualidade de vida da comunidade; estabelecer as prováveis relações 

entre as abordagens pedagógicas do Design-Build do Jim Vlock e do Rural Studio com as 

recomendações da Carta da UNESCO-UIA e a Missão Amazonas, buscando observar 

aproximações e afastamentos. Esse último objetivo será explorado no quarto, quinto e 

sexto capítulos. 
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A partir dos objetivos, a pesquisa que possui uma abordagem exploratória e 

empírica, utilizou-se de Estudo de Caso para verificação da hipótese. Para isso, a tese foi 

organizada em seis capítulos, sendo que os três primeiros se referem ao referencial 

teórico, e os últimos relacionados ao caso analisado, conforme descrito a seguir. 

No primeiro capítulo, para alcançar o primeiro objetivo específico, foi feita uma 

discussão teórica sobre as dinâmicas que ocorrem na sociedade contemporânea e os 

desafios enfrentados na prática profissional do arquiteto e urbanista. Essa primeira 

abordagem terá como fundamento teórico as obras de autores como: Sassen (2016) 

Castells (2012), Santos (2010), Soja (2008), Landau-Ward (2017), Plümer et al (2018). Já as 

leituras de Sòla-Morales (2009), Hall (2013), Jacobs (2000), Whitaker (2011), Montaner e Muxí 

(2014) e Mockbee (2013) contribuirão para descrever as complexidades que envolvem a 

atuação do arquiteto e urbanista. As fontes primárias para a temática foram o site do UIA 

e o Common Edge, fóruns on-line de discussão, que tem como objetivo o 

compartilhamento de experiências e o diálogo sobre o futuro da profissão. Nessa 

plataforma, foi possível investigar as percepções dos autores Dickinson (2018a, 2018b), 

Kemper (2018), Bernstein (2018), e Buday (2019). O referencial teórico deu embasamento à 

pesquisa e informou sobre o estado da arte das questões que envolvem a profissão; ou 

seja, a sociedade contemporânea e os efeitos da globalização na prática profissional da 

formação em Arquitetura e Urbanismo. Também foi feita a análise documental de 

discursos de especialistas da área e da Carta UNESCO-UIA para a Formação em 

Arquitetura (UNESCO-UIA, 2017). 

No segundo capítulo foi realizada uma análise bibliográfica dos autores Schön 

(2000), Motta (1977), Artigas (1977), Gutierrez (2013), Monteiro (2007), entre outros. À luz 

desses autores, foi realizado a análise de documentos norteadores do ensino da 

Arquitetura e do Urbanismo internacionais e nacionais: a carta UNESCO-UIA para a 

formação em Arquitetura e Urbanismo (1996), o documento "Perfis da Área & Padrões de 

qualidade: expansão, reconhecimento e verificação periódica dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo" (1994) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino da 

Arquitetura e do Urbanismo (2010), em comparação com as orientações da Carta UNESCO-

UIA (2017). O capítulo também apresenta tendências para o ensino como alternativas aos 

distanciamentos entre a formação e a profissão. 

O terceiro capítulo é resultado da investigação sobre o voluntariado e a 

metodologia do Design-Build, ambos como instrumento pedagógico, visto que esse 

programa desafia o aluno a sintetizar seu conhecimento para responder demandas reais, 

por meio da prática profissional. Ademais, o programa requer um trabalho coletivo e um 

pensamento crítico, explorando a capacidade de comunicação, de organização e de 

gestão de tempo, de pessoas e financeiro. Também apresenta o levantamento de 
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informações de alguns exemplos de Design-build, de modo mais profundo, a investigação 

de dois programas norte-americanos, o Jim Vlock, da Universidade Yale e Rural Studio, da 

Universidade Auburn. Na investigação deste capítulo foram utilizadas fontes secundárias 

das obras de Wilson (2012), Stonorov (2018), Mockbee (2013) e Lotufo (2014). Já as fontes 

primárias foram os sites da ONU, UNESCO, Universidade Yale, Universidade Auburn e 

Rural Studio. 

O quarto capítulo descreve os procedimentos metodológicos para a análise dos 

dados, fundamentados nas obras de Gil (2019), Merriam (1998), Tozoni-Reis (2010), entre 

outros autores. Nele são expostos técnicas e métodos aplicados durante a coleta e análise 

dos dados, bem como apresenta o perfil dos participantes das entrevistas. 

O quinto capítulo apresenta a cronologia do surgimento das missões adventistas 

nas comunidades ribeirinhas, no interior da Amazônia. Neste capítulo também é 

apresentada a Missão Amazonas, que visou a construção de uma escola, através do 

programa de extensão e voluntariado de alunos e docentes do UNASP, IES estrangeiras, 

ONGs e sociedade civil, entre 2014 e 2019. Este capítulo teve como embasamento a análise 

de fontes primárias, ou seja, fotografias, vídeos, projeto arquitetônico, websites das 

instituições envolvidas e coletas de dados nas entrevistas. 

No sexto e último capítulo, são apresentados a análise e o relato das experiências, 

de acordo com as entrevistas com alunos voluntários, docentes, mentor, responsáveis 

legais e profissionais envolvidos na Missão Amazonas. Em seguida, é apresentada a 

relação do projeto de extensão do UNASP-EC com o programa Design-Build da 

Universidade Yale e da Universidade Auburn. Ainda neste capítulo, foram confrontados os 

resultados observados na Missão Amazonas com as recomendações da Carta UNESCO-

UIA e apresentadas as sugestões pontuadas por alguns dos alunos do curso de Arquitetura 

e Urbanismo do UNASP-EC. 

Por último, as considerações finais trataram de responder os objetivos 

estabelecidos na pesquisa, confirmando a hipótese desta tese. A presente pesquisa tem 

papel fundamental para a reflexão sobre o atual cenário da formação do arquiteto e 

urbanista no Brasil. 
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Quadro 01: Desenho do referencial teórico 

CAPÍTULO 1 | CONTEMPORANEIDADE E O ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Temas abordados Referências Fontes Primárias 

 
 

SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

A globalização 

Ascher (2001), Bauman (1999, 
2001, 2008), Castells (2012), 
Ching, Jarzombek e Prakash 
(2017), Friedmann (1986), Hall 
(2013), Harvey (2005), Hume 
(2004), Jacobs (2000), Landau-
Ward (2017), Leão (2012), 
Montaner e Muxí (2014), 
Oliveira (2019), Peixoto (1996), 
Plümer et al (2018), Queiroga e 
Benfatti (2007), Sanchez 
(2020), Santos (2010), Sassen 
(2013) e (2016), Sennett (2018), 
Sòla-Morales (2009) e  Soja 
(2008). 

IHME (2018), OMS (2014), 
Oxfam Brasil (2020) e PNUD 
(2019). 

Medos e 
incertezas 

Bauman (2008), Codon (2020), 
Forsyth (2020), Lichfield (2020), 
Milesi (2003), Montaner e Muxí 
(2014), Nardi (2019), Reuters 
(2020), Salama (2020), Vidal, 
Musset e Vidal (2011) e White 
(2010). 

Transparency International 
(2013), PNUD (2019) e 
website do Ministério do 
Meio Ambiente. 

DESAFIOS E NOVOS 
DIRECIONAMENTOS 
NA ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Entre a utopia e a 
realidade 

Amaral e Fontão (2019), 
Benjamin (2017),  
Bernstein (2018), Buday (2019), 
Graaf (2015), Hall (2013), 
Montaner e Muxí (2014), 
Weinstein (2018) e Whitaker 
(2011). 

- 

Rápido processo 
de transformação 

Alcântara (2018), Bernstein 
(2018), Castells (2012), 
Dickinson (2018b) e (2018a), 
Fabrício e Melhado (2011),  
Hall (2013), Montaner e Muxì 
(2014), Sassen (2013), Weinstein 
(2018) e Whitaker (2011). 

- 

Qualidade do 
ensino 

Amaral e Fontão (2019), Arruda 
(2018), Berbel (1998), Dickinson 
(2018a), Kemper (2018), Lotufo 
(2014), Mockbee (2013), 
Montaner e Muxí (2014), 
Omena (2019), Rowland (1999), 
Schön (2000) e Segnini (2002)  

Carta UNESCO-UIA (2017), 
website do CAU, MEC e UIA. 

Arquitetura e 
Urbanismo para 
todos 

Aldeanuava (2013), Almeida, 
Bastos e Santos (2018), Álvarez 
e Cavieres (2015), Fawcett et al 
(2000), Graaf (2015), Império, 
Levy e Braga (2019), Jung 
(2002), Landau-Ward (2017), 
Mockbee (2013), Mongin (2009), 
Montaner E Muxì (2014), 
Plümer et al (2018), Sachs et al 
(2019), Sassen (2016 E 2013), 
Soja (2008), Sòla-Morales 
(2009), Speller, Robl e 
Meneghel (2012), Vargas-Moniz 
e Morgado (2010), Wit et al, 
(2017), Yepes, Peñaloza, 
Nogueira (2018) e Sennett 
(2018). 

Agenda 2030, Carta 
UNESCO-UIA (2017), IBGE 
(2019), Nova Agenta Urbana, 
PNUD (2019), ONU/UNV 
(2019), Resolução CNE/CES 
nº 7/2018 e website da ONU 
e da UNESCO. 

A CARTA UNESCO-
UIA PARA A 
FORMAÇÃO EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

A UIA diante ao 
ensino em escala 
global 

- 
Carta Unesco-UIA e website 
da ONU, UNESCO e UIA. 

Considerações 
sobre a Carta Tonetto e Gomes (2007). 

Carta UNESCO-UIA e website 
da IAF (2021). 
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CAPÍTULO 2 | O ENSINO DA ARQUITETURA E DO URBANISMO 

Temas abordados Referências Fontes Primárias 

A FORMAÇÃO DO 
ARQUITETO E 
URBANISTA NO 
BRASIL 

Contextualização 
Histórica 

Artigas (1977), Gutierrez (2013), 
Monteiro (2007), Motta (1977) e 
Los Rios (1977). 

Brasil (1994), DCN - Brasil 
(2010), CAU/BR (2016) e 
website do MEC e ABEA. 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacional 

Monteiro (2007), Ronconi 
(2005) e Pompeia (2006). 

DCN - Brasil (2010), 
Resolução CNE/CES nº 
6/2006, MEC n. 1770/94. 

APROXIMAÇÃO 
ENTRE A CARTA 
UNESCO-UIA E A 
DCN 

Semelhanças 
Santos, et al (2009), Tonetto e 
Gomes (2007) 

DCN - Brasil (2010) e Carta 
UNESCO-UIA. 

Lacunas 
Mockbee (2013) e Manoharan e 
Birundha (2019) e Schön (2000) 

DCN - Brasil (2010), Carta 
UNESCO-UIA e Resolução 
CNE/CES n°2/2007 e 
Resolução n. 52 do CAU 
(2013). 

A necessidade de 
aproximação 

 
- 

Resolução CNE/CES nº 
1/2021e Carta UNESCO-UIA. 

O ENSINO E AS 
TENDÊNCIAS 
CONTEMPORÂNEAS 
FUTURO 

Aproximação 
entre Teoria e 
Prática 

Dickinson (2018a), Gomes, 
Leher e Costa (2020), Silva 
Filho (2007), Manoharan e 
Birundha (2019), Lotufo (2014), 
Bernstein (2018), Mockbee 
(1998), Stonorov (2018), Schön 
(2000), Weybrecht (2016), 
Yepes, Peñaloza e Nogueira 
(2018). 

Brasil (2018), Carta UNESCO-
UIA e Agenda 2030. 

Engajamento 
Social no Ensino 

Almeida, Bastos e Santos 
(2018), Dalmolin, Vieira e 
Bertolin (2019),  
Garcia, Rapini e Cário (2018), 
Ghonim e Eweda (2019), 
Stonorov (2018), Vallaeys (2018), 
Yepes, Peñaloza, Nogueira 
(2018). 

Brasil (2018), Brasil (1994), 
Agenda 2030 (2015), ONU 
(2019), Carta UNESCO-UIA, 
Resolução CNE/CES nº 
7/2018 e website da ONU e 
GRI; Pacto Global das Nações 
Unidas; WBCSD (2016). 

Abordagens 
Metodológicas 

Canizaro (2012), Ghonim e 
Eweda (2019), Lotufo (2014) e 
Schön (2000), Stonorov (2018). 

Site do Rural Studio e da 
Universidade Yale. 

CAPÍTULO 3 | VOLUNTARIADO E O DESIGN-BUILD COMO ABORDAGENS PEDAGÓGICAS 

Temas abordados Referências Fontes Primárias 

O VOLUNTARIADO 

O termo 
voluntariado e seu 
surgimento 

Hustinx, Cnaan e Handy 
(2010), Lopes Junior (2020), 
Wilson (2012), Wilson e Hicks 
(2010). 

Website da ONU, Brasil 
(1998), Agenda 2030 (2015). 

Programa de 
voluntariado da 
ONU 

- 
ONU (2015), website da ONU 
e UNESCO. 

O DESIGN-BUILD 
NO ENSINO DE 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

A metodologia do  
Design-Build  

Canizaro (2012), Stonorov 
(2018), Ghonim e Eweda 
(2019). 

Website do Rural Studio, da 
Universidade Yale e dos 
demais programas descritos 
no texto. 

Exemplos de 
Design-Build na 
Formação do 
Arquiteto 

OS PROGRAMAS 
JIM VLOCK E 
RURAL STUDIO 
 

Programa Jim 
Vlock, da 
University Yale 

Stonorov (2018), Galarza 
(2018), Organschi (2018) e 
Sokkol (2008). 

Website da Universidade 
Yale. 

Programa Rural 
Studio, da 
University Auburn 

Lotufo (2014), Mockbee (2013) 
e Kogan (2014), 

Website do Rural Studio. 

CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O DESIGN-
BUILD 

 Stonorov (2018). 
Website do Rural Studio, da 
Universidade Yale e Carta da 
UNESCO-UIA. 

CAPÍTULO 4 | METODOLOGIA DE PESQUISA 

Temas abordados Referências Fontes Primárias 
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TIPOS DE PESQUISA 

Gil (2019), Gonsalves (2001), Merriam 
(1998), Minayo (2015), Montaner e 
Muxí (2014), Tozoni-Reis (2010) e 
Whitaker (2011). 

Carta UNESCO-UIA, website 
da Jim Vlock e do Rural 
Studio. 

AMOSTRA DA PESQUISA 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE 
COLETA DE DADOS 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE 
ANÁLISE DE DADOS 

CAPÍTULO 5 | ANTECEDENTES DO PROJETO Missão Amazonas 

Temas abordados Referências Fontes Primárias 

A CONTRIBUIÇÃO DO CASAL 
HALLIWELL NO INTERIOR DA 
AMAZÔNIA 

Graybill (2013), Silva; Barros; Castro 
(2020), Wogu e WOGU PÖHLER 
(2020) e Torres Neto (2019) 

Website da ADRA, da Revista 
Adventista, do 
Newspapers.com, do The 
Wold’s Best Hospitals 2021, 
do Great Place to Work, etc. 

NOVA JERUSALÉM, UMA 
COMUNIDADE RIBEIRINHA DO 
RIO MASSAUARI 

Witkoski (2011) e Fonseca (2020). 

IBGE (2010), Decreto nº 
9.465/2019, Decreto 
6.040/2007, Constituição 
Federal de 1988, website da 
ONU, UNESCO, UNICEF, 
Google Maps. Fotografias 
cedidas por voluntários e 
dados coletados em 
entrevistas. 

O UNASP E A Missão Amazonas 

Hothon e Martins (2018). 

Site da ETAM, ADRA, ADRA 
Internacional, Adra 
Connections, Adventist 
Frontier Mission e do UNASP, 
UNASP-EC, fotografias 
cedidas por voluntários e 
dados coletados em 
entrevistas. 

O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA ETAM 

AS DINÂMICAS E AS PARCERIAS  

A GRANDE MISSÃO DE 2018 

UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A 
COMUNIDADE 
IMPACTOS POSITIVOS DO 
ENGAJAMENTO SOCIAL 

Bauman (2003) e Wilson (2000).  

CAPÍTULO 6 | ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Temas abordados Fontes Primárias 

HABILIDADES E CONHECIMENTOS 

Habilidades técnicas  

Fotografias cedidas por 
voluntários, coleta de dados 
das entrevistas com os 11 
participantes e informações 
do website da ADRA, ADRA 
Internacional, Adra 
Connections, Adventist 
Frontier Mission, UNASP, 
UNASP-EC, Universidade Yale 
e do Rural Studio. 

Habilidades em gestão 

Habilidades em soluções de conflitos 

Habilidades multidisciplinares 

FUNÇÃO SOCIAL 

Engajamento 

Efeito Multiplicador 

Facilitador 

Educador 

MELHORIAS NA QUALIDADE DE 
VIDA 

Saúde 

Relacionamentos 

Rendimentos 

Reflexões sobre a Missão Amazonas 

Sugestão de participantes das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os conflitos que a contemporaneidade traz, gerados principalmente pelas 

dinâmicas da globalização, ampliam a complexidade que o arquiteto e urbanista enfrenta 

ao atuar em sua profissão, resultando em incertezas sobre as formas de intervenção e 

ordenamento urbano e a necessidade de proporcionar moradia digna para todas as 

classes sociais. Com o decorrer das décadas (sobretudo das mais recentes), muitos 

teóricos abordam essa preocupação, visto que a cada dia os contrastes entre as 

infraestruturas e os ambientes das diferentes classes se intensificam. Assim, é preciso 

rever o ensino de Arquitetura e Urbanismo, refletindo sobre o atual cenário e, dessa forma, 

contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 

abrangendo todas as camadas da sociedade contemporânea. 

 

 

1.1 A Sociedade Contemporânea  

 

 

Os atuais padrões de desenvolvimento local e regional emergem dos processos de 

globalização, industrialização e das tecnologias. Em grande parte, os fenômenos 

geográficos são resultantes do sistema capitalista, que é a força fundamental nas 

dinâmicas de determinados locais (SASSEN, 2013). Como consequência, progressivamente 

aumentam os desequilíbrios ambientais e as desigualdades sociais em todo planeta. A 

amplitude do problema faz com que todos tornem-se responsáveis, devendo agir de 

forma individual e coletiva. Assim, é iminente compreender essas dinâmicas para que 

futuras gerações sejam conduzidas a novas posturas, não apenas as ensinando a enfrentar 

os reflexos da globalização, mas mobilizando-as para que atuem ativamente na luta pela 

preservação ambiental e equidade social. Entre os fatores que interferem nas dinâmicas 

da sociedade contemporânea estão a globalização, o medo e as incertezas de diferentes 

naturezas.  

 

 

1.1.1 A Globalização 

 

 

Compreende-se que a globalização é o ambiente promotor das intensas trocas 

econômicas em escala global e, embora o senso comum defenda que a globalização teve 

início apenas a partir da década de 1970, estudiosos afirmam que ela já existia na 

Antiguidade. A cidade cosmopolita de Alexandria, resultado da visão empreendedora de 

Alexandre Magno, estimulou o surgimento de novas cidades e concentrou muitos 
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habitantes em determinado contexto geográfico. Mesmo em tempos remotos, é possível 

verificar que a globalização fortaleceu a centralização do poder dominante, tanto na 

expansão territorial quanto no domínio político e econômico. Portanto, o processo de 

globalização está intrinsecamente conectado à história da humanidade (LEÃO, 2012).  

No entanto, a globalização como a conhecemos hoje foi conduzida e teve o 

processo intensificado durante o desenvolvimento do capitalismo, marcado pelos eventos 

históricos da produção industrial, os quais se estenderam do início da década de 1920 até 

os primeiros anos da década de 1970. O fordismo, com sua produção em massa, alterou as 

relações entre o capital e o trabalho, recuperando a economia na Grande Depressão 

ocorrida no pós-guerra, nos Estados Unidos e em países industriais avançados. Mas, no 

final dos anos de 1960, com a decadência do fordismo, surge o movimento pós-fordismo 

que, propondo a produção flexível, tinha como foco atender às formas emergentes das 

tendências características do capitalismo industrial contemporâneo. Liderada pelo capital 

financeiro, após os anos de 1970, a globalização beneficia o sistema capitalista, causando 

enorme impacto na divisão internacional do trabalho e na produção industrial (SOJA, 

2008).  

As influências internacionais ampliam cada vez mais as suas escalas e interferem 

na sociedade local, nos diferentes âmbitos da vida social, econômica, política e cultural. 

Ocorre um aumento da concentração de poder econômico em um emaranhado 

complexo do capitalismo industrial (PLÜMER et al, 2018). Esse cenário afeta o trabalho e 

as relações sociais no mundo e gera alguns fenômenos, que podem ser observados a 

seguir: 

a) Cidade Global - Em torno dos fluxos de redes de informações, as cidades se 

tornaram protagonistas no processo de produção global (CASTELLS, 2012). Com 

perspectivas interdisciplinares, inúmeros estudos analisam os aspectos espaciais das 

cidades contemporâneas. Embora haja discursos controversos, teóricos apresentam 

estruturas abrangentes e diversificadas de pesquisas em torno das cidades, da 

globalização e da política. O primeiro a utilizar as abordagens espaciais para entender as 

cidades como fruto da globalização foi David Harvey (2005). Inspirado em Henri Lefebvre, 

Harvey articulou a urbanização com a globalização como mecanismo da expansão 

capitalista. Entre os anos de 1980 e 1990, as abordagens de Harvey serviram de 

fundamento para a sociologia urbana, demonstrando a relevância de sua obra no 

pensamento espacial (LANDAU-WARD, 2017). Com isso, teóricos passaram a interpretar a 

urbe contemporânea como cidade dual, cidade difusa, cidade policêntrica, cidade global, 

cidade em rede, entre outros termos (SASSEN, 2013; CASTELLS, 2012; SOJA, 2008; SÒLA-

MORALES, 2009).  
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Alinhando-se aos conceitos de Harvey, John Friedmann e Saskia Sassen, dois 

teóricos considerados influentes, relatam as dinâmicas do mercado global e o poder que 

determinadas cidades têm sobre outras. Para Friedmann (1986), a Cidade Global 

concentra e acumula o capital transnacional, por meio de uma nova organização espacial 

da divisão internacional do trabalho. Como consequência, as relações entre produção, 

poder político e interesses territoriais se tornam conflituosas. Na mesma linha de 

pensamento, Sassen (2016) afirma que a Cidade Global é um nó altamente concentrado, 

estratégico e econômico em um mercado globalizado. Complexos, seus processos são 

regidos em âmbito universal. O mercado global não respeita hierarquias, nem entre 

cidades, regiões ou nações; ao contrário, frequentemente ignora o nacional. Do ponto de 

vista dos autores, a globalização caracteriza-se como um sistema econômico capitalista 

que, mediante o livre mercado, concentrou em algumas cidades o poder econômico 

mundial.  

No imaginário e na identidade da Cidade Global, destaca-se o seu poder de 

influência nas políticas regionais e nacionais que, por sua vez, direcionam mundialmente 

o planejamento urbano e as estratégicas das cidades. Estudiosos relatam que a aspiração 

em se tornar uma Cidade Global conduziu à formação de corredores de informações e 

tecnologias, assim como à produção de edificações culturais e simbólicas (LANDAU-

WARD, 2017). 

Num mundo em que a indústria é direcionada pela economia, a maioria das 

urbanizações é comercialmente especulativa, tornando-se a única regra do jogo na 

cidade. Não interessando o preço que a sociedade pagará, o mercado financeiro dita as 

suas regras e não se importa com aqueles que sofrem com suas consequências. Ele é 

flexível e não tem local fixo, instala-se onde lhe aprouver, num processo que se acentuou 

nas derradeiras décadas, nas quais a globalização se intensificou e alterou mais 

drasticamente as cidades e a vida das pessoas (HALL, 2013). Essas cidades não estão 

contidas em determinado local, o que revela o grau de independência que elas possuem 

em relação aos estados-nação. Difícil de ser tratada localmente, a Cidade Global exprime 

a força do poder financeiro, por meio de uma rede internacional (SENNETT, 2018). 

A consolidação do sistema globalizado fez com que o domínio financeiro se 

centralizasse apenas em alguns países e cidades, modificando várias esferas da sociedade 

e, principalmente, os ofícios. De acordo com Hall (2013), formou-se uma nova divisão de 

trabalho, focada não mais no produto, mas no processo. 

b) O domínio sobre os territórios - A reorganização de processos de produção e 

de tecnologias permitiu a formação de conglomerados por parte de pequenas e médias 

empresas, que já não eram mais ligadas às antigas aglomerações urbanas fordistas (SOJA, 

2008). Para atender a essas novas demandas globais, as configurações dos espaços 
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urbanos foram sendo alteradas de modo significativo (PEIXOTO, 1996). Grandes 

corporações se instalaram em diferentes regiões demográficas, tornando as cidades 

atrativas para os moradores do campo, causando assim um enorme êxodo rural. Esse 

rápido deslocamento da população, somado aos processos de globalização, trouxe 

consigo inúmeras incertezas, questionamentos e diferentes formas de interpretar a 

realidade urbana.  

A vida urbana na contemporaneidade modificou os ambientes das cidades, 

transformando os espaços públicos em áreas obsoletas e vazias, visto que as relações são 

construídas em ambiente virtual (JACOBS, 2000). Politicamente complexa, a identidade 

local, nacional e global introduz um campo de contestação cultural. Altamente 

conectadas à rede global, determinadas cidades prosperam diferentemente das regiões 

em que estão inseridas (LANDAU-WARD, 2017). Assim, as cidades se reformulam para 

atender a um novo modo de desenvolvimento, reestruturando e eliminando territórios, 

por meio das redes de fluxos de informação. Com isso, segmentos estruturadores da 

sociedade se dissolvem, cedendo espaço à violência (CASTELLS, 2012).  

Milton Santos (2010) afirma que os processos de globalização interferem 

profundamente no espaço geográfico. Características que antes representavam a 

identidade local, nesse novo formato apresentam uma configuração territorial 

fragmentada. A busca por maiores rendimentos, após a década de 1990, fez com que o 

capital transnacional investisse em qualquer lugar que lhe parecesse plausível 

(MONTANER e MUXÍ, 2014). De acordo com Soja (2008), a cultura e os espaços das cidades 

estão cada vez mais heterogêneos, pois parecem permitir o mundo inteiro dentro delas. 

O ritmo econômico e os costumes culturais absorvem todas as pessoas e lugares. O local 

está vivendo o global e o global está vivendo o local. 

Lugares exprimem manifestações de outros, revelando comportamento de povos 

distantes, tornando-os geografizados como se fossem espaços esquizofrênicos. Em 

contrapartida, indivíduos buscam instalar-se como cidadãos tanto do local quanto do 

mundo, o que é impossível, visto existirem dois impedimentos: o físico e o federativo; ou 

seja, a incapacidade de regular espaços em escala global e a impossibilidade de existir a 

condição de cidadão do mundo. Não obstante, com a desregulamentação vigente, esses 

obstáculos não se apresentam como entrave aos processos da globalização (SANTOS, 

2010). 

O fenômeno do qual fala Santos trouxe uma intensa urbanização e uma explosão 

de subúrbios nas cidades. Essas novas dinâmicas do mercado internacional interferem no 

território e reestruturam o espaço urbano e interurbano, nos quais determinados agentes 

exploram o mercado de ocupação do solo (ASCHER, 2001). Governos chineses, como em 

Pequim e Xangai, destroem rápida e sistematicamente os seus tecidos históricos, 



31 
 

expulsando os habitantes para as novas periferias, pouco se importando com o 

ecossistema e com a cultura local. Dubai, outro exemplo, teve as suas estruturas urbanas 

ampliadas exacerbadamente. A cidade tornou-se cada vez mais um lugar de negócios 

financeiros, onde os poderosos possuem um compromisso mínimo com o lugar e com 

seus habitantes (MONTANER; MUXÍ, 2014). 

Hall (2013) afirma que, em vez do planejamento controlar o crescimento urbano, 

passou ele a encorajar os agentes financeiros a produzirem riquezas. Assim como em 

países desenvolvidos (Estados Unidos e Inglaterra), nos países latino-americanos a partir 

da era do fordismo, a cidade se transformou em uma máquina de ganhar dinheiro e em 

um local de desigualdade social.  

As mutações que ocorrem em relação ao tempo e ao espaço na cidade 

contemporânea estão em descompasso com os investimentos em infraestruturas e 

qualidade de vida de seus habitantes. Ao contrário, os anos que sucederam à 

industrialização trouxeram consigo miséria e abandono de áreas produtivas, reflexos da 

interferência do mercado global. Nos conceitos teóricos de Sòla-Morales (2009), esse 

fenômeno de reconfiguração dos espaços urbanos é definido a partir de cinco 

“elementos”: mutações, fluxos, habitações, contenedores e terrain vague (lugares 

abandonados, obsoletos ou degradados). Para o autor catalão, essas definições ajudam a 

compreender melhor a cidade contemporânea, bem como evidenciam os reflexos da 

privatização no espaço urbano. O planejamento passa da transformação evolutiva para a 

mutação repentina, o que resulta em um urbanismo extremamente maleável. 

Soja (2008) chama a atenção para o desenvolvimento urbano e as mudanças nos 

anos recentes em pós-metrópoles, tendo como ponto de partida a cidade de Los Angeles, 

a qual apresenta uma área urbana densa e culturalmente heterogênea. Por meio da 

metamorfose ocorrida na cidade, o autor analisa a reestruturação urbana, a 

desindustrialização e a reindustrialização, a globalização do capital, do trabalho e a 

formação de uma nova economia intensiva em informação, fatores que alteram as 

relações sociais e familiares. Afirma ainda Plümer et al (2018) que, dentro de uma cadeia 

de transformações políticas e econômicas, encontram-se pessoas, empresas e nações, 

imersas e sujeitas à alteração das estruturas familiares e governamentais.  

Segundo Harvey (2004), o capital domina o espaço e o tempo, mesmo que por 

algum tempo os movimentos políticos obtenham o controle de um lugar em particular. O 

poder dominante do capital vai aonde outros não alcançam, pois coordena o espaço 

fragmentado no passar do tempo histórico global do capitalismo. O crescimento 

populacional das cidades nas décadas recentes apresenta dados alarmantes (QUEIROGA; 

BENFATTI, 2007). Conforme Soja (2008), os fenômenos do final do século XX tornaram a 

cultura local e territorial menos representativa, não apenas naquelas cidades com maior 
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fluxo de pessoas e mais desenvolvidas (como cidades da América do Norte e Europa), mas 

praticamente em todo o globo terrestre. A partir desse momento, as cidades passam pelo 

risco de se tornarem residuais, com monumentos abandonados e obsoletos, pertencentes 

a uma época passada. O centro financeiro e administrativo se dispersa, enquanto grandes 

conjuntos residenciais se expandem além dos limites oficiais urbanos. Pouco vinculada à 

malha urbana, essa forma de ocupação do solo minimiza o poder do Estado. 

Consequentemente, o urbanismo fragmentado ampliou as desigualdades sociais, frutos 

das práticas discriminatórias de classe, etnia e gênero.  

Para Landau-Ward (2017), o conflito financeiro gerado pelo mundo global causou 

inúmeros problemas sociais, contudo, destacam-se o enorme déficit habitacional e a 

extrema miséria urbana. As dinâmicas globais, sociais, econômicas, culturais e ambientais, 

que muitas vezes possuem como pano de fundo a política enredada na globalização, 

encaminham cidades tanto para um sucesso futuro quanto para a derrota iminente. Com 

o passar dos anos, as redes e as alianças transnacionais transformaram cidades em ilhas, 

visto que os seus sistemas políticos e econômicos atuam de modo diferente de suas 

regiões geográficas. Cada vez mais globais, os fluxos do capital e as influências da cultura 

enfraqueceram o Estado-nação. Eles manifestam territórios em novos formatos, 

suplantando o Estado, tanto no sentido da política quanto nas disputas de interesses. 

Contudo, na contemporaneidade, as conquistas da globalização vão além de seus 

limites geográficos e, atualmente, com o auxílio dos avanços tecnológicos, o seu alcance 

é ainda maior. Essas rápidas transformações trazem problemas ainda mais devastadores. 

Suas dinâmicas exploram recursos e transformam territórios, causando enormes 

problemas sociais, em função do acúmulo de capital, a partir do pensamento mercantilista 

(SOJA, 2008; HALL, 2013).  

c) Relacionamentos - Na pré-modernidade, a sociedade era regida pela coroa e 

pela mitra nos reinos e na religião, mas após as revoluções (como a francesa e a industrial), 

iniciou-se a modernidade e, assim, nasceu na ciência o experimentalismo. Segundo 

Bauman (2008), o homem queria criar uma situação mais sólida, mas sua ação resultou 

em muitos problemas que se refletiram na sociedade. Tudo é líquido, de maneira que não 

é mais possível se firmar em nada.  

Facilmente deixados de lado, os valores deram lugar ao prazer momentâneo, 

desfazendo nessa sociedade líquida o aspecto moral. O pensamento que conduz a 

juventude é o de “faço o que eu bem quiser comigo, pois o corpo é meu”. No entanto, o 

vazio existencial fez com que o suicídio crescesse drasticamente nas décadas passadas, 

principalmente entre os do sexo masculino. 
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E, embora alguns afirmem que isso é vinculado à vulnerabilidade social, e não 

querendo minimizar este fato, se analisarmos os dados mundiais, conforme a Figura 01, 

verifica-se que países desenvolvidos atingem, muitas vezes, taxas maiores de suicídios que 

as de países mais pobres. De acordo com a OMS (2014)1, um dos fatores de risco está ligado 

aos relacionamentos, ou seja, ao senso de isolamento, à falta de apoio social, a conflitos, 

disputas ou perdas. 

 

Figura 01: Mapa da taxa de suicídio a cada 100.000 pessoas em 2017

 

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 20182 

 

O filósofo David Hume (2004) afirmava que a ruína em que o ser humano se 

encontra, de certa maneira, é resultado dos caprichos e paixões que caracterizam a nossa 

sociedade, e que esses comportamentos podem levar a prazeres ou desprazeres. 

O viver em torno de interesses egocêntricos faz com que o homem 

contemporâneo pouco se importe com os problemas sociais do seu entorno. Muitos 

asseguram amar a humanidade, mas odeiam quem está próximo, simplesmente por esse 

próximo ter convicção diferente da sua. Inclusive no ambiente acadêmico, no qual o 

pensamento deveria ser livre e apenas centrado no aspecto científico, muitos estudantes 

 
1 World Health Organization, Preventing suicide: a global imperative, 2014.Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_fin.pdf;jsessionid=1C41CEA55CBE3EA6E
D4408CBFD5FA3EC?sequence=11 

2 Rede Colaborativa de Carga Global de Doenças. Resultados do Estudo Global de Carga de Doenças 2017 (GBD 
2017). Seattle, Estados Unidos: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018. Disponível em: 
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/11/9789241564779_fin.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_fin.pdf;jsessionid=1C41CEA55CBE3EA6ED4408CBFD5FA3EC?sequence=11
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_fin.pdf;jsessionid=1C41CEA55CBE3EA6ED4408CBFD5FA3EC?sequence=11
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
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se sentem pressionados por adotarem comportamento diverso quanto a ideologias e 

crenças. Isso demonstra o quanto os seres humanos e a ciência ainda precisam crescer no 

sentido de produzir o conhecimento de maneira imparcial e não por imposição de 

opiniões.  

Nesse sentido, Hume (2004) também descreve o consumismo, no qual cada vez 

mais as pessoas procuram saciar os desejos adquirindo coisas. O valor da vida  pauta-se 

no poder de compra; ou seja, quanto mais posses, maior será o valor e apreço dos 

indivíduos. As empresas não querem fazer produtos duradouros, afastando qualquer tipo 

de parcimônia que as pessoas deveriam ter ao consumi-los. Em meio à enorme 

concentração de renda e à busca incessante pelo poder, a globalização afeta também os 

relacionamentos, tornando-os líquidos, como é atestado pelos milhares de amigos que as 

pessoas têm pelas redes sociais (BAUMAN, 2008). Pela internet, tudo parece fácil: conecta-

se rapidamente com amigos e namoros, mas desconecta-se também com velocidade 

equivalente. Mudanças de relações e empregos são desejadas, pois o que é duradouro é 

considerado monótono. 

As pessoas perderam a noção de tempo linear. Em sua obra, Modernidade Líquida, 

Bauman (2001) sugere que agora o tempo possui conceito pontual, pois não considera 

passado nem futuro. Vive-se o momento apenas, e isso atinge também a educação que, 

em vez de formar os jovens, muitas vezes somente informa. Ninguém quer ter o trabalho 

de ler um livro, pois apenas bastaria ver um vídeo rápido sobre o livro. 

No entendimento de Ching, Jarzombek e Prakash (2017), o conceito máximo que 

deveria envolver o ambiente (relacionado à vida na coletividade), é “conheça o próximo”. 

Esse pensamento carrega em si o importante papel de harmonizar as relações. Todavia, o 

homem, independentemente de sua origem e nacionalidade, facilmente se deleita na sua 

singularidade, o que torna ilusória a harmonia entre pessoas e nações. É preciso criar 

meios para superar o egocentrismo. Não é somente o estudo dos acontecimentos e 

relações passadas que ajudará a romper com o que está arraigado, mas orientando-se 

pelo fundamento de que cada um enxergue o mundo com os olhos dos outros.  

d) Concentração de riquezas - Na globalização, riqueza e poder são méritos 

daqueles que perceberam antecipadamente as oportunidades, avançaram 

estrategicamente e, assim, despontaram no mercado extremamente competitivo, digital 

e global. Um limitado grupo de corporações globais detém a liderança no processo de 

desenvolvimento tecnológico, por meio de pesquisas e investimentos. Como resultado, 

muitas empresas hoje detêm poderes maiores que governos e, assim, possuem domínio 

no mundo.  
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Para investir e crescer financeiramente no mercado global, é preciso identificar um 

bom negócio, buscar oportunidades de investimentos (PLÜMER et al, 2018). Conforme 

Sennett (2018), na busca por oportunidades, investidores procuram negócios 

excepcionais. Especialistas, os olheiros de negócios estão atentos para investir onde 

ninguém antes conseguira enxergar o potencial de negócio. 

Verifica-se, na Figura 02, que essas empresas se concentram na América do Norte, 

Ásia e Europa; portanto, esses continentes têm domínio sobre os outros. Desse modo, o 

Estado perde o controle sobre o seu território, dando abertura a essas corporações para 

explorarem as suas riquezas e até mesmo o seu povo. Bauman (1999) já denunciava que 

as políticas de livre mercado, neste novo e avassalador sistema global, minariam o poder 

do Estado.  

 

Figura 02: As 100 maiores corporações globais em 2020 

 

Fonte: https://howmuch.net/articles/top-100-most-valuable-brands-2020 adaptado de 
https://brandirectory.com/ 

 

O crescimento de muitas delas está relacionado às suas estratégias de alianças e 

de fusões, às facilidades geradas pela falta de instrumentos de controle global, à 

diversidade de possibilidades que as tecnologias trouxeram, às oportunidades do sistema 

financeiro e fiscal e ao acesso fácil à mão de obra qualificada e de baixo custo (OLIVEIRA, 

2019). 

https://howmuch.net/articles/top-100-most-valuable-brands-2020
https://brandirectory.com/
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Reconhecidas mundialmente, essas corporações gigantes lucram anualmente 

bilhões de dólares, além de exercerem grande influência sobre a opinião pública, como 

pode ser visto na Figura 03. Entre as principais corporações que atuam no setor 

automobilístico, de mídia e financeiro, destaca-se a varejista Amazon, que teve um 

crescimento de mais de 100% em seu valor de mercado, no período de um ano (SANCHEZ, 

2020). Com esse crescimento, a empresa detém mais recursos financeiros que o governo 

de alguns países. 

 

Figura 03: Crescimento das dez maiores corporações do mundo 

 
Fonte: https://brandirectory.com/rankings/global/overview 

 

Tanto a Amazon quanto outras lojas do varejo que possuem plataformas de e-

commerce buscam parceiros comerciais que facilitem os processos e maximizem as 

vendas num modelo de negócios denominado marketplace. Com lucros e riscos 

compartilhados, essas empresas também podem ser consideradas como “líquidas”, visto 

que, a qualquer momento, é possível perderem muito de seu capital.  

Em contexto global, enquanto alguns acumulam enormes riquezas, muitos outros 

morrem devido à desnutrição, à falta de abrigo e de saneamento. Atualmente, 60% da 

riqueza do planeta concentra-se na mão de apenas 2.153 milionários, enquanto os outros 

40% da riqueza são distribuídos entre 4,6 bilhões de pessoas (OXFAM BRASIL, 2020) 

e) Desigualdades sociais - As dinâmicas entre o desenvolvimento social e urbano 

não apenas configuram o espaço, mas conduzem o empoderamento de poucos e o 

enriquecimento de alguns empreendedores e exploradores do solo e, por fim, prejudicam 

a grande maioria de habitantes, os desafortunados. Para muitos desses, bastam os 

trabalhos informais que, em variadas localidades, desconsideram as necessidades dos 

trabalhadores, que são menosprezados, explorados e, muitas vezes, abandonados em 

áreas degradadas e distantes. As autoridades só perceberão as suas falhas quando os 

problemas sociais alcançarem todas as classes, pois o surgimento da criminalidade 

atingirá qualquer classe, faixa etária e região da cidade.  

Para Peixoto (1996), Soja (2008), Hall (2013) e Montaner e Muxí (2014), são nos 

grandes centros urbanos que os reflexos da globalização são mais sentidos, acarretando 

https://brandirectory.com/rankings/global/overview
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maiores problemas de infraestrutura, causando uma extrema segregação física e social e, 

consequentemente, alimentando a criminalidade. As grandes metrópoles apresentam 

um poder de sedução, mesmo que não estejam preparadas para acolher um grande 

aumento demográfico (QUEIROGA; BENFATTI, 2007). De forma destacada, o êxodo rural 

fez com que as cidades passassem por uma expansão rápida e desordenada, o que 

acarretou enormes problemas sociais, econômicos e ambientais. Muitos foram atraídos a 

viver nos centros urbanos, com o sonho de uma vida melhor e a possibilidade de trabalho, 

mas os graves problemas e misérias, deficiências e desigualdades tornam esse sonhador 

um prisioneiro da selva de pedra (SOJA, 2008; HALL, 2013; MONTANER; MUXI, 2014). 

O mundo presenciou a dura e previsível crise no setor da construção nas últimas 

décadas do século XX. Por intermédio da especulação imobiliária, os interesses egoístas 

de investidores dominaram os preços das edificações e do solo, principalmente aquelas 

destinadas à moradia. O que deveria ser um bem e um direito passou a ser um objeto de 

investimento e acúmulo de riqueza, de forma que foi distorcido o conceito de cidade. Da 

mesma forma, foram comprometidos o poder e a responsabilidade dos governos 

democráticos, quanto à função de alcançar uma sociedade mais justa e equilibrada. O 

controle da propriedade privada sobre o solo urbano foi monopolizado e abolidas antigas 

conquistas sociais (MONTANER; MUXÍ, 2014).  

Os investimentos nas infraestruturas urbanas feitos pelo poder público passam a 

alimentar o investidor do solo. Os loteamentos periféricos informais e precários (distantes 

dos grandes centros) e os condomínios fechados (que configuram as novas manchas 

urbanas) são as principais estratégias dos investidores para ampliar os seus recursos 

financeiros. Essa forma de ocupação do solo amplia segregações e conturbações urbanas, 

impossibilitando delimitar as áreas das cidades e tornar o investimento público acessível 

a todos. 

O consumismo e a ganância pelo acúmulo de bens geram nas cidades as maiores 

discrepâncias entre as classes. Impulsionada pelo poder, a elite busca satisfazer os seus 

desejos, não se importando com o sofrimento alheio (BAUMAN, 2008). Os atuais processos 

econômicos são fundamentados no princípio de defender e valorizar o mercado financeiro 

acima da vida humana (LANDAU-WARD, 2017). Assim, as "pós-metrópoles" forçaram uma 

supervivência adaptada com a imensa imigração, causando efeitos negativos, como 

baixos salários, aumento do número de guetos, ampliação da economia informal, maior 

número de atividades ilegais e instalação da pobreza profunda (QUEIROGA; BENFATTI, 

2007).  

Dentro desse emaranhado não há justiça social, visto que em algumas cidades, os 

moradores perdem o direito a um lugar. Em todo o mundo, as pessoas que são excluídas 

se dispersam nas paisagens ou agrupamentos em áreas segregadas. A preocupação com 
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a desigualdade, a falta de seguridade e a exclusão social tornaram-se o tema central na 

discussão da teoria urbana (LANDAU-WARD, 2017). No entanto, quanto mais a população 

estiver exposta à vulnerabilidade social, mais sofrerá com o impacto global (PNUD, 2019). 

As cidades pós-modernas e as condições de vida que elas oferecem não podem ser 

consideradas acolhedoras. Esse fato não é realidade exclusiva de países subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento. A intensa urbanização e a expansão dos subúrbios fizeram com 

que cidades do mundo inteiro se deparassem com o crescimento frenético da miséria. O 

déficit habitacional e o crescente processo de favelização agravaram significativamente 

os problemas sociais (SOJA, 2008). 

E, embora haja certo desenvolvimento, os benefícios provenientes do avanço 

tecnológico se concentraram em territórios específicos, além de terem alcançado apenas 

uma parcela da população mundial. As tecnologias digitais não foram capazes de 

qualificar a vida cotidiana de todos, principalmente daqueles que se encontram isolados 

e em comunidades precárias. Pelo contrário, ela colaborou para que a riqueza se 

concentrasse ainda mais nas mãos de poucos.  

Muitos dos problemas que temos hoje nas cidades atribuem-se ao fato de que o 

ambiente urbano se voltou contra a valorização dos espaços públicos e a falta da 

percepção da paisagem (PEIXOTO, 1996; JACOBS, 2000). Se Jane Jacobs (2000) já 

demonstrava preocupação com a segurança urbana na década de 1960, ainda mais hoje 

nós, os urbanistas, devemos atentar a esta questão. Cada dia mais se verifica que cidades 

levantam barreiras físicas, muitas vezes em nome da própria segurança, mas que, de 

acordo com Montaner e Muxí (2014), essa postura poderá ser motivo para o estopim de 

uma revolta dos excluídos que, por sinal, são a maior parte da população.  

No entanto, embora muitas discussões sobre a problemática foram tratadas entre 

teóricos, analistas e políticos, vimos de forma crescente a desigualdade entre as classes 

aumentar. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas 

(2019), entre 2000 e 2018, a desigualdade no Brasil aumentou. De fato, a classe rica, que 

representa 10% da população, concentra 55% do total de todas as formas de renda do país. 

Para que haja desenvolvimento humano, é preciso tratar das desigualdades e, assim, 

alcançar as metas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2019). 

Segundo o programa, as desigualdades sociais têm sido agravadas pela inação diante da 

crise climática, e essa situação pode dificultar a implementação de medidas ambientais, 

comprometendo o futuro da humanidade. 

Posto isso, não se pode pensar em desenvolvimento sem pensar no bem-estar de 

todas as camadas sociais. É ingênuo pensar que o mundo será saudável e seguro se não 

cuidarmos do meio ambiente e se deixarmos grande parte da população esquecida. 
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1.1.2 Medos e incertezas 

 

 

Outro fenômeno observado nas sociedades contemporâneas são os medos e as 

incertezas. Várias são as causas que podem causar pânico e comoção social. Entre elas, 

destacamos aquelas que mais afetam a dinâmica das cidades. 

a) Instabilidade econômica - A insegurança sobre o futuro, em grande parte, deve-

se à fragilidade econômica sobre como garantir a sobrevivência em meio a tantas 

mudanças causadas pelo mercado financeiro globalizado. Essa tendência se amplia no 

atual mercado competitivo e inseguro, diante de empresas que já não podem manter uma 

folha de pagamento robusta, somando-se isso ao enfraquecimento do Estado e ao 

domínio de grandes incorporações, que contratam serviços qualificados com baixo custo 

e sem compromisso de manter os encargos sociais.  

Com gestão administrativa pública impotente, hoje “cada indivíduo se encontra 

sozinho, nu, perante a administração de Estado” (VIDAL; MUSSET; VIDAL, 2011, p. 522). A 

fragilidade econômica herdada do sistema capitalista global faz com que a pequena 

indústria e o comércio local não sobrevivam a tantas interferências do mercado mundial. 

Além disso, ainda é uma constante a corrupção ativa e passiva, sobretudo nos países nos 

quais as leis são mais frouxas, como no caso do Brasil que, em 2013, estava em 12º lugar no 

ranking mundial do mapeamento da corrupção (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2013).  

Devido à difusão de novas tecnologias, por meio da ação de empreendedores, 

ocorre um aparente desenvolvimento que se revela nocivo à dignidade humana. Quando 

isso acontece, a sociedade é prejudicada, pois a coesão social e a economia serão afetadas, 

não sendo valorizados o potencial local, o trabalho, tampouco a vida das pessoas (PNUD, 

2019). Além disso, as novas tecnologias trazem a instabilidade financeira e diminuem 

drasticamente a mão de obra em muitas áreas, tornando grande parte da população 

mundial desempregada ou trabalhando em subempregos. 

b) Desemprego - O poder de sedução das grandes metrópoles está na 

possibilidade de trabalho e na esperança de poder oferecer uma vida melhor para a 

família, mas, na maioria das vezes, as metrópoles tornam-se um verdadeiro pesadelo, uma 

vez que o emprego não aparece, mas a miséria, a falta de moradia e as desigualdades 

(MONTANER; MUXÍ, 2014). De acordo com o PNUD (2019), os filhos daqueles que se 

encontram na miséria estarão em desvantagem em relação aos filhos de famílias que 

tiveram condições financeiras para arcar com saúde e educação. Dessa forma, é bem 

provável que os jovens oriundos de famílias carentes enfrentarão maiores entraves para 

inserção no mercado de trabalho. 
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As tecnologias estão trazendo mudanças no trabalho e na vida da sociedade, nos 

aproximando de um precipício do qual será complicado escapar (PNUD, 2019). Muitos 

empregos que existiam no passado, hoje não existem, forçando muitos a trabalhar na 

informalidade. Os reflexos do advento das tecnologias e da retração da economia com a 

menor oferta de empregos exigem da sociedade contemporânea criatividade e otimismo, 

como forma de sobrevivência. Assim, surgem inúmeras plataformas digitais que oferecem 

consultoria e cursos para que a população consiga encontrar meios de adaptação às novas 

tendências do mercado. 

c) Violência e terrorismo - Hoje, vemos o constante medo devido à violência e aos 

atentados terroristas, fazendo com que muitos se afastem de grandes aglomerações. Mas 

a violência prossegue em diferentes escalas e lugares. Verificamos atônitos muitas vidas 

sendo perdidas em espaços urbanos e privados, como, por exemplo, nos casos de violência 

doméstica. Contudo, em meio ao sofrimento pelo qual a humanidade passa atualmente, 

se destaca o número expressivo de refugiados que procuram asilo. Esses, devido à 

insegurança, abandonam seu país de origem para sobreviver, muitas vezes, em 

acampamentos precários. Com isso, têm de viver em situação de grande vulnerabilidade 

social nos países que os acolheram. Indivíduos que foram praticamente “expulsos da 

pátria por causa de conflitos armados ou perseguições, muitas vezes, recebem o mesmo 

tratamento discriminatório fora da própria terra” (MILESI, 2003, p. 19).  

Apátridas, essas pessoas são discriminadas e tidas como suspeitas de terrorismo 

ou portadores de alguma “doença social”, devido à sua religião ou etnia. Para Bauman 

(2008), é como se essas pessoas perdessem o seu lugar na terra, não fazendo parte de 

lugar nenhum. Diante disso, o cuidado com aqueles que vivem em situação de refúgio 

deve ser colocado como prioridade, por serem eles os “mais vulneráveis entre os 

vulneráveis” (MILESI, 2003, p. 19). A atual crise por sobrevivência fez com que se elevassem 

os movimentos migratórios mundiais, atingindo níveis críticos. Em busca de refúgio, 

milhões de pessoas fogem de seus países, devido aos conflitos religiosos, perseguição 

política, ou mesmo violação dos direitos humanos.  

d) Impactos ambientais - O homem contemporâneo perdeu a capacidade de gerir 

os recursos naturais, ao buscar o constante desenvolvimento tecnológico. Como 

praticamente tudo é descartável em sua concepção, ele esqueceu-se da limitação da 

natureza e da necessidade de manejar corretamente a geração dos resíduos. Ao longo do 

tempo, a industrialização não se atentou em estabelecer uma gestão passiva, em que 

fosse observado o ciclo de vida dos materiais e a redução do uso de energia. 

Hoje, a humanidade colhe os frutos negativos dessa mentalidade, com a escassez 

de recursos essenciais à vida, bem como os constantes desastres naturais e o surgimento 

de novas doenças. Para mitigar os efeitos da atuação do homem na natureza, legislações 
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e certificações foram criadas. Somente no Brasil, em âmbito federal, existem inúmeras 

legislações, fazendo com que o Ministério do Meio Ambiente disponibilize 1.751 atos, 

resoluções, decretos, portarias e instruções normativas, por meio do denominado “Painel 

de Legislações Ambientais”3, que facilita o acesso do público. 

Apesar de todos os esforços, o processo de degradação ainda atinge muitos setores 

e localidades, sendo que, nos assentamentos precários, a degradação ambiental é mais 

visível e severa. Para que os impactos sejam minimizados, o controle e a compensação 

deverão alcançar principalmente aqueles que se encontram às margens da sociedade, 

visto que estes, muitas vezes, não tiveram nenhuma educação ambiental básica. 

e) Doenças - Com a intensificação dos movimentos migratórios, novas doenças 

começaram a surgir e se espalhar rapidamente pelos continentes. Assim, epidemias são 

proliferadas, impedindo a convivência em espaços públicos. Como no caso da Covid-19, 

que vem causando impacto no mundo todo após a ONU ter declarado estado de 

pandemia, no dia 11 de março de 2020, fazendo as pessoas isolarem-se dentro das 

residências no mundo todo. Por não existirem naquele momento vacinas contra o vírus, 

praticamente todos os povos foram obrigados a manter isolamento social. A grande 

mobilidade intercontinental existente em nossos dias fez com que o vírus se espalhasse 

rapidamente pelos países. 

Essa nova realidade impossibilitou muitas atividades que são essenciais para a 

subsistência de uma grande parte da população mundial. Em poucos dias, foi revelada a 

fragilidade dos mercados financeiros, dos sistemas de saúde e sanitários, além de muitas 

outras que ainda não se podem mensurar. Com isso, pode-se admitir que tudo agora é 

incerto, tanto para os ricos, que viram seus investimentos se dissolverem nas bolsas de 

valores, quanto para os pobres, por não saberem o que irão comer amanhã. A previsão é 

que a recessão econômica deixará marcas profundas, tanto nos habitantes de países 

desenvolvidos quanto nos dos em desenvolvimento. De acordo com Kristalina Georgieva, 

diretora-gerente do FMI, afirmou que o mundo levará mais tempo do que previsto 

inicialmente para se recuperar da crise que o coronavírus tem ocasionado, sendo ainda 

mais acentuada que a Grande Depressão dos anos de 1930 (REUTERS, 2020). Como 

resultado, a pandemia só ampliará as taxas de desemprego e a instabilidade econômica. 

Para alguns, que foram ou ainda serão afetados pela perda de familiares, as 

recordações dessa crise serão mais profundas do que as daqueles que apenas 

enfrentaram problemas financeiros. Muitos não tiveram a chance de se despedir, 

enquanto outros viram os entes queridos serem enterrados coletivamente em valas.  

 
3 Ministério do Meio Ambiente. Acesso: https://www.mma.gov.br/ 

https://www.mma.gov.br/
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Em suma, o distanciamento social que a pandemia trouxe impactará o nosso modo 

de vida para sempre, de forma que a geração do conhecimento deverá trazer 

considerações futuras sobre a arquitetura e o urbanismo pandêmico (LICHFIELD, 2020). 

Questionamentos sobre a inter-relação em espaços públicos e coletivos fizeram com que 

a professora de Planejamento Urbano da Harvard, Ann Forsyth (2020), elaborasse uma 

classificação, em três escalas, sobre contextos referentes a este objeto de estudo: a) 

cidades e regiões, nas quais o transporte público e os espaços estão sendo esvaziados e 

onde provavelmente, assentamentos com maior densidade demográfica serão os mais 

afetados; b) os bairros poderão prestar maior auxílio e estímulo em momentos de estresse, 

ao possibilitar que as pessoas exercitem-se ao ar livre e tenham acesso a pequenos 

comércios; c) as casas, onde as famílias se encontram unidas para oferecer apoio e prazer 

necessitam dispor de ambientes que proporcionem saúde física e mental.  

É preciso encontrar meios para qualificar os lugares onde existam grandes 

aglomerações, criando espaços saudáveis e sistemas de saneamento eficientes para as 

pessoas de baixa renda. O planejamento deverá focar não apenas os problemas referentes 

a desastres e vulnerabilidades, mas também as doenças infecciosas. Assim como ocorreu 

no século XIX, em que as pesquisas na área do urbanismo e da arquitetura foram 

direcionadas ao combate a doenças infecciosas, hoje a pandemia colocou novamente na 

vanguarda investigações com essa problemática (FORSYTH, 2020). Será preciso buscar a 

sinergia entre educação arquitetônica, urbana, pesquisa, prática e saúde pública, em um 

mundo virtual e global pós-pandemia (SALAMA, 2020). 

Como já ocorreu muitas vezes, o mundo está mudando novamente, forçando uma 

nova adaptação no modo em que vivemos, trabalhamos e nos relacionamos (LICHFIELD, 

2020). Teremos agora uma nova era caracterizada por intensas práticas virtuais e digitais, 

mas que poderá trazer efeitos negativos, como solidão, apatia e hábitos maléficos à saúde, 

visto que essa situação interfere no sono, na alimentação, nos exercícios físicos e no 

contato com o meio ambiente (SALAMA, 2020). Paira grande incerteza sobre como a 

sociedade contemporânea reagirá às mudanças atualmente em curso. Para Lichfield 

(2020, s/p.) “o melhor que podemos esperar é que a profundidade desta crise finalmente 

force os países [...] a consertar as enormes desigualdades sociais que tornam grandes áreas 

de suas populações tão intensamente vulneráveis”. 

Conforme Salama (2020), as implicações sociais e espaciais que assolam a área de 

arquitetura e urbanismo e que necessitam ser investigadas são: a) como será a 

transformação na dinâmica urbana; b) quais são as principais implicações socioespaciais; 

c) a compreensão da dialética entre espaço e vida urbana; d) os efeitos do engajamento 

ambiental e; e) geração de ambientes que acomodem novos estilos de vida e trabalho. Por 

mais que o autor tente responder tais questões, nada ainda pode ser considerado como 
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verdade absoluta, mas sua conclusão teórica foi importante para compreender que a 

condição pós-pandemia gerou um “novo normal”. 

Nos anos recentes temos observado a crescente e profunda crise ambiental, 

econômica, social e moral. É como se o ser humano perdesse a sua identidade e seus 

valores que foram construídos ao longo da história (BAUMAN, 2008; WHITE, 2010). As 

cidades, que deveriam oferecer segurança, trabalho, saúde e convivência, têm propiciado 

o contrário e, quanto mais populosas, mais complexos são os seus problemas. 

Em novembro de 2017, mais de 15 mil cientistas, de 184 países, fizeram um alerta na 

BioScience (NARDI, 2019), afirmando que o bem-estar das nações está “severamente 

comprometido” devido à crescente destruição ambiental, às mudanças climáticas, aos 

desmatamentos, à escassez de água doce, ao desaparecimento de espécies e ao 

crescimento da população humana. 

Com a pandemia, hoje é debatido o futuro das cidades e a densidade urbana. 

Inúmeros escritores e especialistas já estão examinando a questão sobre o urbanismo, seu 

planejamento e design, na tentativa de reconfigurar o futuro das cidades, agora que o 

Covid-19 revelou muito sobre o modo como vivemos (CODON; 2020; SALAMA, 2020; 

LICHFIELD, 2020). Será que essa pandemia virá para alertar mais o ser humano, sendo um 

prenúncio para uma nova coleção de valores? 

Em meio a tantas incertezas, fica o questionamento sobre se a sociedade 

contemporânea, e até mesmo o mundo, suportará tamanhos desafios. E se o domínio do 

sistema neoliberal sobreviverá, visto que em nome do progresso, esse sistema devasta 

tudo e todos. Nem mesmo poderá ser afirmado que o socialismo trará estabilidade, pois o 

comunismo já se mostrou ineficiente e, muitas vezes, intolerante, visto que inúmeros 

indivíduos fogem de países com esse regime. Mas uma coisa é certa: o mundo não poderá 

mais ser dominado e mantido refém de grandes corporações globais. 

Neste momento, há necessidade de questionar como é regulado o mercado, os 

sistemas de informações, a economia, a ecologia, as migrações, o tráfico de drogas e de 

armas e a saúde, em âmbito global. Assim, ainda que praticamente tudo hoje esteja 

conectado com o global, precisamos pensar e cuidar do local. Com isso, pode-se dizer que 

há uma responsabilidade conjunta na busca do bem comum. No cenário atual, arquitetos 

e urbanistas possuem papel fundamental, como construtores de ambientes com mais 

qualidade e igualitários. 
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1.2 Desafios e Novos Direcionamentos na Arquitetura e Urbanismo 

 

 

Diante do quadro que foi apresentado, é preciso uma reflexão sobre o papel da 

arquitetura e do urbanismo nessa sociedade, buscando compreender como ocorre a sua 

prática profissional, como tem sido direcionado o seu ensino e de que modo essa área 

pode ser um conhecimento de maior acesso às comunidades. 

 

 

1.2.1 Entre utopia e realidade 

 

 

No cotidiano profissional do arquiteto e urbanista observam-se algumas realidades 

que têm caracterizado a carreira desse especialista e que se refletem na forma como a 

atividade é entendida e praticada.  

a) Utopia profissional - Fica claro que a crise vivida hoje é resultado dos conceitos 

da Era Moderna, em uma sociedade de consumo, com seus sistemas e tecnologias em 

série. De acordo com Montaner e Muxí (2014), esse sistema alterou o papel do arquiteto e 

dificultou a sua busca pela intelectualidade artística e tecnológica. Os projetos passaram 

a ser elaborados sem a participação de usuários, nem tampouco levaram em conta o 

contexto da cidade. Com caráter predominantemente produtivista, o arquiteto foi se 

distanciando do pensamento crítico.  

A investigação científica também é atributo preponderante a ser analisado. A 

carência de pesquisas em arquitetura e urbanismo se dá devido à dificuldade de 

determinar valor às edificações. Não é possível agregar maior valor a determinado edifício 

em relação a outro. É possível que esse seja um dos problemas pelos quais os arquitetos 

não desenvolveram uma base de pesquisa rigorosa. As divergências e contradições, por 

vezes, parecem afirmar que não estamos muito certos quanto ao futuro, muito menos de 

como criar estratégias pedagógicas para conduzir a próxima geração de arquitetos 

(BUDAY, 2019). 

b) Arquitetura Autoral - A valorização da arquitetura autoral4 é reproduzida ainda 

no ambiente acadêmico. Para Weinstein (2018), esse enaltecimento pode ser devido à 

crença na necessidade de ensinar arquitetura como uma arte, como sugere Bernstein 

 
4 Termo utilizado no segmento que entende o autor do projeto de arquitetura como um artista e que deve ter os 
direitos autorais protegidos como uma obra de arte única. 
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(2018), ao salientar a importância de ter aulas com arquitetos atuantes e famosos 

mundialmente. O ensino precisa ter mais que artistas, precisa ter educadores com 

habilidades relevantes, que estabeleçam um diálogo autêntico e democrático com os seus 

alunos, em uma relação que poderá melhorar toda a educação arquitetônica. 

Weinstein (2018) sugere aproximar o acadêmico do não acadêmico, ao considerar 

que a colaboração daqueles que, por razões diversas não buscaram educação formal nos 

bancos acadêmicos, deve ser bem-vinda, pois a extraordinária prática dos "não 

escolarizados oficiais”, contribui para ampliar o conhecimento dos futuros arquitetos. 

Ao enfrentar o mercado de trabalho, o arquiteto urbanista se depara com um 

mercado competitivo e dominado pelos autores exponenciais. O mercado autoral é 

limitado e injusto, tanto para arquitetos quanto para classes menos favorecidas. Ao 

observarmos o caso do Brasil, verificamos a catástrofe que essa postura trouxe como 

herança à grande maioria dos brasileiros. Por um lado, ficam aqueles que possuem 

condições de habitar em casas de luxo, fruto de um urbanismo que menospreza a rua, 

enquanto outros são excluídos vivendo precariamente, não podendo usufruir da 

arquitetura nem do urbanismo. “O Brasil é um país exacerbadamente elitizado, que 

precisa urgentemente começar a mudar essa situação” (WHITAKER, 2011, s/p). 

Para Whitaker (2011), esse enredamento não é resultado somente da postura dos 

arquitetos autorais, mas da ideia de que esse é o único caminho para se ter sucesso. A 

responsabilidade é coletiva, visto que nossa sociedade privilegia a elite nas diversas 

atividades econômicas, políticas e culturais. Consequentemente, a culpa também recai 

sobre as Instituições de Ensino Superior (IES) que alimentam as ideologias e os 

pensamentos voltados para a arquitetura autoral. 

A relevância de reconhecer alguns nomes que se tornaram referência na 

arquitetura e no urbanismo brasileiro é inegável. No entanto, a problemática está na 

reprodução dessas referências e concepções por meio do ensino e das principais 

publicações que põem em foco exclusivamente a arquitetura e o urbanismo dos excessos 

para o mercado de alta renda. Já os projetos de habitações de interesse social, que visam 

abrigar pessoas de baixa renda, revelam o distanciamento dos conceitos e diretrizes 

projetuais, renunciando o conforto, os processos de manutenção e dimensionamentos 

adequados ao uso.  

Atualmente, existe grande questionamento sobre a arquitetura autoral, 

fortemente marcada no Brasil pelas classes dominantes, por meio de uma arquitetura 

para poucos, com edifícios e residências de luxo. Para Whitaker (2011), estabelecer um 

patamar superior para esse tipo de arquitetura, que dá primazia à genialidade, é limitar o 
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horizonte e as perspectivas dos futuros profissionais, projetando um mundo de alta 

competição em que o sucesso só será alcançado por alguns. 

O empoderamento de alguns poucos arquitetos limita a compreensão sobre o 

futuro dos estudantes de Arquitetura e de Urbanismo, que acreditam que a única opção 

será competir com os arquitetos da elite. Tanto no mercado nacional quanto no 

internacional, a glorificação dos grandes expoentes da área intimida jovens arquitetos, 

fazendo com que se sintam incapazes de alcançar reconhecimento profissional, ainda que 

possuam potencial elevado. Consequentemente, a informalidade e a mão de obra barata 

são alguns grandes desafios que arquitetos brasileiros enfrentam (WHITAKER, 2011).  

Diferentemente do pensamento que motiva atender às necessidades reais de uma 

comunidade carente, Graaf (2015) afirma que jovens arquitetos são motivados a ter 

ambições quase megalomaníacas. Foram encorajados por um sistema de ensino, uma 

"bolha educacional". Não significa que o jovem não possua competência técnica ou 

profissional, mas lhe falta a capacidade de ter uma relação harmônica com a sociedade. 

Essa estranheza parte do princípio de que, em grande parte, o contexto acadêmico 

valoriza a obra de arquitetos famosos, tornando-os divindades virtuais. A ilusão que faz 

com que todos aspirem a esse status é contraproducente e produz um efeito negativo, 

dado o distanciamento entre o ensino e a realidade econômica da sociedade, embora seja 

desejo dos arquitetos anteciparem as necessidades das pessoas.  

c) Ética profissional - A crítica sobre a atuação dos urbanistas que Hall (2013) 

apresenta, fundamenta-se no fato de que esses, em nome de um idealismo, buscam o 

interesse de poucos, em detrimento do sofrimento alheio da maior parte da sociedade. 

Nessa ótica, o autor responsabiliza esses profissionais pelo urbanismo cada vez mais 

desigual. Na visão de Montaner e Muxí (2014), ainda hoje muitos arquitetos acabam 

trabalhando em favor dos interesses do mercado imobiliário e de classes dominantes. 

Walter Benjamin5 (2017) já criticava as discussões egocêntricas que ocorriam no meio 

acadêmico na primeira metade do século XIX. A questão era sobre o novo estilo 

arquitetônico, advindo dos novos arquitetos, como aqueles formados pela escola alemã 

de Hannes Meyer6. Lambotte, que na época exercia o cargo de diretor geral administrativo 

das artes da Bélgica, melancólico questionava os projetos desses arquitetos, que 

propunham habitações com paredes curvas e transparentes. Para Benjamin, a discussão 

demonstrava que tais acadêmicos não estavam preocupados com os seres humanos que 

sequer tinham um abrigo para morar. 

 
5 Filósofo, crítico e tradutor alemão, viveu entre 1892 e 1940. Escreveu vários livros com temas voltados à teoria 

estética, política, filosofia e história. 

6 Arquiteto suíço, entre 1928 e 1930 foi diretor da Bauhaus, em Dessau. 
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Na visão de Richard Buday7 (2019), a falta de ética preocupa o Instituto Americano 

de Arquitetos. Em recentes anos, foram relatados inúmeros escândalos envolvendo 

arquitetos americanos. Profissionais que deveriam lutar pela igualdade social, pela 

preservação ambiental, como promotores de espaços de qualidade, se deixam levar pela 

ganância, explorando até mesmo os seus colegas. Escândalos que relatam casos de 

discriminação, exploração entre colegas de profissão, aceitação de propinas e 

envolvimento em corrupção denigrem a imagem dos arquitetos. Profissionais que 

constroem edifícios para tiranos sem se importarem com o sofrimento humano, e mesmo 

casos relatados de assédio e abuso sexual, são exemplos negativos que foram expostos 

nos Estados Unidos.  

Comportamentos dessa natureza demonstram uma má conduta ética e moral e 

colocam em risco o respeito pela profissão. “A percepção dos arquitetos como 

profissionais virtuosos dignos de confiança parece tênue”8 (BUDAY, 2019, s/p, tradução 

nossa). A obrigatoriedade do juramento de compromisso ético favoreceria o 

esclarecimento dos deveres dos jovens profissionais perante a sociedade. Essa prática 

varia entre os países, sendo obrigatória no Brasil, mas não ocorrendo em outros, como nos 

Estados Unidos. Para Buday, a formalidade em expressar um juramento perante os seus 

colegas traz consigo obrigações que precisam ser cobradas desse profissional.  

Assim como a Tríade Vitruviana era composta por firmitas, utilitas e venustas 

como elementos fundamentais da arquitetura, a compaixão, integridade e respeito 

podem compor as virtudes fundamentais dos arquitetos. Essas devem ser expressas na 

maneira como são produzidos os ambientes construídos. Ao colocar os interesses e 

necessidades da sociedade acima dos ganhos financeiros, é revelado o caráter altruísta do 

arquiteto. Causas nobres exigem coragem para negar determinados contratos de 

trabalho. O cuidado e o zelo devem ser mantidos em função do bem comum (BUDAY, 

2019). 

O autor descreve um inventário de valores morais que o arquiteto tem o dever de 

seguir, como responsabilidade, altruísmo, zelo, benevolência, coragem, cuidado, 

compromisso, caridade, diligência, eloquência e empatia. O cuidado é uma virtude de fácil 

aplicação na arquitetura e no urbanismo, no entanto, considerar clientes, usuários, 

vizinhança e natureza como partes igualmente interessadas, exige que as necessidades e 

 
7Arquiteto, escritor e educador, com 20 anos de experiência em pesquisa comportamental. Sua empresa, com 
sede em Houston, a Archimage, ganhou dezenas de prêmios por edifícios, interiores, curtas-metragens, 
comerciais de TV e mídia interativa. Fonte: An Architect’s Oath: Why a Pledge May Restore the Public’s Trust in 
the Profession. 

  
8 The perception of architects as virtuous professionals worthy of trust seems tenuous. 
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os interesses de todos sejam tratados com cautela e compromisso, tanto na construção 

de edifícios quanto no planejamento urbano. 

Sobre a ética na profissão, os autores Amaral e Fontão (2019, s. p.) descrevem, de 

forma cronológica, a postura profissional desde a Grécia Antiga até os nossos dias. No 

desenvolvimento do conhecimento e na produção da arquitetura e do urbanismo “é 

perceptível sua estreita relação com a Filosofia e a Ética, especialmente a ética do 

trabalho”. E, embora no início do século XXI o arquiteto se aproximasse “da figura do 

cientista, propondo-se a resolver problemas sociais com seus projetos”, a partir dos anos 

de 1970, os encaminhamentos econômicos do neoliberalismo alteraram a forma de 

produzir edificações e planejar cidades.  

A aproximação de arquitetos dos interesses econômicos fez com que se 

distanciassem da conduta ética nas relações de trabalho. A produção de determinados 

arquitetos é “facilmente reconhecível, transformando-os em estrelas da arquitetura 

midiática e conquistadores do mercado da arquitetura mundial, sem fronteiras a impedir 

seu sucesso” (AMARAL; FONTÃO, 2019, s.p.). Com valores éticos pautados no lucro, esses 

arquitetos não se preocupam com o bem-estar comum. Para eles, não interessa se 

ocorrerá gentrificação9, ou mesmo que muitos dos operários de suas obras faraônicas 

sejam explorados ou venham perder a vida. Mesmo quando muitos dos discursos giram 

em torno da sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo, na prática não é 

demonstrado o mínimo interesse em mitigar os problemas sociais, ambientais e culturais. 

Ao contrário, na grande maioria das vezes se apropriam de certificações verdes, como 

forma de marketing, para maximizar os seus lucros, o que dá a falsa percepção de que o 

arquiteto está cumprindo com o ideário social e ambiental. 

A arquitetura e urbanismo que busca o reconhecimento não por firmes valores 

éticos, mas por publicidade, muitas vezes serve-se das tecnologias para ter maior domínio. 

Mas as transformações que vêm ocorrendo desde as décadas passadas sem reflexão 

crítica e mudança de postura fizeram do arquiteto um sujeito descomprometido com os 

princípios éticos e de responsabilidade com o meio ambiente e com o bem-estar comum. 

A obsessão por lucros e fama tornou a sua atuação irresponsável perante a sociedade e 

até mesmo junto aos seus pares.  

 

 

 

 
9 O termo gentrificação foi criado pela socióloga britânica Ruth Glass e significa “pequena nobreza”. O conceito 
se refere a segregação urbana decorrente dos processos de mudança da paisagem, em que pessoas de baixa 
renda são expulsas de determinadas áreas, para a reconfiguração urbana em função da valorização econômica 
da região (ALCÂNTARA, 2018). 
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1.2.2 O rápido processo de transformação 

 

 

O segundo desafio aqui apresentado para a arquitetura e o urbanismo está na 

aceleração dos processos de transformação da sociedade e seus meios de produção e 

consumo. Esses têm sido impactados grandemente, em especial, pela revolução 

tecnológica, que gera incertezas quanto ao futuro da profissão.  

a) Revolução Tecnológica - As evoluções históricas e tecnológicas vêm 

modificando a forma com que arquitetos e urbanistas elaboram seus projetos, pela 

complexidade do conhecimento e das metodologias utilizadas (FABRÍCIO; MELHADO, 

2011). Além disso, para Castells (2012), propor algo desconexo da realidade do contexto em 

que será inserido, torna os projetos esquizofrênicos, pois atendem a um mercado que 

além de global é virtual, ao mesclar culturas, apagar memórias e identidades.  

Com as inovações, por mais que o mercado tecnológico avance e afirme que 

praticamente todas as atividades que eram exercidas no ambiente físico poderão ser 

desenvolvidas no virtual, na visão de Hall (2013, p. 480), a cidade nunca deixará de cumprir 

o seu papel social. Os cientistas pressupõem que os espaços públicos serão abandonados, 

mas eles não podem afirmar que isso ocorrerá, pois “o veredito ainda não foi pronunciado; 

e dele pode depender todo um futuro urbano”. 

Porém, como poderíamos responder a demandas intangíveis, se ainda não foi 

possível responder às demandas básicas da sociedade? Quem cuidará da realidade 

concreta que nos é apresentada hoje? Como será o cuidado daqueles que se encontram 

às margens do desenvolvimento tecnológico, pois hoje sequer possuem acesso à 

infraestrutura básica? 

As transformações ocasionadas pela inteligência artificial modificam e modificarão 

ainda mais as profissões. Entretanto, na arquitetura e no urbanismo ela possibilitará até 

mesmo os leigos a projetarem, prescindindo da ajuda profissional. Sassen (2013) corrobora 

esse pensamento e o complementa, afirmando que todas as áreas da arquitetura são 

afetadas pelo mundo digital global, principalmente pela difusão dos meios da 

digitalização que vem alterando os conceitos sobre espaço, lugar e materialidade. A 

organização dos espaços de trabalho e moradia vem sendo modificada com o advento das 

redes de informação. Para a autora, o papel da arquitetura e do urbanismo nesta nova era 

digital global precisa ser reavaliado. 

 Em meio a tantas incertezas, alguns dos reflexos da revolução digital e do advento 

da inteligência artificial já podem ser observados. Nos impasses que a profissão enfrenta, 

verifica-se que as mudanças na arquitetura e no urbanismo já são significativas. As 
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demandas que sobrevieram ao arquiteto exigem que cada vez mais se tenha domínio das 

tecnologias, com o desmoronamento de velhos conceitos.  

Para Dickinson (2018b), assim como na agricultura, na qual hoje se produz mais 

com menos pessoas, a tecnologia reduzirá a necessidade de contratação dos serviços de 

arquitetura. Da mesma forma como ocorrido na Revolução Industrial, a existência de 

soluções mais rápidas e baratas não substituirá a intervenção humana. Muitos ainda 

preferem o cultivo de seus alimentos, bem como morar em uma construção humanizada 

e artesanal. É possível que a arquitetura vernacular tenha um papel fundamental nesse 

novo panorama, como sendo algo que a máquina não poderá oferecer ao ser humano. 

Ao considerar os impactos que a tecnologia trará no processo de projeto, faz mais 

sentido integrar a educação arquitetônica ao processo de construção de edifícios, em vez 

de mantê-la apenas no ensino projetual (Dickinson, 2018a). Tal evolução fez com que 

ocorresse certa divisão, por meio de especialidades, devido à exigência de maior 

capacidade técnica. O processo projetual é caracterizado pela utilização e domínio das 

habilidades, não envolvendo apenas criatividade e conhecimentos científicos, mas 

técnicos, experiências profissionais e capacidade de propor soluções para o 

enfrentamento de problemas que se apresentam cada dia mais complexos (FABRÍCIO; 

MELHADO, 2011). 

A carência de habilidades, devido às lacunas entre o ensino e a prática profissional, 

faz com que o arquiteto entre em choque ao defrontar-se com a realidade. As atuais 

dinâmicas que vêm ocorrendo no mercado de trabalho e na sociedade não foram 

suficientes para gerar um despertamento. A maior parte das IES mantém conteúdos e 

métodos de ensino desatualizados em seus cursos.  

Ao mesmo tempo, a Era da Informação e a Revolução Digital criam expectativas 

que, por vezes, causam a ilusão de progresso. Entretanto, não se pode pensar que somente 

a utilização de ferramentas tecnológicas fará com que o ensino capacite os alunos para 

enfrentar o amanhã. Eles precisarão ultrapassar o raciocínio desenvolvido em aulas 

teóricas e em ateliês de projeto com vistas à inserção profissional e à resolução de 

problemas reais. Portanto, questões mais desafiadoras devem ser abordadas no período 

de formação, para ampliar a compreensão dos estudantes sobre as necessidades 

humanas primordiais e possíveis soluções para resolvê-las. Envolver os alunos em 

empreendimentos ambientais e sociais os conduzirá a decisões mais afeitas à profissão e 

à reflexão sobre suas posturas como cidadãos em uma sociedade de desigualdades.  

b) O futuro da profissão - Embora a elite seja atraída pelo marketing do 

brilhantismo de determinadas IES, isto não se sustentará por muito tempo. Assim como 

foi repentina e extrema a Grande Recessão, o mesmo poderá acontecer na arquitetura e 
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no urbanismo. A evolução tecnológica provocará grandes e inimagináveis impactos na 

profissão (MONTANER; MUXÍ, 2014). 

Alguns docentes estão pessimistas, enquanto outros cultivam um pensamento 

mais otimista quanto ao ensino e ao futuro da profissão. Os arquitetos norte-americanos, 

Duo Dickinson e Phil Bernstein, têm perspectivas totalmente divergentes sobre o atual 

ensino de Arquitetura nos Estado Unidos. Enquanto Dickinson descreve a decadência das 

escolas, Bernstein afirma que elas estão se aperfeiçoando. A crítica de Dickinson está 

pautada na substituição de grande parte da inteligência humana, ou seja, a criatividade 

arquitetônica, pela inteligência artificial. Em contraponto, Bernstein acredita que 

arquitetos com experiência digital (e principalmente formados pelo brilhantismo da 

Universidade Yale, onde ele trabalha), certamente terão garantidos os seus empregos. No 

entanto, nenhum dos dois docentes expôs ou buscou compreender as perspectivas de 

seus alunos, embora esses sejam os principais sujeitos da questão (WEINSTEIN, 2018). 

Segundo Weinstein, diferentemente dos cursos de robótica, que preparam os 

alunos para ingressar em um mundo de excelentes oportunidades de emprego, os 

direcionamentos dos cursos de Arquitetura, que encaminham alunos meramente ao 

vislumbre, formam profissionais cegos e romantizados. Quer seja de forma mais otimista, 

como Bernstein (2018), ou talvez com uma visão mais cética e realista, como a de 

Dickinson (2018a) e Whitaker (2011), é imprescindível a análise dos impactos das inovações 

tecnológicas no ensino e na prática profissional para, assim, elaborar estratégias que 

atendam às demandas da profissão e, consequentemente, da sociedade. 

 

 

1.2.3 A qualidade do ensino 

 

 

Enquanto o ensino nos Estados Unidos é considerado um alto investimento, 

conforme descrito por Dickinson (2018a), no Brasil, de forma contínua, os valores 

direcionados para esta finalidade vêm declinando, devido ao domínio das grandes 

companhias globais. Já no tocante à gestão de permanência acadêmica, o autor afirma 

que muitos alunos acabam abandonando os cursos, devido à desvalorização da profissão. 

Enquanto nas salas de aula os docentes enfrentam dificuldades em ministrar suas aulas, 

com alunos cada vez mais dispersos, ainda se deparam com problemas de aprendizagem, 

em virtude de deficiências no ensino básico, sobretudo no Brasil, que tem os piores índices 

no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), entre os países avaliados. 

A crescente oferta de cursos, o barateamento e as modalidades em Ensino a 

Distância (EaD) trouxeram considerável preocupação com a qualidade do ensino de 
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Arquitetura e Urbanismo. Embora entidades de classe se opusessem à abertura da 

modalidade EaD, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) concedeu autorização para a 

implementação destes cursos. 

No momento, discute-se a implementação de um Sistema de Acreditação do 

Conselho de Arquitetos e Urbanistas - CAU/BR, para garantir a qualidade na formação 

acadêmica. Contudo, tal discurso está ainda longe de se encerrar, pois a acreditação trará 

consequências negativas para aqueles alunos que já estão matriculados nesses cursos 

(ARRUDA, 2018).  

Para Montaner e Muxí (2014), o fenômeno que vem desvalorizando o ensino 

superior se relaciona ao conceito que denominaram como "trabalho-lixo", que condiciona 

a "vida-lixo". O "trabalho-lixo" caracteriza-se por ser "urgente, impessoal, desqualificado e 

mecânico", além de não ter continuidade e ser mal pago. A "vida-lixo" é fruto do 

crescimento do acúmulo e tem a ver com "a tentativa, nada inocente, de deixar que o 

ensino público se degrade". Em 2005, no Fórum Social per l'Educació a Catalunya, em 

Barcelona, sob a temática “Outra educação é possível”, o sindicalista belga Nico Hirtt 

denunciou: 

 

[…] em um futuro imediato, de competição internacional extrema e de sociedades 
divididas, será necessário apenas 25% de lugares de trabalho muito qualificados, 
sendo interessante que os 75% restantes sejam poucos qualificados, com uma 
formação temporária recebida rapidamente nos próprios lugares de trabalhos, para 
uma mão de obra flexível e transferível, subalterna [...] (MONTANER; MUXÍ, 2014, p. 
105). 

 

O atual mercado direciona o ensino massificado ou o conhecimento técnico, para 

a mão de obra barata, enquanto o ensino de qualidade passa a ser orientado para a elite 

(MONTANER; MUXÍ, 2014). Nesse ensino direcionado ao grande público, podemos destacar 

três grandes problemas: 

a) Diversidade e fragmentação dos saberes - Definida como profissão 

generalista, o exercício da arquitetura e do urbanismo demanda domínios de diversos 

saberes, o que exige reexaminar ininterruptamente os seus conteúdos e ampliar os seus 

saberes. É necessário possuir habilidades de ação frente aos problemas típicos desta 

geração. Por mais que a tecnologia auxilie, persistem e surgem novos dilemas, alguns 

ainda difíceis de serem mensurados, o que acarreta incertezas quanto ao futuro da 

profissão. Nesse contexto, é pertinente o debate sobre as especificidades atuais e as 

metodologias de ensino voltadas às habilidades e competências necessárias ao arquiteto 

do século XXI. 

De acordo com Rowland (1999), a formação do arquiteto, desde os primórdios, teve 

caráter generalista, como é possível verificar nos escritos de Vitruvius, já no século 1 a.C., 

pois abordava no currículo estudos ligados às artes verbais, sendo elas a gramática, a 
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retórica e a dialética, bem como estudos matemáticos, como a aritmética, a geometria, a 

teoria musical e a astronomia. Conforme a UIA (2017), o ensino de Arquitetura abrange 

conhecimentos das Humanidades, das Ciências Físicas, Ambientais e Sociais, das Artes e 

das Tecnologias. 

b) Descompasso entre ensino e prática profissional - A disseminação das 

tecnologias trouxe tensões em várias profissões, mas no caso da arquitetura e urbanismo, 

ela ampliou o distanciamento entre a arte, a técnica e o mercado (SEGNINI, 2002). Embora 

tenham ocorrido muitas mudanças na atuação do profissional nos anos recentes, o ensino 

permanece muito semelhante ao dos anos 1960. Pode-se dizer que o acadêmico não 

acompanha o ritmo acelerado das mudanças que estão ocorrendo nas profissões. Muitos 

dos cursos ignoram todo o desenvolvimento tecnológico que se desenrola atualmente. No 

Brasil, a formação tecnológica ainda é ausente na grande maioria das graduações em 

Arquitetura e Urbanismo (OMENA, 2019). 

A partir do século XVIII, o arquiteto voltou-se mais para as habilidades artísticas, 

relegando a técnica construtiva para outros profissionais, o que pode ser o motivo de certa 

alienação na área (AMARAL; FONTÃO, 2019). Afastando-se do domínio técnico, tanto a 

atuação quanto a formação concentraram-se na personificação artística, fazendo com que 

o principal a ser alcançado fosse a arquitetura autoral. Contudo, as demandas que foram 

sendo impostas ao arquiteto pelo mercado global e imobiliário fizeram com que esses 

buscassem meios para possibilitar a sua atuação profissional após a formação acadêmica. 

A graduação, por sua vez, não acompanhou esse processo, ampliando ainda mais o 

descompasso entre ensino e prática profissional, à medida que a inovação ganhou maior 

campo na construção civil. 

A reitora da School of Architecture at Rensselaer, nos EUA, Evan Douglis, afirma 

que nada se alterou na postura dos estudantes, visto que o ensino não exige tal mudança. 

Ainda hoje alunos se sentem à vontade em manter-se passivamente em sala de aula. É 

triste perceber que, assim como em décadas passadas, o professor continua assumindo o 

papel de mentor no processo de aprendizagem de seus educandos (KEMPER, 2018). 

Os entraves que o estudante encontra até tornar-se arquiteto parecem não 

compensar. O tempo e os recursos financeiros para a formação não garantem a 

estabilidade profissional (LOTUFO, 2014). Assim, a cada dia, mais jovens procuram 

profissões que aparentemente são mais rentáveis e em que não precisam se dedicar por 

anos em um curso que, quase sempre, oferece conteúdos e metodologias de ensino 

ultrapassadas.  

c) O ensino na contemporaneidade - Embora ainda timidamente, alguns 

educadores buscam implantar inovações pedagógicas como soluções para os dilemas 

https://www.arch.rpi.edu/school/douglis-intro/
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típicos do ensino atual. Entre elas, destacam-se as metodologias que priorizam a educação 

emancipatória, embora desenvolvidas na coletividade. Com esse preceito, são exploradas 

formas de aprendizagem em contexto reais, nas quais os estudantes são desafiados a 

propor soluções aos problemas enfrentados pelas comunidades carentes, por exemplo. 

Definidas a partir de diferentes métodos e nomenclaturas, essas aprendizagens buscam 

um meio para se esquivar do sistema de ensino engessado e multifacetado construído ao 

longo do tempo. 

Ao reconhecer o potencial dessas metodologias de ação-reflexão, ou reflexão na 

ação, surgem novas formas de ensino. Alguns cursos propõem métodos nos quais o 

aprendizado se concretize na atuação em comunidades. Exploram formas de consolidar o 

conhecimento adquirido em sala de aula. Nesse caminho, são implantadas atividades com 

diferentes formas dentro dos cursos, sejam no âmbito de sua matriz (por meio de 

disciplinas, da atuação de escritórios modelos, em projetos de extensão), sejam em 

atividades de laboratórios. Alguns desses métodos são aplicados em pequena escala, já 

outros em maior âmbito e ampla abrangência dentro das comunidades (SCHÖN, 2000). 

A fim de viabilizar tais métodos, são feitas parcerias entre instituições para 

arrecadar recursos financeiros. As metodologias ativas surgem como proposta para 

motivar a autonomia do aluno frente ao seu aprendizado. Atualmente, não é mais possível 

que o ensino mantenha o aluno como um sujeito passivo, em que a fonte principal do seu 

conhecimento seja o professor. Alguns programas utilizam metodologias de 

aprendizagem construtivistas como meio de estimular o pensamento crítico e habilidades 

de propor soluções para problemas reais. Uma das mais conhecidas e utilizadas é o 

Problem-Based Learning (PBL), que exige que o aluno encontre respostas para projetos 

baseados em problemas. No Brasil, sob a nomenclatura de metodologias ativas, destaca-

se o "Arco de Maguerez", que também aborda a metodologia da problematização, 

envolvendo exercícios em que o aluno atua em torno da dialética de ação/reflexão/ação, 

ou seja, a relação prática/teoria/prática (BERBEL, 1998). 

Com o surgimento dessas metodologias, alguns cursos de Arquitetura e de 

urbanismo buscam aplicá-las, mesmo que exista a crença de que o ateliê de projeto já 

possua um caráter semelhante. Contudo, elas trazem mudanças significativas no processo 

de aprendizagem. Podem ser destacadas a esquematização e estruturação de etapas a 

serem desenvolvidas; o enfrentamento do aluno a questões reais vivenciadas pelos seres 

humanos; a transformação do papel dos sujeitos (em que o professor passa de detentor 

para facilitador do conhecimento, e o aluno da posição passiva para ativa). No entanto, 

Mockbee (2013) ressalta a importância de uma formação que vá além de teorias e práticas, 

pois a profissão do arquiteto tem mais a ver com o caráter que deve embasar a sua postura 

perante a sociedade como um todo. 
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Assim, as metodologias ativas ganharam força nas últimas décadas pelo seu 

aspecto estruturante e reflexivo, pela capacidade que elas têm de desenvolver habilidades 

nos alunos, mas principalmente por impulsionar o sujeito a se envolver com as questões 

sociais. Compreende-se a relevância de qualificar espaços para todas as pessoas, e o 

agente principal desse ofício é o arquiteto. Embora a profissão esteja fundamentada nesse 

princípio, nem sempre o profissional favorece a vida das pessoas de baixa renda.  

Estruturadas nos conceitos metodológicos de Paulo Freire, as propostas do teórico 

Lefèvre valorizavam o aprendizado com ações dialógicas, entre teoria e prática, a partir do 

canteiro de obra. Nesse sentido, seria possível a “troca de conhecimentos que absorvesse 

o teórico do arquiteto com o prático dos operários, onde todos os envolvidos no processo 

de construção tivessem a oportunidade de ensinar e ouvir” (LOTUFO, 2014, p. 25). Dessa 

forma, o arquiteto aprende mais sobre cultura e técnicas populares, o que o favorece em 

sua visão crítica da realidade. 

 

 

1.2.4 Arquitetura e Urbanismo para todos 

 

 

O último desafio aqui apresentado é como ampliar a oferta de serviços de 

arquitetura e urbanismo de forma a tornar esses conhecimentos mais acessíveis, 

principalmente às comunidades carentes. Para tratar da questão, várias frentes têm 

levantado as suas bandeiras, representadas, principalmente, o desenvolvimento social, o 

engajamento social e a responsabilidade da IES. 

a) Desenvolvimento Social (ONU e Agenda 2030) - A gestão dos recursos 

ambientais e das capacidades sociais tem um impacto significativo na qualidade de vida 

humana; por isso, torna-se um dever de todos contribuir para o desenvolvimento social e 

preparar as novas gerações para abordar tais questões. Diante disso, é indispensável 

compreender a responsabilidade dos arquitetos e quão complexo se tornou o exercício do 

ofício. Assim, é de extrema importância treinar futuros arquitetos para que possam dar 

respostas às realidades que surgirão. O ensino deve capacitá-los de maneira que possam 

entender as novas dinâmicas da urbanização global, para que possam agir com resiliência, 

ao proporem intervenções em favelas e em áreas degradadas e abandonadas. 

Em 1929, o poeta e escritor Georges Bataille deu ensejo a uma nova corrente crítica 

à arquitetura, ao publicar um artigo na revista Documents, no qual expunha e condenava 

a aliança da profissão com o poder. O argumento de Bataille identifica a arquitetura como 

a expressão de comportamentos humanos e portadora de pautas de autoridade no 

sentido de ordenar e proibir. Sua crítica é no sentido de apontar como o poder da Igreja o 
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do Estado se impõem por meio da magnitude e grandiosidade das construções, como 

catedrais e palácios (MONTANER; MUXÍ, 2014). Tanto a arquitetura quanto o urbanismo 

deveriam atuar para atender às necessidades do povo, mas ao longo da história, essas 

áreas foram sendo utilizadas como instrumentos de poder. No entanto, constata-se que, 

mesmo após 90 anos da crítica de Bataille, a coligação arquitetura, urbanismo e poder 

vem se consolidando ainda mais. 

A demanda reprimida do grande contingente de pobres que vive hoje às margens 

da sociedade manifesta a emergência em mudar o posicionamento de inúmeros agentes. 

De acordo como o Banco Mundial (2018)10, atualmente 3,4 bilhões de pessoas encontram-

se abaixo da linha da pobreza, ou seja, quase metade da população mundial. São pessoas 

que perderam o poder de escolha e decisão para mudar a situação em que se encontram, 

portanto, carecem da ajuda de outros. Com tantos desafios, e reconhecendo as limitações 

do Estado, é urgente o envolvimento de todos para mitigar esse desastroso panorama. 

Preocupados com a crescente desigualdade social, organizações e instituições se 

reúnem para definir diretrizes e documentos para fomentar programas de ajuda 

comunitária e sustentável. Assim, surgiram documentos com diretrizes globais, como a 

Nova Agenda Urbana, que defende infraestrutura e serviços adequados a todos, assim 

como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Elaborada em 2015, a Agenda 

2030 é resultado da revisão dos objetivos previstos para o milênio, definidos nas Cúpulas 

Mundiais da ONU de 2002 e 2010, e na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20. Nesses encontros foram reavaliados e 

aprimorados os objetivos, ficando estabelecida assim a Agenda 2030, com 169 metas, 

distribuídas em 17 objetivos a serem atingidos até o ano de 2030 (PNUD, 2019), conforme 

segue no Quadro 02. 

 

Quadro 02: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

1 Erradicação da Pobreza 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares 

2 Fome Zero e Agricultura 
Sustentável 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável 

3 Saúde e Bem-Estar 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades 

4 Educação de Qualidade 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos 

 
10 https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-
day-brazilian-portuguese 
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5 Igualdade de Gênero 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 

6 Água Potável e Saneamento 
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

7 Energia Acessível e Limpa 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos 

8 Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente 
para todos 

9 Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

10 Redução da Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

11 Cidades e Comunidades 
Sustentáveis 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

12 Consumo e Produção 
Responsáveis 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

13 Ação Contra a Mudança 
Global do Clima 

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e 
seus impactos 

14 Vida na Água Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

15 Vida Terrestre 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 
perda 

16 Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

17 Parcerias e Meios de 
Implementação 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável 

Fonte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/ 
 

No Relatório de Desenvolvimento Sustentável de 2019, que estabeleceu como 

regra os critérios da Agenda 2030, o Brasil ficou com pontuação 70,6. Embora acima da 

média global de 67,1 pontos, ainda é preciso que o país melhore em muitos aspectos, 

conforme representados na Figura 04. 
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Figura 04: SDG – Classificação Atual e Tendências do Brasil 

 
Fonte: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Brazil_SDR_2019 

 

Na avaliação, a nota mais baixa obtida pelo Brasil foi referente ao objetivo 10 da 

Agenda 2030 (relacionado à redução das desigualdades), com 53,9 de pontuação (SACHS 

et al, 2019). Um dos maiores desafios, devido à extensão do território, é a taxa de 

desigualdade entre 2018 e 2019 que aumentou na região Nordeste do país (IBGE, 2019).  

Para promoção dos objetivos da Agenda 2030, a ONU consolidou uma rede de 

ajuda humanitária, para o envio de voluntários a países em desenvolvimento, com o 

intuito de estabelecer projetos de ajuda humanitária em comunidades carentes. Os 

trabalhos realizados pelos voluntários visam atender programas dedicados à saúde, à 

educação e à redução do risco de desastres. De acordo com o Programa de Voluntários 

das Nações (UNV), ajudar os necessitados possibilita ao voluntário a obtenção de uma rica 

experiência de vida. Portanto, o processo de construção de uma sociedade mais igualitária 

e justa aproxima pessoas e beneficia a todos.  

O ensino superior tem o dever de promover sociedades mais justas e igualitárias, 

mediante o entendimento e a conscientização de seus educandos sobre as mudanças 

rápidas e agudas que vêm alterando as demandas sociais, econômicas e ambientais 

(SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 2012). Com esse mesmo objetivo, a UNESCO-UIA (2017) 

sugere que sejam criados modelos de ensino, aprendizagem e pesquisa que apontem o 

desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social como temas centrais na 

educação. 

https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Brazil_SDR_2019
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O apelo da ONU impulsionou, em nível mundial, inúmeras iniciativas de amparo e 

assistência social nos anos recentes. Em todos os continentes verifica-se certa 

conscientização. Contudo, os trabalhos das ONGs, dos órgãos públicos, das empresas 

privadas e dos voluntários não são suficientes para atingir todos os necessitados. Por 

característica da profissão, naturalmente os arquitetos são motivados a engajar-se em 

projetos de missão, que objetivam qualificar ambientes precários. Todavia, caso o ensino 

de Arquitetura e Urbanismo buscasse mais intensamente estimular o interesse social em 

seus alunos, os resultados poderiam ser mais significativos. 

O alto potencial de engajamento que o voluntariado apresenta faz com que este 

componha inúmeros programas e estratégias de ajuda humanitária. A probabilidade de 

alcançar melhor desempenho social é maior quando ocorre envolvimento cívico 

(VARGAS-MONIZ; MORGADO, 2010). Atualmente, inúmeras coligações, que articulam e 

viabilizam projetos sociais, contam com o apoio não apenas de organizações, mas de 

grupos voluntários e indivíduos. A força que atrai ao trabalho voluntário está na motivação 

altruísta, na diversidade de tarefas e no relacionamento com a equipe (WIT et al, 2017). 

Designados a cumprir um único propósito, grupos de voluntários articulam e cumprem 

metas coletivas (FAWCETT et al, 2000). Em grande parte, o papel desempenhado pelos 

voluntários é de extrema relevância (WIT et al, 2017). Com interesses comuns, a ajuda 

mútua fortalece o capital social. Eminentemente comunitários, esses grupos vivificam o 

sentimento de reciprocidade durante o envolvimento cívico (VARGAS-MONIZ; MORGADO, 

2010).  

Por outro lado, a ampla gama de tarefas práticas que envolve a implementação 

desses projetos permite ao voluntário percorrer diferentes áreas do conhecimento e 

mobilizar recursos, fomentando novas ideias. Além disso, o contato direto com o público-

alvo possibilita que ele identifique outras necessidades que exijam soluções inovadoras, 

além de promover a difusão de ideias e a mobilização da comunidade (WIT et al, 2017).  

Assim, espera-se que o voluntariado seja um potente instrumento no 

cumprimento das metas e objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU, com 

programas direcionados às pessoas em situações de vulnerabilidade, como mulheres, 

crianças e jovens, idosos, deficientes, migrantes, povos indígenas e comunidades locais e, 

assim, viabilizar a educação e o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos 

países (ONU, 2019). A educação possui potencial transformador, atuando em prol de 

conquistar melhores condições de vida para as futuras gerações, e instituições como a 

ONU buscam promover o seu acesso a todas as crianças e jovens (PNUD, 2019). A Nova 

Agenda Urbana11, por sua vez, propõe desenvolver maior produtividade e criar 

 
11 A Nova Agenda Urbana foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), em 20 de outubro de 2016. Foi aprovada pela 
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prosperidade em cidades e assentamentos humanos, a partir da educação de jovens 

(ONU, 2019). 

b) Engajamento social - Observa-se o despertar de alguns arquitetos para o papel 

social da profissão, como o exemplo do arquiteto chileno Alejandro Aravena, que ganhou 

destaque graças ao seu engajamento social, recebendo o Prêmio Pritzker12, em 2016. Para 

ele, a arquitetura precisa chegar até aqueles que não possuem condições de contratar 

profissionais, e só assim poderão ser atendidas às necessidades sociais da humanidade.  

Outros profissionais buscam diferenciar-se dos demais e direcionam-se para áreas 

de trabalho pouco exploradas, como a construção civil, a arquitetura vernacular, a 

sustentável e a personalizada. Um exemplo é o escritório de arquitetura Al Borde13, da 

cidade de Quito, Equador, que incentiva a união do trabalho intelectual com a atividade 

manual. Em entrevista ao Goma Oficina14, o arquiteto David Barragán (um dos sócios do 

escritório) afirma que os projetos são desenvolvidos para que atendam às expectativas de 

seus clientes, não dos arquitetos. Autor da Escola Nova Esperança15, o Al Borde constrói 

obras de maneira personalizada, com materiais alternativos e trabalhos colaborativos.  

Conforme as considerações de Barragán (IMPÉRIO; LEVY; BRAGA, 2019, s/p), “os 

conhecimentos técnicos imprescindíveis ao exercício da arquitetura transpassam as 

barreiras do conhecimento formal e podem ser assimilados e reinterpretados a partir de 

experiências empíricas e coletivas”. Dessa forma, esses arquitetos equatorianos buscam 

contato direto com o cliente e desenvolvem uma relação de amizade e confiança, para 

assim produzir uma arquitetura personalizada. Com projetos reconhecidos no âmbito 

internacional, suas experiências apontaram para novas alternativas e expuseram as 

contradições concernentes à arquitetura (IMPÉRIO; LEVY; BRAGA, 2019). 

A realidade nos revela o confuso antagonismo que o curso Arquitetura e 

Urbanismo carrega. Em termos econômicos, é uma disciplina amplamente reativa, uma 

resposta às necessidades pré-formuladas, mas em termos intelectuais é o oposto: “Um 

 
Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) no 68º encontro plenário para a sua 71ª sessão em 23 de dezembro 
de 2016. 
12 Prêmio internacional mais significativo conferido aos arquitetos, estabelecido pela família americana Pritzker 
em 1979. Anualmente, destina-se a um profissional com realizações significativas. 

13 Criado em 2007 por David Barragán e Pascual Gangotena, que atuam de forma inusitada, de modo colaborativo 
e experimental. Como reconhecimento profissional, receberam diversas premiações e publicações em muitos 
países. Fonte: http://escoladacidade.org/bau/pascual-gangotena-al-borde-arquitectos/ Acesso em 20 jul. 2020. 

14  

Goma Oficina entrevista David Barragán, do Al Borde (realizada por Lena Império, Maria Cau Levy e Victória 
Braga). 7 fev. 2019. Archdaily. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/910863/goma-oficina-entrevista-david-
barragan-do-al-borde. Acesso em 20 jul. 2020. 

 

15 Escola construída por voluntários em uma comunidade isolada, sem infraestrutura básica, em Cabuyal 
(Equador). Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-47958/esperanza-dos-al-borde. 

http://escoladacidade.org/bau/pascual-gangotena-al-borde-arquitectos/
https://www.archdaily.com.br/br/910863/goma-oficina-entrevista-david-barragan-do-al-borde
https://www.archdaily.com.br/br/910863/goma-oficina-entrevista-david-barragan-do-al-borde
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domínio visionário que reivindica o futuro” (GRAAF, 2015, s/p). Os anos gastos em formação 

seriam mais bem aproveitados com menor destaque ao estudo dos meandros, para maior 

enfoque ao contexto da profissão.  

Existe um importante sistema de relações entre arquitetura e urbanismo em 

paralelo  com a economia. Ao mesmo tempo que os poderes econômicos conduzem a 

arquitetura e o urbanismo, essas áreas articulam esses poderes por meio da sua 

linguagem. E, por mais que estejamos em um contexto de imensas inovações nos 

negócios e na tecnologia, a arquitetura mantém elevado grau de relevância. 

Esses debates e reflexões que percorrem o ensino e a prática profissional 

demonstram as inquietações perante as inúmeras mudanças e incertezas no cenário 

nacional e internacional. Entre os questionamentos, se sobressaem temas como a 

qualidade do ensino de Arquitetura e do urbanismo, os impactos da tecnologia na 

profissão, o papel do arquiteto diante da sociedade e das inseguranças sobre a inserção 

no mercado de trabalho. 

c) Responsabilidade da IES - As dinâmicas territoriais trouxeram muitas questões 

que exigem repensar a sociedade urbana. Mudanças rápidas enfraquecem a governança 

territorial por forças políticas, resultando na vulnerabilidade das comunidades locais, que 

sofrem sob as pressões da economia global. Os impactos ambientais e a escassez 

infraestrutural, em diferentes níveis para cada contexto, trazem incertezas e 

desigualdades sociais. Mockbee (2013) destaca a responsabilidade envolvendo o ensino 

superior e faz críticas aos modos de aprendizado, pois para ele, não buscam formar 

arquitetos capazes de propor soluções às questões complexas. 

Para que haja mudança na forma de agir, é preciso impulsionar coletivamente um 

novo pensamento e tornar as comunidades mais resilientes. Segundo Yepes, Peñaloza e 

Nogueira (2018), como instituições de caráter formativo, as universidades podem 

estabelecer estratégias que minimizem os impactos da globalização e, assim, colaborar 

com a formação de uma sociedade global responsável, próspera e inclusiva.  

No processo de formação, o ensino precisa atuar de tal forma que, no futuro, 

profissionais ultrapassem a compreensão das atuais dinâmicas da urbanização, com ações 

que favoreçam uma postura ética, para que seja possível diminuir o déficit habitacional e 

as carências nas infraestruturas, nas diversas camadas sociais, independentemente da 

região geográfica em que se encontram. No mundo atual, é fundamental que essa prática 

auxilie na diminuição das desigualdades, favorecendo o desenvolvimento econômico, a 

coesão social e a colaboração entre os agentes envolvidos e a comunidade. A postura ética 

e o engajamento social são atributos que devem fazer parte das atividades acadêmicas, 

para que educandos atuem em prol de um mundo promissor para as próximas gerações. 
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Embora seja expressivo o potencial das IES nesse processo de mudança, muitas 

vezes os obstáculos advêm das limitações financeiras. Em geral, as instituições 

educacionais não possuem verbas específicas destinadas a programas que se estendam 

à comunidade. De certa maneira, isso pode ser compreensível, visto o elevado 

investimento financeiro que propostas dessa natureza exigem. Na maioria das vezes, o 

tema é abordado em discussões e propostas desenvolvidas somente pontualmente, 

dentro do ambiente acadêmico. Em razão disso, temáticas relacionadas à arquitetura e ao 

urbanismo social ficam confinadas a atividades desenvolvidas no meio acadêmico, 

impossibilitando os estudantes a ultrapassarem a esfera da experimentação projetual. 

A fim de encontrar meios para tornar possíveis tais programas, o objetivo desta 

investigação é analisar e apresentar a relevância dos processos colaborativos e do 

voluntariado para viabilizar a execução de projetos de atuação local. Assim, os processos 

de colaboração apresentados na pesquisa poderão servir como aporte para que outros 

educadores e, principalmente, instituições de ensino, possam tornar viáveis os seus 

projetos sociais. A reflexão aqui apresentada visa também oferecer alternativas em 

direção a um alvo mais ampliado: o de buscar meios de atender os objetivos da Agenda 

2030 da ONU, segundo a qual todos devem estar comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável global, envolvendo os governos, a sociedade civil e a academia. 

A globalização alterou o papel que por décadas as cidades e os territórios possuíam, 

fazendo com que cada dia mais perdessem sua representatividade política e cultural. O 

atual mercado global não respeita territórios, hierarquia entre cidade, região ou nação, 

tampouco a vida humana. Capitalista, o livre mercado transformou determinadas cidades 

em nós centrais do poder econômico mundial. Altamente conectadas, as Cidades Globais, 

conceituadas por Sassen, dominam e prosperam diferentemente da região nas quais 

estão inseridas. Independentes dos estados-nação, dificilmente permitem o controle local 

(SASSEN, 2016; LANDAU-WARD, 2017; SENNETT, 2018). O domínio das corporações globais, 

combinado à instabilidade econômica e ao enfraquecimento do poder de gestão dos 

Estados, são fatores que ampliaram a vulnerabilidade social (MONGIN, 2009; SÒLA-

MORALES, 2009; SOJA 2008). 

Essa precariedade socioeconômica propicia novos códigos de comportamentos, 

causando estranheza social e cultural. Simultaneamente, a revolução tecnológica alterou 

as formas de habitar, trabalhar, relacionar e consumir, causando incertezas quanto ao 

futuro (SASSEN, 2013). Ao mesmo tempo que o imaginário coletivo é despertado pelas 

redes de comunicação, os fluxos de informações provenientes dos meios de comunicação 

digital alteram o “inconsciente coletivo”, termo conceituado no século XX por Carl Jung 

(2002), cientista sueco da área de psicologia analítica. Assim, o inconsciente coletivo torna-
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se globalizado e, por consequência, a diversidade cultural converge para um pensamento 

uníssono. 

Tanto a tradição quanto a cultura fazem parte do consciente e do inconsciente dos 

indivíduos. A interferência externa afeta a construção da identidade local, prejudicando a 

sua integridade cultural. Como resultado, surgem novas formas de conflitos, atentados 

violentos, motivados pela reação que o terrorismo desperta, desequilibrando as relações 

pacíficas interculturais (PLÜMER et al, 2018). 

No lado perverso da globalização, o domínio da especulação imobiliária distorceu 

o conceito de cidade. O controle total da propriedade privada sobre o solo urbano aboliu 

antigas conquistas sociais. A moradia, um bem comum, se converteu em um objeto de 

investimento e acúmulo de riqueza. O descontrole da exploração mercantilista atingiu 

principalmente os grandes centros urbanos, o que fez ampliar exacerbadamente os 

problemas de infraestrutura, a segregação física e social e, por consequência, o 

desemprego e a criminalidade.  

Enquanto as áreas nobres são servidas com boa infraestrutura, grande parte da 

população se encontra em áreas degradadas, vivendo em habitações precárias. 

Contrastes entre áreas urbanizadas e favelas podem ser encontrados em praticamente 

todos os países. Empobrecidos se dispersam por áreas segregadas em todas as partes do 

mundo e vivem em locais precários considerados como “territórios de espera” (ÁLVAREZ; 

CAVIERES, 2015). Essas comunidades aguardam a oportunidade de uma vida mais digna, 

mas o longo tempo de espera por ajuda, seja material ou social, faz com que esses 

residentes apenas sobrevivam. Quando não moram em espaços urbanos caóticos, vivem 

em regiões rurais sem infraestrutura ou em locais remotos. Suas necessidades básicas não 

são atendidas porque, além da falta de interesse público, são esquecidos devido à sua 

condição geográfica.  

Assim, a desigualdade, a falta de seguridade, a exclusão social e os efeitos das 

mudanças climáticas se tornaram temas recorrentes nas discussões acadêmicas e 

institucionais (LANDAU-WARD, 2017). Como instrumento de apoio ao desenvolvimento 

local e respondendo ao apelo da ONU, algumas IES buscam oferecer soluções pecuniárias 

às regiões. Além disso, a ciência produzida vem oferecendo novas estratégias e 

oportunidades, assim como colaborando com os fluxos internacionais do conhecimento 

(ALMEIDA; BASTOS; SANTOS, 2018). E, embora a premissa da formação de arquitetos e 

urbanistas seja buscar o bem-estar das pessoas em todas as classes sociais, Montaner e 

Muxi (2014, p. 38) destacam a importância do ensino em “que o aluno seja desafiado a 

enfrentar a realidade, que se encontra em constante mudança, prepará-lo para que possa 

contribuir com o desenvolvimento local e motivá-lo ao engajamento social”. 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura afirma 

que o ensino superior tem o dever de fomentar o desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social, os quais devem ser temas centrais da formação profissional 

(UNESCO, 2019). Em conformidade com esse pensamento, a Carta para Formação dos 

Arquitetos, criada pela União Internacional de Arquitetos – UNESCO-UIA, solicita que o 

ensino promova a resiliência, dando atenção às possíveis mudanças das demandas sociais, 

econômicas e ambientais (UIA/UNESCO, 2017). 

Se a missão da IES perante a sociedade precisa ser amplamente compreendida, 

deve-se, sobretudo, refletir sobre o seu papel no processo de desenvolvimento 

socioeconômico, além de avaliar a transmissão do conhecimento gerado às nações mais 

carentes e as relações entre a sociedade global e comunidades locais, para implementar 

estratégias e indicadores que visem à aprendizagem e ao bem comum (YEPES; 

PEÑALOZA; NOGUEIRA, 2018; ALDEANUAVA, 2013). Dessa forma, a educação universitária 

transforma em aplicação prática os temas discutidos, como as dificuldades que as 

comunidades locais enfrentam.  

Com o objetivo de consolidar ações que envolvam as comunidades acadêmicas 

nas problemáticas reais e nos ambientes externos ao campus, o MEC promulgou a 

Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes da Extensão na 

Educação Superior, sendo descrita no artigo 5º, inciso II: 

 

[...] a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições 
de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, 
direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, 
e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação 
ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena (BRASIL, 
2018) 

 

A intenção do Estado, expressa por essa Resolução, é articular de maneira mais 

satisfatória a tríade ensino, pesquisa e extensão, respaldada em um único processo 

pedagógico, que abranja de forma interdisciplinar temas que estimulem a formação de 

indivíduos críticos e responsáveis. De maneira que as IES visem atuar, em todas as esferas, 

na busca do bem comum. No prazo máximo de 3 anos, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógico dos Cursos (PPC) de Ensino Superior, público 

ou privado, deverão estabelecer 10% da carga horária total dos cursos para o 

desenvolvimento de atividades de extensão. 

Assim sendo, vale ressaltar a importância de se repensar os processos de ensino, 

considerando-se as demandas sociais e ambientais somadas às orientações da Agenda 

2030 (ONU, 2015) e da Resolução CNE/CES n° 7 de 2018 (BRASIL, 2018), além das diretrizes 

para a formação dos arquitetos da Carta da UNESCO-UIA (2017), que será abordada a 

seguir. 
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1.3 A Carta UNESCO-UIA para a Formação em Arquitetura e Urbanismo 

 

 

1.3.1 A UIA diante do ensino em escala global 

 

 

Fundada em 1948, em Lausanne, na Suíça, a União Internacional de Arquitetos 

(UIA), órgão consultivo da UNESCO, surgiu como resultado dos argumentos do Comitê 

Internacional Permanente de Arquitetos (CPIA) e dos Encontros Internacionais de 

Arquitetos (EIA). A organização buscava unir e representar democraticamente os 

arquitetos em nível internacional. Entre os objetivos, estava a luta da classe pelo 

reconhecimento e proteção, na qual fossem defendidos os direitos e estatutos dos 

arquitetos perante a sociedade. 

Por meio de congressos, políticas e programas em nível global, trocas de 

experiências e intercâmbios de pesquisas têm sido possibilitadas aos arquitetos, 

pesquisadores e estudantes. Entre essas trocas, destacam-se os congressos regulares que 

ocorrem desde a fundação do UIA, conforme apresentado na Figura 05 e Quadro 03. Esses 

eventos são instrumentos importantes para o confronto de ideias entre profissionais de 

diferentes nacionalidades, visto que conhecem a realidade enfrentada nos diferentes 

contextos. 

Os temas abordados nesse eixo de relações estão voltados para a qualificação 

profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da humanidade por meio da 

arquitetura. De acordo com o site do UIA16, sua abrangência atual atinge todos os 

continentes, com a participação de 124 países, com a expressiva representatividade de 3,2 

milhões de arquitetos. Embora indiretamente, as questões relacionadas ao urbanismo 

acabam sendo abordadas por meio de temáticas voltadas para as cidades, visto que em 

âmbito global, a formação do arquiteto seja distinta da formação do urbanista.  

 

 

 

 

 

 
16 Dados do site da UIA. Disponível em: https://www.uia-architectes.org/webApi/en/act. 

https://www.uia-architectes.org/webApi/en/act


66 
 

Figura 05: Mapa Mundial com as Regiões e Congressos da UIA 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 03: Histórico dos Congressos UIA 

Nº LOCAL ANO TEMA 

1º Lausanne, Suíça 1948 Arquitetura enfrenta suas novas tarefas 

2º Rabat, Marrocos 1951 Como a arquitetura está lidando com suas novas tarefas 

3º Lisboa, Portugal 1953 Arquitetura na encruzilhada 

4º Haia, Holanda 1955 Arquitetura e as evoluções do edifício 

5º Moscou, Rússia 1958 Construção e Reconstrução das Cidades 

6º Londres, Inglaterra 1961 Novas técnicas e novos materiais 

7º Havana, Cuba 1963 A Arquitetura nos Países Subdesenvolvidos  

8º Paris, França 1965 O Treinamento de Arquitetos 

9º Praga, República Tcheca 1967 Arquitetura e o Meio Humano 

10º Buenos Aires, Argentina 1969 Arquitetura como um Fator Social 
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11º Varva, Irã 1972 Arquitetura e Lazer 

12º Madri, Espanha 1975 Criatividade e Tecnologia 

13º Cidade do México, México 1978 Arquitetura e Desenvolvimento Nacional 

14º Varsóvia, Polônia 1981 Arquitetura, Homem, Meio ambiente 

15º Cairo, Egito 1985 Missões Presentes e Futuras do Arquiteto 

16º Brighton, Inglaterra 1987 Abrigo e Cidades - Construindo o Mundo de Amanhã 

17º Montreal, Canada 1990 Culturas e Tecnologias 

18º Chicago, Estados Unidos 1993 Arquitetura na Encruzilhada: projetando p/um futuro 
sustentável 

19º Barcelona, Espanha 1996 Presente e Futuros. Arquitetura nas Cidade 

20º Beijing, China 1999 Arquitetura do Século 21 

21º Berlim, Alemanha 2002 Arquitetura de Recursos 

22º Istambul, Turquia 2005 Cidades: o grande bazar de arquitetura 

23º Turim, Itália 2008 Arquitetura de Transmissão 

24º Tóquio, Japão 2011 
Design 2050: Além dos desastres, através da solidariedade, em 
direção à sustentabilidade. 

25º Durban, África do Sul 2014 Arquitetura em outro lugar 

26º Seul, Coreia do Sul 2017 Alma da cidade 

27º Rio de Janeiro, Brasil 2021 Todos os mundos. Um mundo. Arquitetura no século XXI. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações do site oficial do UIA, 2021. 

 

Embora as discussões do UIA tenham se originadas no eixo europeu, estenderam-

se a todos os continentes, sendo classificadas em cinco regiões mundiais. Na Figura 5 é 

possível verificar a divisão das regiões e os locais dos 27 Congressos, sendo três realizados 

na Ásia e Oceania, dez na Europa Ocidental, cinco vezes na Europa Oriental e Oriente 

Médio e seis vezes nas Américas, incluído o que ocorre neste momento no Rio de Janeiro. 

Em função da pandemia da COVID-19, este congresso deveria ter sido realizado em 2020, 

mas acontece agora, em 2021, por meio de plataforma digital. Iniciando em março, entre 

outras atividades promovidas, ocorrem três debates com transmissão ao vivo a cada mês, 

com prazo previsto para o encerramento no mês de julho. Conforme o website da 

programação, neste último mês, a programação contará com a participação de 20 

palestrantes, sessões da UIA, mesas redondas, atividades culturais, entre outras.  

Em todos os Congressos, as abordagens pautadas nos Congressos do UIA referem-

se a questões inerentes à atuação dos arquitetos frente às problemáticas que envolvem a 

profissão, assim como buscam resgatar a história, a cultura e a identidade das cidades 
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anfitriãs. O evento é uma oportunidade para apresentar a singularidade destas cidades, 

como obras icônicas, intervenções urbanas e patrimônio cultural. Intencionalmente, 

provocam-se debates sobre o papel da arquitetura frente aos impasses de seu tempo, 

promove-se a valorização das culturas locais e discutem-se as questões de ensino e de 

tecnologia. Sob esses enfoques, profissionais e acadêmicos apresentam e publicam suas 

pesquisas e projetos. 

Com a finalidade de aprimorar a atuação dos arquitetos, o UIA se propôs a discutir 

a formação dos Arquitetos, em parceria com a UNESCO. Em 1970, foram lançados estudos 

e investigações sobre o tema em reunião com especialistas em Zurique. Na época, 

surgiram discussões importantes sobre os currículos e conteúdos necessários para o perfil 

da profissão. 

Como consequência, os encontros encaminharam sugestões para a 

implementação de um documento que apresentasse diretrizes para o ensino em nível 

global. No ano de 1996, em Barcelona, a Assembleia Geral da UIA recebeu a incumbência 

de elaborar a “Carta UNESCO-UIA para a formação em Arquitetura”17. O documento é um 

marco para a regulamentação e busca da qualidade do ensino da Arquitetura, fruto do 

trabalho de dez especialistas18 nomeados pela UIA e pela UNESCO. 

Após 15 anos, durante a Assembleia Geral da UIA em 2011, na cidade de Tóquio, a 

Carta UNESCO-UIA foi revisada. Conforme a Carta, o "objetivo central do ensino da 

Arquitetura é formar o arquiteto como generalista”, o que remete à importância de 

investigação sobre o significado do termo. De acordo com o Dicionário Priberam 19, 

generalis é um termo do latim, significando algo que tem um caráter geral, não 

especializado em uma área específica. O conceito da palavra, aplicado ao ensino de 

Arquitetura, destaca, portanto, a necessidade da abrangência de conteúdos e disciplinas.  

A contribuição de vários arquitetos à Carta contribuiu para o fortalecimento da 

categoria e, graças à integração internacional dos padrões de competência na prática 

profissional, dispunham de parâmetros suficientes para fomentar e elaborar um 

documento para ser seguido mundialmente. Com isso, promoveram e incentivaram o 

aperfeiçoamento do ensino de Arquitetura, a partir do domínio das novas tecnologias e 

de atividades que fortalecessem as habilidades criativas, técnicas e culturais. O 

 
17 Editada em 1996, revisada em 2011, pela Comissão de Formação do Arquiteto da UIA, em Tóquio. Desde sua 
criação, a Carta UNESCO-UIA passou por atualizações durante as Assembleias Gerais da UIA. A primeira em 2005, 
com a participação do arquiteto Jaime Lerner, em Istambul, na Turquia e a última, em 2011, na cidade de Tóquio. 
Fonte: UIA/UNESCO (2011). Em 2017 foi revisado e traduzido o documento para a língua portuguesa.  

18 O coordenador dos trabalhos foi Fernando Ramos Galino (Espanha), auxiliado pelos seguintes membros: 
Lakhman Alwis (Sri Lanka), Balkrishna Doshi (Índia), Alexandre Koudryavtsev (Rússia), Jean-Pierre Elog Mbassi 
(Benim), Xavier Cortes Rocha (México), Ashraf Salama (Egito), Roland Schweitzer (França), Roberto Segre (Brasil), 
Vladimir Slapeta (República Checa), Paul Virilio (França). Fonte: UIA/UNESCO (2011). 

19 https://dicionario.priberam.org/ 
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documento também deveria viabilizar o intercâmbio internacional entre arquitetos, 

pesquisadores e estudantes, em função do avanço das pesquisas, assim como oportunizar 

a mobilidade e validação de diplomas entre países (UNESCO-UIA, 2017). 

Os membros da UIA tinham como premissa qualificar o ensino em nível mundial, 

mediante a Carta UNESCO-UIA, como um instrumento de orientação aos cursos de 

Arquitetura. Com destaque para a formação do arquiteto, diferentemente do Brasil onde 

a Arquitetura está vinculada ao Urbanismo, o documento pode ser ampliado também para 

a formação do urbanista, visto que ambas as profissões enfrentam os mesmos desafios 

envolvendo as problemáticas sociais e ambientais, com o objetivo de atender às 

necessidades da sociedade contemporânea.  

Como um documento relevante à formação em nível global, ele aborda diretrizes 

sobre educação arquitetônica, para, assim, capacitar a próxima geração de arquitetos no 

enfrentamento das demandas e dos desafios profissionais, sociais e culturais da sociedade 

do século XXI. No entanto, tais orientações não tinham como objetivo padronizar o ensino, 

pois a comissão reconhecia a importância da pluralidade na área de arquitetura. A criação 

de princípios comuns para os cursos, independentemente do país, tinha como foco o 

desenvolvimento global, não a homogeneidade entre as nações. Partindo desse 

pressuposto, ficou estabelecido o dever de respeitar e preservar a diversidade cultural. 

Haja vista que as discussões para criar a Carta não surgiram de reflexões 

acadêmicas, mas da observação da atuação dos arquitetos em nível global, o que trouxe 

credibilidade e importância ao documento, pois os princípios norteadores trazidos pelos 

profissionais pautam-se mais na realidade profissional que em um ideário academicista. 

 

 

1.3.2 Considerações sobre a Carta 

 

 

A UIA reconhece as problemáticas que os arquitetos enfrentam e declara, por meio 

da Carta, que o enfoque da educação deve visar ao futuro, para formar arquitetos capazes 

de encarar as complexas e multifacetadas realidades, assegurando o progresso contínuo 

na educação arquitetônica. Consideradas as problemáticas contemporâneas da profissão, 

sua implementação propõe explícitas recomendações para o fortalecimento das 

habilidades, com o objetivo de capacitar profissionais para proporem soluções aos 

desafios socioculturais e ambientais. Tais temas norteadores devem ser trabalhados na 

formação para assim responder às expectativas e necessidades das comunidades, 

viabilizando o desenvolvimento em todas as camadas da sociedade. 
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A introdução do documento aborda o panorama em que se encontra a profissão, 

chamando a atenção para a responsabilidade social e cultural da formação, para que 

atenda às expectativas da sociedade global do século XXI. Destaca o potencial que a 

arquitetura possui, mas ressalta que poucos ambientes são projetados por arquitetos. 

Afirma que os arquitetos precisam explorar novas oportunidades. Elas existem e podem 

ser encontradas em diferentes tarefas, mas a elas ainda não foi dada a devida atenção. Na 

visão de seus mentores, é preciso diversificar exercícios na formação, para realmente 

formar um profissional “generalista”, principalmente nos países em desenvolvimento, 

onde arquitetos se posicionam com perfis mais de facilitadores do que de prestadores de 

serviços. 

De acordo com a International Association of Facilitators – IAF20, o papel do agente 

facilitador é encontrar formas mais eficazes para solucionar questões complexas, resolver 

conflitos internos e tomar boas decisões em uma hierarquia diferente das praticadas 

costumeiramente. A associação reconhece que cada dia mais é preciso promover a 

interdependência e a responsabilidade compartilhada. Assim, afirmam que o papel 

desenvolvido pelo profissional facilitador não é voltado para sua atuação individual, mas 

para os processos desenvolvidos por grupos profissionais, com o objetivo de criar 

engajamento e impacto, encaminhando assim mudanças positivas (IAF, 2021). 

Explicita-se na Carta a necessidade de um profissional da arquitetura com um perfil 

mais facilitador, ou seja, com uma postura relevante e plausível principalmente em países 

em vias de desenvolvimento. O profissional que se posiciona apenas como um prestador 

de serviço acaba não aceitando certos papéis que seriam importantes para que a profissão 

alcançasse aqueles que não possuem condições de pagar pelos seus honorários. 

Reconhecendo as transformações mundiais, a UIA traz recomendações sobre os 

conteúdos necessários para a aprendizagem. A orientação é que esses conteúdos sejam 

diversificados e fáceis de adaptar, para que permitam desenvolver a riqueza cultural e a 

flexibilidade imprescindível para o ensino atual. Torna-se vital a mudança metodológica 

em sala de aula na contemporaneidade. Com didáticas mais ativas, a relação entre teoria 

e prática será mais propositiva, além de promover exercícios que suscitem o interesse, 

estimulem a investigação e provoquem os alunos a saírem da zona de conforto. Como 

citado na Carta, temas que ajudem a atingir a resiliência profissional serão melhores 

absorvidos e os profissionais saberão, no futuro, lidar com as demandas sociais, 

econômicas e ambientais, se forem variados os métodos pedagógicos. 

Para propor soluções técnicas e estéticas nas inúmeras demandas da sociedade, a 

Carta prevê que na formação do arquiteto é fundamental que sejam incluídos os 

 
20 https://www.iaf-world.org/site/ 
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conhecimentos das ciências sociais, humanas e das artes, entre outras. Portanto, o perfil 

profissional generalista contribuirá para abarcar uma variedade de saberes, o que 

possibilitará ao arquiteto ter capacidade frente às inúmeras problemáticas que a profissão 

apresenta. E, sobretudo, para tornar-se um agente expressivo na diligência para o 

desenvolvimento social, algo que é inerente à profissão. A integração de conhecimentos 

de outras áreas, principalmente das ciências sociais, trará uma melhor compreensão da 

responsabilidade do arquiteto com a sociedade.  

A importância que a Carta tem para qualificar o ensino de Arquitetura em escala 

global não pode ser negada. No entanto, existem alguns questionamentos sobre a 

padronização em um mundo com realidades tão diferentes. Para Tonetto e Gomes (2007, 

p. 41), as competências nem sempre são aplicáveis e transferíveis para outras culturas ou 

situações, pois é “[…] um processo iniciado e fortalecido em relações sociais, mediado por 

tradições culturais e circunscrito a condições ambientais". Todavia, a visão holística dos 

componentes da UIA sobre os fluxos gerados pela globalização deu destaque à 

necessidade de o arquiteto contemporâneo compreender as dinâmicas que envolvem a 

profissão em nível mundial.  

Com esse entendimento, ficou evidente na Carta que o ensino precisa direcionar 

os conhecimentos em estudos culturais, artísticos e históricos, não apenas visando à 

arquitetura local, mas também global. E, ao abordar os conhecimentos relacionados aos 

estudos profissionais, é dever do ensino preparar o jovem arquiteto para que possa 

compreender o seu potencial e, assim, atuar dentro do contexto internacional, tanto em 

atividades convencionais, quanto em novas abordagens.  
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CAPÍTULO 2 O ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
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2.1 A Formação do Arquiteto e Urbanista no Brasil 

 

Os eventos que marcam o início da formação dos arquitetos no país surgem ainda 

no período colonial, a partir do início das aulas de fortificação (GUTIERREZ, 2013). No 

entanto, não é objetivo desta tese percorrer todos os dados históricos, uma vez que outros 

autores já tenham se debruçado em tais pesquisas. Neste sentido, será descrito um breve 

histórico dos principais eventos que marcaram a formação do arquiteto e urbanista no 

Brasil. 

 

 

2.1.1 Contextualização histórica 

 

 

Embora a formação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil tenha suas origens com 

a criação do Instituto Politécnico Brasileiro, criado pelo Governo Imperial em 1826, foi 

somente durante a República que a antiga Academia Imperial passou a ser chamada de 

Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e nela surgiu a Faculdade de Arquitetura (MOTTA, 

1977).  

Segundo Motta (1977), os dados históricos indicam que o ensino de Arquitetura no 

Brasil desenvolveu-se em duas vertentes: uma com tendência mais artística, originária da 

ENBA, em 1891, e outra com foco mais fabril, advinda da Escola Politécnica de São Paulo, 

em 1893. A implantação dos Liceus de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, em 1856, na Bahia, 

em 1872 e, em São Paulo, em 1873, exigiram a união da arte com a técnica. A partir de 

então, o arquiteto não foi mais visto apenas como um "fachadista", mas passou a atender 

às demandas de uma sociedade que saía de uma arquitetura colonial para uma 

arquitetura modernista. 

No final da Primeira Guerra Mundial a partir de 1918, enquanto o mundo, 

empreendia esforços para a reconstrução da Europa, afloravam discussões sobre a 

urbanização da sociedade. No Brasil, ocorria o processo de reconhecimento da profissão, 

a partir da década de 1920, com a criação de leis estaduais em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Conforme Gutierrez (2013), o descontentamento dos profissionais iniciou a busca pela 

autonomia nos cursos de Arquitetura e Engenharia, da Academia de Belas Artes. 

Em 1930, os arquitetos Lúcio Costa e Gregori Warchavchic reformaram o curso de 

Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, contribuindo para a formação de arquitetos 

que despontariam na Arquitetura Modernista Brasileira. Lúcio Costa, enquanto diretor da 
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antiga escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, implantou, no início dos anos 1930, a 

disciplina de Urbanismo, que até hoje está intimamente ligada ao curso de Arquitetura. 

Em 1933, através do Decreto 23.569, promulgado por Getúlio Vargas, foram 

regulamentadas as profissões de arquiteto, engenheiro e agrimensor. Nesse momento, 

surgiu oficialmente o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA), assim como os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREAs), sendo esse decreto um marco da regulamentação profissional no país (ARTIGAS, 

1977).  

Posteriormente, em 1944, no segundo pós-guerra, alguns arquitetos brasileiros 

começaram a planejar a criação do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), havendo um 

aumento do número de cursos oferecidos no Brasil. Segundo Los Rios (1977), neste mesmo 

ano, em Belo Horizonte, foi fundada a Escola de Arquitetura, que pertence hoje à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dois anos depois, se estabeleceu no Rio de 

Janeiro a Faculdade Nacional de Arquitetura, a partir da reorganização da Escola de Belas 

Artes, pertencente à Universidade do Brasil. No mesmo ano, em 1946, foram abertos dois 

cursos de Arquitetura em Porto Alegre: um no Instituto de Belas Artes e outro na Escola 

de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E, em 12 de agosto 

de 1947, foi inaugurada a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em São Paulo.  

Os movimentos estudantis também fizeram com que o ensino superior se tornasse 

palco de muitas discussões. Segundo Artigas (1977), desses movimentos para formação e 

organização da profissão surgiu, em 1948, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP), que adaptou o currículo da ENBA, mas conservou 

o ensino técnico, conforme o curso de Arquitetura da Escola Politécnica da USP. Sob a 

orientação do professor Anhaia Mello surgiu nesse curso a formação urbanística. 

Na construção de Brasília na década de 1950, a arquitetura e o urbanismo foram 

representados por Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa. Apesar da magnitude do projeto, já 

não era mais necessário recorrer a profissionais estrangeiros, o que fortaleceu a classe 

profissional. Nesse momento histórico, a arquitetura e o urbanismo brasileiro começam a 

ganhar força, surgindo condições propícias para discutir as determinações do decreto 

23.569 de 1933, que não estabelecia distinções claras entre as atribuições da Arquitetura e 

da Engenharia. No Encontro Nacional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, em 1962, 

com a presença de docentes, discentes e profissionais, foi formulado um currículo mínimo 

para os cursos, sendo este aprovado pelo Conselho Federal de Educação. 

A primeira faculdade a fazer uma reforma curricular no ensino de Arquitetura e 

Urbanismo foi a FAU-USP, em 1962, resultado das discussões no IAB e que culminaram 

com a criação da aula em estúdio. Lourival Gomes Machado, diretor da Faculdade nessa 

época, contribuiu significativamente para a identidade da cultura paulista, buscando a 
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autenticidade e o resgate das raízes locais (ARTIGAS, 1977). Nesse momento, ressaltou-se 

a importância de formar arquitetos que compreendessem com profundidade as 

especificidades de sua nação. Os brasileiros precisavam abandonar o pensamento 

colonialista de que somente europeus eram detentores de significativas expressões 

culturais.  

A FAU-USP amparou o campo de trabalho, voltando-se para: a) a comunicação 

visual e o desenho industrial, b) a Arquitetura, com a sistematização do edifício, suas áreas 

e espaços habitáveis e c) o Urbanismo, abordando o tema da metrópole, do paisagismo e 

da ocupação territorial. De acordo com Motta (1977), para implantar o currículo desejado 

foi necessário que a FAU-USP organizasse departamentos para dar suporte aos conteúdos 

de projeto, da história, habitação e técnica. Desse modo, a formação humanista e criativa 

aproximou o artístico do fabril, o pensar do fazer. Embora as duas principais vertentes do 

ensino no Brasil fossem bem distintas, uma pautada fortemente nos elementos artísticos 

e outra na vertente mais técnica, ambas desenvolviam o ensino artístico. 

A reforma que ocorreu em 1968 na FAU-USP incluiu o estudo das Ciências 

Humanas no Laboratório de História, promovendo uma formação mais flexível e 

integrando o curso de tal forma que não houve mais necessidade de concentrar tudo no 

estúdio. A estrutura curricular da FAU-USP foi modelo para a maioria dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo no país e, atualmente, existe uma diversidade de currículos entre 

as faculdades (ARTIGAS, 1977). 

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo até a Reforma Universitária, ocorrida entre 

1968/69, totalizavam dez escolas públicas e duas privadas no Brasil. Logo, em 1974, seis 

anos após o acordo MEC/USAID21, inverteu-se a proporção de abertura de cursos, havendo 

12 cursos em instituições privadas e dois em públicas. A ampliação das vagas com baixo 

custo desordenou as faculdades e desmantelou a força estudantil. Com caráter 

empresarial, a carga horária dos currículos foi substituída pelo sistema de “créditos”, termo 

utilizado ainda hoje na LDB22. O ensino superior brasileiro sofreu efeitos paradoxais com 

as mudanças de 1968. As congruências que se estabeleceram entre a ampliação de acesso 

e a qualidade acadêmica acarretaram descontentamento nos professores, estudantes e 

profissionais (GUTIERREZ, 2013). 

A insatisfação com a queda na qualidade de ensino fez com que, na época, o MEC 

formasse comissões para avaliar a questão; entre elas, a Comissão de Especialistas em 

 
21 Os Acordos entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (United States Agency for International Development - USAID) foram implementados no Brasil 
durante o Regime Militar, através da lei 5.540/68. Os programas foram estabelecidos para reformar o ensino 
brasileiro de acordo com os padrões impostos pelos Estados Unidos. 
22 LDB - Lei de diretrizes e bases da educação nacional, 2ª edição. Atualizada em junho de 2018. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/544283  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/544283
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Arquitetura e Urbanismo (CEAU). Com o objetivo de qualificar o ensino, em 22 de 

novembro de 1973 ocorreu o 1º Encontro de Diretores de Escolas de Arquitetura, sediado 

na Universidade de Brasília (UnB). De acordo com Gutierrez (2013), o evento teve a 

participação de 11 escolas privadas e oito públicas e criou a Associação Brasileira de Escolas 

de Arquitetura (ABEA). Entre as primeiras inquietações da Associação estavam o 

exacerbado crescimento de alunos matriculados em instituições privadas e a considerável 

falta de qualidade do ensino. Desde seu início, as tratativas e os procedimentos adotados 

pela ABEA buscaram qualificar o ensino, bem como familiarizar-se com as discussões e 

parâmetros internacionais, por intermédio da relação com a UIA e a UNESCO. Assim, entre 

as décadas de 1970 e 1980, os debates da ABEA concentraram-se no Currículo Mínimo, nos 

conteúdos, no Ateliê de Projeto e nas atribuições profissionais. 

Na década de 1990, a expansão do ensino superior e dos sistemas regulatórios 

favoreceu a reorganização e interlocução entre as Comissões de Especialistas, no âmbito 

da Secretaria de Ensino Superior (SESU/MEC) e entidades de ensino. A parceria propiciou 

estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, por meio da Portaria MEC nº 1770/94, em substituição ao currículo mínimo de 

1969. Como marco referencial, a legislação trouxe mudanças positivas, com princípios para 

diagnosticar e avaliar a abertura de novos cursos; os já existentes teriam um prazo de dois 

anos para atender à legislação.  

Na intenção de colaborar, o CEAU e a ABEA uniram-se para reformular parâmetros 

de diagnóstico, como uma referência a ser seguida na avaliação periódica dos cursos. 

Como resultado do trabalho dessas entidades, em 1996 foi encaminhado ao CNE o 

documento “Perfis da Área & Padrões de Qualidade”23. A partir dele, escolas e órgãos 

reguladores poderiam seguir padrões e critérios, para alcançar o aperfeiçoamento no 

ensino de Arquitetura e Urbanismo. De maneira sistematizada, o documento é composto 

por cinco tópicos. São eles: Introdução; Histórico; Perfis da área; Padrões de qualidade; e 

Roteiros de verificação. Para o CEAU, no momento da autorização de abertura de novos 

cursos, bem como no reconhecimento dos cursos existentes, era imprescindível uma 

análise criteriosa para assegurar a excelência (MONTEIRO, 2007). 

O novo documento propôs requisitos claros e objetivos a serem alcançados pelas 

instituições de Ensino Superior. No tópico Perfil da Área, o documento relata a 

preocupação da sociedade em relação à responsabilidade dos arquitetos. O CEAU criou 

requisitos com o propósito de qualificar e conduzir as atribuições profissionais. 

Legalmente foi concedido ao arquiteto e urbanista o exercício em todas as atividades 

 
23 BRASIL. Ministério da Educação. Perfis da Área & Padrões de Qualidade. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf Acesso em: 15 jul. 2020 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf
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inerentes "a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura 

paisagística e de interiores, urbanismo, planejamento físico, urbano e regional”, o que 

exprime o grande contingente de atuação e, consequentemente, reivindica 

conhecimentos diversificados (BRASIL, 1994, s. p.).  

Assumir as responsabilidades profissionais exige empreender grandes esforços na 

formação, a fim de qualificar o futuro arquiteto e urbanista para ser capaz de atuar 

plenamente em suas competências legais. Compreende-se que, em grande parte, a 

qualificação dessas atividades depende dos processos de formação e, se conduzidos de 

maneira equivocada, os serviços prestados afetarão futuramente a sociedade. Com isso, é 

primordial que o ensino de Arquitetura e Urbanismo "contemple habilidades complexas e 

em campos bastante diversificados” (BRASIL, 1994, s. p.). 

Na descrição dos Padrões de Qualidade, ficaram estabelecidos seis recursos a 

serem atendidos pelas instituições de ensino e exigidos pelo governo: recursos materiais, 

corpo docente, currículo pleno, atividades de pesquisa e extensão, pessoal técnico e 

Trabalho Final de Graduação (TFG). Para a ABEA e o CEAU todos os cursos de Arquitetura 

e Urbanismo (públicos ou privados, novos ou existentes) deveriam seguir os padrões de 

qualidade pré-estabelecidos no documento. 

Entre os requisitos, Quadro 04, encontram-se alguns pontos relevantes 

diretamente ligados a esta tese, relacionados às metodologias de ensino, às cooperações 

e intercâmbios e às atividades de extensão. Verifica-se que há mais de 26 anos a classe já 

propunha que o processo de ensino e aprendizagem fosse mais significativo. Alunos 

deveriam ser estimulados a envolverem-se em atividades de pesquisa e extensão e, assim, 

garantir o conhecimento e domínio no âmbito do edifício e da cidade. 

 

Quadro 04: Requisitos Básicos 

REQUISITOS BÁSICOS FUNCIONAMENTO 

RECURSOS MATERIAIS 

• acervo bibliográfico 
• laboratórios 
• ateliês de projeto 
• oficinas maquetes 
• salas para aulas teóricas 
• auditório 
• equipamentos  

CORPO DOCENTE 

• educação continuada 
• qualificação 
• aulas teóricas - 1 docente/30 alunos 
• aulas práticas - 1 docente/15 alunos 

CURRÍCULO PLENO 

• conjunto de atividades e disciplinas 
• pedagogia diversificada 
• estímulo à pesquisa e extensão 
• manutenção da nomenclatura das disciplinas 
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• distribuição das disciplinas (fundamentação, profissionais e trabalho 
final de graduação) 

ATIVIDADES DE 
PESQUISA E EXTENSÃO 

• indissociáveis do ensino 
• cooperação e intercâmbios 
• escritório modelo 
• canteiro de obras 
• laboratório de habitação e habitat 

PESSOAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO • número e qualificação necessária 

TRABALHO FINAL DE 
GRADUAÇÃO (TFG) 

• obrigatório 
• individual 
• orientação de um docente arquiteto 
• emprego de conhecimentos e competências 
• banca de defesa com participação externa 

Fonte: elaborado pela autora conforme "Perfis da Área & Padrões de Qualidade" (BRASIL. 1994), 2021. 

 

Para o CEAU, os programas e projetos de pesquisa e extensão seriam indissociáveis 

do ensino. Por esse motivo, com a participação de estudantes e professores, os cursos 

deveriam promover atividades de cooperação e intercâmbio com outras áreas dentro da 

instituição, com entidades externas e com a sociedade. O objetivo era oportunizar a 

participação do aluno em escritório modelo, canteiro de obra e laboratório de habitação. 

E por meio de processos construtivos, como pressuposto para a interdisciplinaridade, 

evitar o ensino baseado em disciplinas estanques. 

Embora tardio, os encaminhamentos do CEAU, os questionamentos e as 

recomendações da ABEA contribuíram para a reformulação das DCN. Finalmente, em 

2010 foi homologada a resolução que instituiu as diretrizes curriculares e, no mesmo ano, 

com a Lei n. 12.378 foi regulamentado o exercício da profissão e criado o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU). Conforme o Manual do Arquiteto e Urbanista do CAU/BR 

(2016), todas as resoluções do Conselho, que regulamentam a prática profissional, seguem 

as recomendações de organismos internacionais, ou seja, a UIA. Para o Conselho, seguir 

as orientações da UIA faria com que a profissão no Brasil se aproximasse da prática de 

outros países, o que possibilitaria a mobilidade de arquitetos em nível internacional, assim 

como permitiria o contato com outras culturas e o compartilhamento científico e 

tecnológico. 
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2.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN 

 

 

Publicado pelo MEC, o edital nº 4/97 convocou as instituições de Ensino Superior a 

expressar “propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores”, como 

parâmetro na organização dos cursos e para flexibilizar os programas de formação, visto 

que até aquele momento as disciplinas e a carga horária eram preestabelecidas. 

Entretanto, havia mais de dois anos que os arquitetos tinham expressado as suas 

demandas na Portaria do MEC n. 1770/94, que fixou as diretrizes e os conteúdos mínimos 

para os cursos. Diversos encontros foram organizados pelo CONFEA em conjunto com a 

ABEA e a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA), para 

abordar o perfil do egresso, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, 

estágios, as atividades complementares, a estrutura e duração dos cursos.  

Os encontros resultaram na consolidação de um documento norteador, em 

consonância com a Carta UNESCO-UIA para a Formação em Arquitetura, que foi 

encaminhado ao CNE. Os órgãos envolvidos acreditavam no rápido trâmite do 

documento, no entanto esse só foi garantido com a Resolução CNE/CES nº 6/2006. A 

legislação esteve em vigor até 2010, quando o CNE fez uma “atualização” curricular, 

interferindo negativamente no TFG, sem consultar nenhuma entidade ou órgão vinculado 

à classe profissional. 

Os cursos no Brasil ainda são regulamentados por essa última alteração nas DCN 

de Arquitetura e Urbanismo. Na resolução, são estabelecidos os componentes 

curriculares, que orientam a organização dos projetos pedagógicos dos cursos. Assim 

como definido na Carta UNESCO-UIA, eles norteiam a formação de um profissional de 

caráter generalista: 

 

Art. 3º • § 1º estabelece que a proposta pedagógica para os cursos de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, 
capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 
comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço 
interior e exterior, abrangendo o Urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como 
a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do 
ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis (BRASIL, 2010, p. 
37). 

 

O perfil generalista requer uma formação que percorra as várias áreas do 

conhecimento, para que o futuro profissional compreenda o trabalho nas diferentes 

atribuições requisitadas. Considerando a diversidade de competências e habilidades 

necessárias, o período para integralização do curso não permite formar especialistas. Mas, 

apesar de ensejar o caráter generalista necessário para o futuro egresso, a formação 
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deverá ser sólida. Com isso, para que o arquiteto se torne um especialista em determinada 

área, precisará se aprofundar por meio de cursos de especialização, que é incentivado 

pelas DCN por meio da oferta de cursos de pós-graduação, para promoção da formação 

continuada. 

Não obstante, essa falta de aprofundamento durante a graduação poderá fazer 

com que o recém-formado se encontre disperso, alimentando a crença de inabilidade 

para atuar nas variadas atribuições concernentes à Arquitetura e ao Urbanismo. O 

isolamento em que se encontram as disciplinas, muitas vezes estanques, não contribui 

para a formação generalista. 

Para minimizar tais efeitos, a Resolução traz a obrigatoriedade da 

interdisciplinaridade, visto que ela proporciona a aproximação de diferentes campos do 

saber, necessária à formação generalista, além de promover a formação crítico-reflexiva. 

A integração teoria e prática atua no sentido de consolidar o conhecimento adquirido e 

fortalecer as habilidades e competências. Por meio da integração dialógica, o objetivo das 

DCN é o estabelecimento de atividades em que o estudante reconheça as necessidades 

de indivíduos e comunidades, despertando no acadêmico posturas humanizadas, 

comprometidas com equilíbrio ecológico e social. No entanto, frequentemente as 

atividades interdisciplinares são meramente para cumprir um ofício, pois conectam-se 

superficialmente a outras disciplinas, não alcançando seu objetivo maior, que é tornar 

possível a compreensão da abrangência profissional.  

A Resolução solicita que sejam estipuladas ações que visem fortalecer “condutas e 

atitudes com responsabilidade técnica e social” (BRASIL, 2010, p. 8). Os princípios 

norteadores dessas ações devem buscar qualificar a vida nos assentamentos humanos e 

no ambiente construído; o uso das tecnologias em prol do atendimento das necessidades 

das comunidades; a sustentabilidade; e a valorização e a preservação da Arquitetura, do 

Urbanismo e do Paisagismo. 

Os conteúdos disciplinares foram estruturados em dois núcleos, conforme Quadro 

05, acrescidos de um trabalho de conclusão, que a partir das DCN, passa a ser chamado 

de Trabalho de Curso (TC), abandonando a nomenclatura de Trabalho Final de Graduação 

(TFG) estabelecida pelo CEAU. Essa alteração não foi bem aceita por muitos cursos, 

principalmente por aqueles mais tradicionais; em decorrência disso, continuam usando a 

terminologia anterior. Já em relação aos núcleos, eles foram divididos em: Conhecimentos 

de Fundamentação, que incluem campos do saber envolvendo o embasamento teórico 

necessário; e Conhecimentos Profissionais, que correspondem aos campos de saber da 

área. 
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Em relação à metodologia pedagógica para trabalhar esses conteúdos, é indicado 

que sejam desenvolvidas atividades teóricas e práticas em diferentes ambientes, como 

ateliê de projeto, laboratórios, viagens de estudo e canteiros de obras. Além desses, o 

plano pedagógico deve estipular os critérios das atividades complementares e o 

regulamento do estágio curricular supervisionado.  

As teorias e práticas a serem abordadas devem prever uma diversidade dos 

conteúdos, com o objetivo de desenvolver as habilidades e competências mínimas 

descritas nas DCN. De forma resumida, a legislação que rege a abertura e o 

acompanhamento dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no país estabelece diretrizes 

que, de certa forma, qualificam a formação dos arquitetos brasileiros. Com o mesmo 

objetivo, órgãos ligados à profissão almejam oferecer à sociedade profissionais com uma 

visão holística, que reconheçam as necessidades sociais, ambientais e culturais e atuem 

de maneira crítica, reflexiva e criativa.  

 

Quadro 05: Divisão dos Conteúdos Curriculares 

NÚCLEO CONTEÚDOS 

CONHECIMENTOS DE 
FUNDAMENTAÇÃO 

• Estética e História das Artes 
• Estudos Sociais e Econômicos 
• Estudos Ambientais 
• Desenho e Meios de Representação e Expressão 

CONHECIMENTOS 
PROFISSIONAIS 

• Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo 
• Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo 
• Planejamento Urbano e Regional 
• Tecnologia da Construção 
• Sistemas Estruturais 
• Conforto Ambiental 
• Técnicas Retrospectivas 
• Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 
• Topografia 

TRABALHO DE CURSO 
• Determinada área teórico-prática ou de formação profissional 
• Síntese e integração de conhecimento  
• Consolidação das técnicas de pesquisa 

Fonte: Adaptado das DCN (BRASIL, 2010). 

 

No entanto, não é o simples fato de estabelecer essas diretrizes que os 

conhecimentos e habilidades necessárias à profissão serão garantidos, visto que 10 anos 

após estabelecida as DCN, muito se alterou no país e no mundo. As dinâmicas políticas, 

econômicas e sociais foram mais expressivas neste período que em outros anteriores. Se 

considerarmos a última atualização nas DCN, instituídas por meio da Resolução CNE/CES 

n°2/2010 e que alterou a Resolução CNE/CES n° 6/2006, verificaremos que foram 

necessários apenas quatro anos para se perceber a necessidade de revisão. 
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Reconhecendo que a sociedade atual possui necessidades diferentes das de uma 

década anterior, justifica-se que o ensino precisa acompanhar inúmeras demandas que 

surgiram nesse período temporal. Contudo, não quer dizer que simplesmente atualizar as 

diretrizes garantirá a formação qualificada que propicie uma visão holística ao futuro 

egresso. Além do esforço de entidades de classe e órgãos reguladores, é necessário que 

instituições e docentes busquem atualizar o conhecimento e propor metodologias que 

permitam ao educando o contato com a realidade e o instiguem a buscar soluções para 

os complexos problemas atuais.  

As DCN deliberadas em 2010 não apresentam, de forma detalhada, os requisitos 

que deverão ser considerados nas aberturas de novos cursos e na avaliação dos existentes, 

como estipulado no documento "Perfis da Área & Padrões de Qualidade". E, embora as 

DCN não mencionem tal documento, ele ainda se encontra na página oficial do MEC. A 

falta de orientação do órgão regulador sobre parâmetros peculiares do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo desobriga as instituições de ensino a seguirem as 

recomendações defendidas pelas entidades de classe.  

A falta de obrigação no cumprimento de requisitos que assegurem certa qualidade 

torna mais lucrativo para as instituições abrirem cursos de Arquitetura e Urbanismo, visto 

que não são exigidos grandes investimentos em infraestrutura e em corpo docente. Essa 

falta de parâmetro iguala aqueles cursos que visam meramente a lucros àqueles que 

investem maiores recursos humanos e financeiros. E, por não haver incentivo, cada dia 

mais aumenta a dissimetria professor-aluno quanto ao estabelecido pelo CEAU.  

Essa situação enfraquece o ensino, principalmente nos ateliês onde foi minimizado 

o tempo de orientação ou obrigou o professor a dividir a turma em grandes grupos de 

trabalho, para conseguir atender a todos os alunos. Embora se compreenda a importância 

de trabalhar na coletividade, de certo modo os grupos interferem na avaliação individual, 

propiciando que determinados alunos despreparados cheguem ao trabalho final de curso. 

Além disso, os laboratórios que envolviam alunos na construção civil, tais como os 

canteiros experimentais (RONCONI, 2005) e os laboratórios de habitação (POMPEIA, 2006), 

foram sendo abandonados. 

A precarização do ensino afetou a qualidade da formação, levando grande parte 

dos estudantes a enfrentar a realidade profissional despreparada e ainda alheia aos 

processos construtivos, o que, no mínimo, é lastimável. O ensino não pode ser comparado 

a um produto, com o qual se vise apenas o lucro, pois é por meio da instrução que se pode 

garantir a qualidade de vida e dos ambientes. 

Percebe-se, portanto, que o caminho percorrido para a regulamentação e para a 

criação dos instrumentos normativos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, 
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resultou em conquistas graças às mobilizações estudantis e às inquietudes de professores 

e profissionais. No entanto, hoje o questionamento que deve ser feito relaciona-se às 

habilidades e competências necessárias para o futuro arquiteto, para que ele atenda 

satisfatoriamente às demandas da sociedade, como sujeito ético e responsável, em meio 

ao mercado atual, extremamente competitivo e globalizado. 

 

 

2.2 Aproximação entre a Carta UNESCO-UIA e as DCN 

 

 

A partir das discussões até então apresentadas, passemos a comparar as 

abordagens da Carta UNESCO-UIA com as DCN24 dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, 

a fim de verificar em que dimensão elas dialogam ou se afastam entre o âmbito nacional 

e o global. Por ser a UIA um órgão internacionalmente reconhecido (a carta foi elaborada 

a partir das reflexões de uma comissão de arquitetos de várias nações, com diferentes 

realidades, culturais, sociais e econômicas), a comparação terá como parâmetro as suas 

orientações. A partir dela, serão confrontadas as diretrizes estipuladas na Resolução que 

regulamenta os cursos no Brasil.  

Para elucidar as relações cronológicas entre as publicações, segue abaixo a linha 

do tempo que impactou a reformulação dos documentos atuais (Figura 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Publicada no DOU de 18/6/2010, Seção 1, p. 37-38. 
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Figura 06: Linha do tempo dos principais instrumentos de avaliação de cursos 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Na parte superior, constam as publicações do MEC (na cor verde) e a proposta 

elaborada pelo CEAU e a ABEA para o MEC (na cor vermelha). Já na parte inferior (na cor 

azul), estão as publicações da Comissão de Formação da UIA. Embora a Carta seja 

encontrada no site oficial da UIA em várias versões, suas atualizações referem-se 

basicamente a questões de formatação. 
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Ao confrontar a estrutura dos documentos, verificam-se diferenças em relação ao 

número de tópicos e ordem, conforme exposto a seguir: 

a) Carta UNESCO-UIA - A Introdução contém o Preâmbulo e os Objetivos da Carta. 

Na sequência, apresenta quatro seções: a primeira, Considerações Gerais, discorre em 11 

tópicos a capacitação técnica e teórica necessária para garantir que o futuro profissional 

tenha visão de mundo e atue na sociedade, oferecendo espaços que contribuam para 

qualificar a vida, ao preservar a cultura e o patrimônio arquitetônico. Discutem-se a 

importância da diversificação de metodologias de aprendizado e o interesse em melhorar 

as condições de vida em assentamentos humanos; na segunda seção, estão os Objetivos 

da Formação em Arquitetura, com a descrição das aptidões necessárias e das disciplinas 

afins, a titulação, os objetivos fundamentais, as competências e o período de 

integralização do curso; já a terceira seção apresenta as Condições e Requisitos para 

Escola Acreditada; por fim, na última seção, está a Conclusão do documento, na qual 

afirma-se, de maneira pragmática, a urgência em seguir as suas diretrizes em âmbito 

global, além de destacar a necessidade de tal documento ser revisto regularmente, a 

responsabilidade profissional e o compromisso social. 

b) DCN – A Resolução é estruturada em 11 artigos: Os Arts. 1° e 2° instituem e 

estabelecem a obrigatoriedade dos cursos de seguir as diretrizes do documento; Art. 3° 

descreve o que deverá constar no projeto pedagógico, por meio de 11 orientações; Art. 4° 

apresenta o perfil do egresso, a formação generalista, as aptidões, a valorização do 

patrimônio e a proteção ambiental; Art. 5° descreve em 13 tópicos as competências e 

habilidades, com parágrafo único: a exigência de demonstrar no projeto pedagógico as 

metodologias que garantam a relação teoria e prática; Art. 6° define a divisão das 

disciplinas por meio do Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação, do Núcleo de 

Conhecimentos Profissionais e do Trabalho de Curso, além de relacionar os ambientes de 

acordo com as atividades; Art. 7° expõe os parâmetros para o desenvolvimento do estágio; 

Art. 8° descreve e incentiva as atividades complementares; Art. 9° estabelece as diretrizes 

para o Trabalho de Curso e, em parágrafo único, afirma que, para a sua elaboração, a 

instituição deverá ter regulamento próprio; Art. 10° remete à Resolução CNE/CES nº 

2/2007, com a definição da carga horária mínima do curso; Art. 11° descreve que Resolução 

está sendo revogada, e a data em que entrou em vigor a atualizada. 

A diferença na estrutura da redação entre a Carta e as DCN não contribui 

claramente para a sua correlação. Com estrutura mais enigmática, a forma em que foi 

escrita a Carta confunde o leitor. No decurso da seção II - Objetivos da Formação em 

Arquitetura, além dos objetivos fundamentais, são apresentadas as Competências, que 

relacionam a Concepção aos Conhecimentos e às Aptidões (que, em outra tradução, 
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consta como Habilidades25). Como nas DCN foi feita a junção entre Habilidades e 

Competências, os textos conflitam no momento da interpretação. Por outro lado, 

diferentemente das DCN, ao descrever as Competências, a comissão de formação do UIA 

dividiu por áreas do conhecimento, que são: Estudos Culturais e Artísticos; Estudos Sociais; 

Estudos Ambientais; Estudos Técnicos; Estudos de Projeto; e Estudos Profissionais. 

Devido aos diferentes termos e à estrutura utilizados nos dois documentos, é 

preciso, primeiramente, compreender as terminologias para poder relacioná-los. Segundo 

Santos et al (2009), existem ambiguidades na utilização dos termos “conhecimento”, 

“competência” e “habilidade”, o que impede o reconhecimento das possíveis relações 

entre os conceitos. Para os autores, as habilidades e competências fazem referência ao 

grau de qualidade e perfeição de qualquer comportamento. Na visão de Tonetto e Gomes 

(2007), a habilidade é o poder técnico ou legal para realizar um ato, enquanto a 

competência é o uso apropriado de habilidades para a realização de um ato, dentre uma 

gama possível de procedimentos. Assim, o desenvolvimento de competências requer 

habilidades que a educação promove, envolvendo ações físicas e mentais, análise de 

experiências e decisões.  

Ao comparar as Competências da Carta UNESCO-UIA com as das DCN brasileiras, 

é possível ver no Quadro 06, que existem divergências entre os dois documentos. 

 

Quadro 06: Comparativo das competências entre a Carta UNESCO-UIA e as DCN 

CARTA UNESCO-UIA DCN - Art. 5º 

ESTUDOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 

Capacidade para atuar com 
conhecimento dos precedentes 
históricos e culturais da Arquitetura local 
e mundial; 

Inciso II - a compreensão das questões que informam as ações de 
preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio 
ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento 
sustentável; 

Capacidade para atuar com 
conhecimento das belas-artes enquanto 
agente influente na qualidade da 
concepção arquitetônica; 

Inciso IV - o conhecimento da história das artes e da estética, 
suscetível de influenciar a qualidade da concepção e da prática de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo; 
Inciso XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, 
de suas aplicações e de outros meios de expressão e 
representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, 
modelos e imagens virtuais; 

Conhecimento das questões 
patrimoniais do ambiente construído; 

Inciso X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a 
preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação 
e reutilização de edificações, conjuntos e cidades; 

Conhecimento das relações entre a 
Arquitetura e outras disciplinas ligadas à 
criatividade. 

Inciso IV - o conhecimento da história das artes e da estética, 
suscetível de influenciar a qualidade da concepção e da prática de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo; 

 
25 Tradução para o português feita pelo arquiteto Prof. Luiz Augusto Contier para o site da ABEA. Acesso em 
http://www.abea.org.br/ Acesso em 15 jul. 2020.  

http://www.abea.org.br/
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ESTUDOS SOCIAIS 

Capacidade de agir com conhecimento 
da sociedade e de trabalhar com clientes, 
assim como com utilizadores que 
representem as necessidades da 
sociedade; 

Inciso I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, 
sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de 
necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; 

Capacidade de desenvolver um 
programa de projeto a partir da definição 
de necessidades da sociedade, dos 
utilizadores e dos clientes, e de fazer 
investigação para definir as exigências 
contextuais e funcionais em face de 
diversos tipos de envolventes edificadas; 

Inciso III - as habilidades necessárias para conceber projetos de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo e para realizar construções, 
considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção 
e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a 
satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 
ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

Compreensão do contexto social no qual 
as envolventes edificadas são criadas, das 
exigências ergonômicas e espaciais, e 
das questões de equidade e de acesso 
universal; 

Inciso I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, 
sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de 
necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; 

Conhecimento apropriado de códigos, 
regulamentos e normas para a 
planificação, projeto, construção, higiene, 
segurança e utilização do ambiente 
construído; 

Inciso VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em 
planejamento urbano e regional, Urbanismo e desenho urbano, 
bem como a compreensão dos sistemas de infraestrutura e de 
trânsito, necessários para a concepção de estudos, análises e 
planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional; 
Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
Inciso VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio 
da concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os 
estudos de resistência dos materiais, estabilidade das construções 
e fundações;  
Inciso IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, 
lumínicas e energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a 
elas associadas; 
Inciso XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, 
de suas aplicações e de outros meios de expressão e 
representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, 
modelos e imagens virtuais; 
Inciso XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e 
interpretação de levantamentos topográficos, com a utilização de 
aerofotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento remoto, 
necessários na realização de projetos de Arquitetura, Urbanismo e 
paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

Conhecimento em filosofia, política e 
ética ligadas à Arquitetura. 

Não encontrado. 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

Capacidade de agir com conhecimento 
dos sistemas naturais e dos ambientes 
construídos; 

Inciso IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, 
lumínicas e energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a 
elas associadas; 
Inciso XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e 
interpretação de levantamentos topográficos, com a utilização de 
aerofotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento remoto, 
necessários na realização de projetos de Arquitetura, Urbanismo e 
paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

Compreensão de questões relacionadas 
com o tratamento de resíduos; 

Inciso II - a compreensão das questões que informam as ações de 
preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio 
ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento 
sustentável; 

Compreensão do ciclo de vida dos 
materiais e das questões relacionadas 
com a sustentabilidade ecológica, com o 

Inciso II - a compreensão das questões que informam as ações de 
preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio 
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impacto ambiental, com a concepção 
conducente à redução do consumo de 
energia, assim como com sistemas 
passivos e sua gestão; 

ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento 
sustentável; 

Conhecimento da história e da prática do 
paisagismo e do Urbanismo, assim como 
do planeamento/planejamento territorial 
em nível regional e nacional e a sua 
relação com a demografia e os recursos 
locais e globais; 

Inciso V - os conhecimentos de teoria e de história da Arquitetura, 
do Urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no 
contexto social, cultural, político e econômico e tendo como 
objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

Conhecimento da gestão de sistemas 
naturais que tenham em conta os 
respetivos riscos. 

Inciso II - a compreensão das questões que informam as ações de 
preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio 
ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento 
sustentável. 

ESTUDOS TÉCNICOS 

Conhecimentos técnicos de estruturas, 
materiais e construção; 

Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
Inciso VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio 
da concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os 
estudos de resistência dos materiais, estabilidade das construções 
e fundações; 
Inciso XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e 
interpretação de levantamentos topográficos, com a utilização de 
aerofotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento remoto, 
necessários na realização de projetos de Arquitetura, Urbanismo e 
paisagismo e no planejamento urbano e regional; 

Capacidade de competências inovadoras 
na utilização das técnicas da edificação e 
conhecimentos sobre a sua evolução; 

Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
Inciso VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio 
da concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os 
estudos de resistência dos materiais, estabilidade das construções 
e fundações; 
Inciso X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a 
preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação 
e reutilização de edificações, conjuntos e cidades; 

Compreensão dos processos de 
concepção técnica e de integração de 
tecnologia de estruturas, de construção e 
de sistemas servidores num conjunto 
funcionalmente eficaz; 

Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
Inciso VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio 
da concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os 
estudos de resistência dos materiais, estabilidade das construções 
e fundações; 
Inciso X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a 
preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação 
e reutilização de edificações, conjuntos e cidades; 

Conhecimento de sistemas servidores, 
bem como de sistemas de transportes, 
de comunicação, de manutenção e de 
segurança; 

Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
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Conhecimento do papel da 
documentação técnica e do caderno de 
encargos na concepção e processo de 
planificação, e no controle de custos da 
construção. 

Inciso VII - os conhecimentos especializados para o emprego 
adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas 
e sistemas construtivos, para a definição de instalações e 
equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 
para a implantação de infraestrutura urbana; 
Inciso III - as habilidades necessárias para conceber projetos de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo e para realizar construções, 
considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção 
e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a 
satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 
ambientais e de acessibilidade dos usuários. 

ESTUDOS DE PROJETO 

Conhecimento da teoria e dos métodos 
de projeto; 

Inciso I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, 
sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de 
necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; 
Inciso V - os conhecimentos de teoria e de história da Arquitetura, 
do Urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no 
contexto social, cultural, político e econômico e tendo como 
objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 
Inciso III - as habilidades necessárias para conceber projetos de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo e para realizar construções, 
considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção 
e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a 
satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 
ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

Compreensão dos procedimentos e dos 
processos de projeto; 

Inciso III - as habilidades necessárias para conceber projetos de 
Arquitetura, Urbanismo e paisagismo e para realizar construções, 
considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção 
e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a 
satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 
ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

Conhecimento de antecedentes em 
matéria de projeto e de crítica 
arquitetônica. 

Inciso I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, 
sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de 
necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; 
Inciso V - os conhecimentos de teoria e de história da Arquitetura, 
do Urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no 
contexto social, cultural, político e econômico e tendo como 
objetivo a reflexão crítica e a pesquisa. 

ESTUDOS PROFISSIONAIS 

Capacidade de compreender diferentes 
formas de encomenda de serviços de 
Arquitetura; 

Não encontrado. 

Conhecimento do funcionamento 
fundamental das práticas de construção 
no âmbito das indústrias de construção e 
complementares, tais como 
financiamento, investimento imobiliário 
e gestão de equipamentos; 

Não encontrado. 

Conhecimento dos potenciais papéis do 
arquiteto em áreas de atividade 
convencionais e novas, assim como, no 
contexto internacional; 

Não encontrado. 

Conhecimento de princípios da prática 
profissional e da sua aplicação no 
desenvolvimento dos ambientes 
construídos, na gestão de projetos e no 
funcionamento de uma consultoria 
profissional; 

Não encontrado. 

Conhecimento da deontologia 
profissional e dos códigos de conduta 

Não encontrado. 
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aplicados ao exercício da Arquitetura, 
assim como, das responsabilidades 
jurídicas do arquiteto em relação em 
tudo quanto diz respeito ao registo 
profissional, ao exercício da profissão e 
aos contratos de projeto e construção. 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com a Carta UNESCO-UIA (2017) e as DCN (2010), 2020. 
 

A partir da relação dos conhecimentos necessários ao perfil dos egressos, entre a 

Carta UNESCO-UIA e as DCN, percebe-se que, embora existam semelhanças, uma rápida 

análise já é suficiente para descobrir que as DCN deixam muitas lacunas em relação à 

Carta. Partindo desse pressuposto, serão apresentadas, de maneira pontual, as 

semelhanças e/ou lacunas entre os dois documentos. 

 

 

2.2.1 Semelhanças  

 

 

Ambos os documentos especificam que o perfil que deverá ser ensejado na 

formação do futuro arquiteto é o de um profissional generalista. Que os princípios a serem 

abordados encaminhem para a proteção do patrimônio construído, a preservação cultural 

e a sustentabilidade; ou seja, de acordo com os fatores sociais, ambientais e econômicos. 

Fica latente a preocupação dos órgãos com as demandas sociais e ambientais, ao 

defenderem que o ensino, a pesquisa e a extensão se apropriem da tecnologia com o 

objetivo maior de qualificar a vida de indivíduos e habitantes em assentamentos humanos 

e o equilíbrio ecológico. 

Além de atender à especificidade da área, os conteúdos, as competências e as 

habilidades nos dois documentos, abordam questões relacionadas às metodologias 

pedagógicas. Afirmam que as ações pedagógicas e temáticas apresentadas 

necessariamente devem se apropriar da interdisciplinaridade e da integração entre teoria 

e prática.  

A Carta e as DCN incentivam a oferta de cursos de pós-graduação, com integração 

com a graduação, assim como defendem a pesquisa, as atividades de extensão e a troca 

de conhecimento entre as instituições.  

Embora com algumas diferenças, tanto a Carta quanto as DCN afirmam a 

necessidade de trabalho de final de curso, a fim de comprovar os conhecimentos e as 

habilidades adquiridas durante a formação, cujo trabalho deve ser individual e defendido 

por meio de banca avaliadora composta por docentes e profissionais. Já o estágio, ainda 
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que seja indicado em ambos os documentos, apresenta maiores dissonâncias que serão 

abordadas a seguir. 

 

 

2.2.2 Lacunas 

 

 

A correlação entre a Carta UNESCO-UIA e as DCN teve como propósito principal 

avaliar o ensino brasileiro. Nesse sentido, será aqui explorada uma análise das diretrizes, 

como forma de compreender as possíveis lacunas da resolução norteadora do ensino em 

Arquitetura e Urbanismo. Embora desde a década de 1930, o Urbanismo integre a 

formação e a Carta trate exclusivamente do profissional arquiteto, ela abrange também 

questões ligadas ao urbanismo, como se observa em um dos tópicos: “Esse documento 

constitui um quadro para orientar e guiar estudantes e docentes de todas as entidades 

envolvidas na formação em Arquitetura e Urbanismo” (UNESCO-UIA, 2017, p. 10 – grifo 

nosso). Com esse entendimento, será possível demonstrar, a partir dos tópicos a seguir, 

um panorama da formação brasileira em relação à formação em nível global. 

a) Contexto Atual - Diferentemente do MEC, a UIA expressa fortemente, por meio 

da Carta, a preocupação com as transformações que vêm ocorrendo na sociedade e 

reconhece a sua responsabilidade sobre a formação dos futuros arquitetos. Como um 

manifesto, a Carta também admite que a profissão poderia contribuir muito no 

desenvolvimento ambiental e social; no entanto, a expressão da atividade é ainda 

diminuta, visto que a grande maioria das edificações existentes não foi concebida por 

arquitetos. Também aponta ser preciso instigar e conscientizar alunos sobre as crescentes 

necessidades da sociedade, assim como viabilizar novas oportunidades de atuação 

profissional. 

Em consonância com esse julgamento, Mockbee (2013) destaca a responsabilidade 

da IES frente aos impactos ambientais e à escassez de infraestrutura básica nos 

assentamentos humanos, temas que se repetem na Carta. As ideias do autor também 

convergem no sentido de que as incertezas e desigualdades sociais encontram-se em 

diferentes níveis e contextos. Assim, é preciso agir de modo a minimizar o sofrimento de 

indivíduos e grupos sociais em nível global, sendo o ensino o melhor instrumento para 

enfrentar tais problemáticas, pois capacita os egressos para proporem soluções às 

questões cada vez mais complexas. 

b) Conhecimentos Éticos - Em relação aos Estudos Sociais, a legislação brasileira 

não exige dos cursos a abordagem dos conhecimentos em filosofia, política e ética, como 
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estipulado pela Comissão de Formação da UIA. Desses, apenas o conhecimento político é 

mencionado quando relacionado aos conhecimentos da teoria e história. Não abordar 

questões como ética durante a formação acadêmica é algo inconsistente, visto que a ética 

profissional é exigência da Resolução n. 52, de 6 de setembro de 2013, que trata do Código 

de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas do CAU.  

Conforme Manoharan e Birundha (2019), o conhecimento da ética, que envolve 

questões de valores morais, tem como objetivo principal formar um profissional confiável, 

com atitudes responsivas para a prosperidade de outros, além dos próprios interesses. O 

enfrentamento dos problemas sociais exige profissionais equilibrados e felizes que atuem 

de maneira conveniente. Afirmam, ainda os autores, que os “valores ou virtudes devem 

ser parte integrante de todo o processo de Educação”. Práticas que envolvam princípios 

morais e éticos proporcionarão à sociedade profissionais que sejam “bons cidadãos”, com 

habilidades sociais plenas, realizados e dispostos a tornar outros felizes (MANOHARAN; 

BIRUNDHA, 2019, p. 68).  

A ética promove harmonia, pois nela não há espaço para distinção entre pessoas e 

o desrespeito a opiniões alheias. Apesar disso, infelizmente, os valores éticos não são 

mencionados em nenhum momento nas diretrizes nacionais. Valores tão necessários à 

profissão, compostos por um conjunto de princípios e práticas universalmente 

reconhecidos por serem moralmente corretos, não foram determinados como uma 

diretriz a ser seguida na formação brasileira. 

c) Conhecimentos Profissionais - O maior contraste entre os documentos 

encontra-se nos conhecimentos ligados aos Estudos Profissionais. Enquanto a Carta 

aborda cinco competências relacionadas aos estudos profissionais, na DCN nenhuma 

destas competências são contempladas, o que é uma falha importante, pois, ao se ignorar 

isso, limita-se a inserção profissional do jovem arquiteto. Talvez seja por esse motivo que 

muitos cursos suprimem a temática, acreditando que tais questões estão intimamente 

ligadas ao capitalismo. Mediante tantas especulações do mercado imobiliário, que 

colaborou para o grave panorama da degradação social e ambiental, as discussões 

acadêmicas foram conduzidas no sentido oposto, deixando de lado questões relevantes 

no âmbito profissional.  

Concernente ao descrito no Preâmbulo da Carta da UNESCO-UIA, em que se afirma 

que “existem ainda oportunidades para novas tarefas da profissão, desde que os 

arquitetos tomem consciência das crescentes necessidades e das possibilidades abertas 

em âmbitos que, até ao presente, não têm merecido a devida atenção pela nossa 

profissão”, a temática não poderá ser excluída dos currículos (UNESCO-UIA, 2017, p. 3). É 

obrigação do ensino formar arquitetos resilientes, capazes de visualizar novas 

oportunidades onde não houve a devida atenção.  
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Intimamente ligada à formação teórica e prática (que levará a novas descobertas 

de atuação), a aquisição do conhecimento sobre os potenciais papéis e oportunidades que 

possam surgir propiciará um melhor preparo do profissional frente ao contexto global no 

século XXI.  

O descompasso verificado entre os documentos poderá implicar na capacidade de 

compreensão de diferentes formas de exercício profissional, dos processos e dinâmicas da 

indústria da construção, dos investimentos e de gestão, bem como do pleno 

conhecimento da deontologia profissional, suas regras e códigos de conduta.  

e) Estágio – Em ambos os documentos, reconhece-se a relevância do estágio para 

assegurar e consolidar as habilidades e competências, enquanto a Carta afirma que para 

receber a titulação deve haver: 

 

Uma formação prática aceitável antes do pleno exercício da profissão de, pelo 
menos, 2 anos (ainda que 3 anos fosse desejável), admitindo-se alguma flexibilidade 
para equivalências e ressalvando que um destes anos poderá ter lugar antes da 
conclusão dos estudos universitários (UNESCO-UIA, 2011, p. 6). 

 

Diferentemente no Brasil, conforme a UIA, os cursos possuem a liberdade de definir 

a duração do estágio, em horas. Depois de concluída essa etapa, cursadas as disciplinas e 

comprovadas as atividades complementares, o aluno será considerado arquiteto no 

momento da colação de grau. A recomendação da UIA demonstra que a profissão exige 

um grau de experiência e de vivência na área de atuação. No Brasil, além de não existir 

um período de inserção na prática profissional antes que receba a titulação, o educando 

não é desafiado a desenvolver ações que se assemelhem à vida profissional, além da 

prática em ateliê de projeto. Segundo Schön (2000), a visão tradicional do conhecimento, 

fundamentada na transferência de informação, impede que a maioria das escolas 

priorizem o “saber que” e não o “saber como”. Como vimos, o ensino brasileiro não dá a 

devida importância para ações que repliquem a prática profissional, sobretudo aquelas 

que forem além da prática de projeto, formando assim arquitetos inexperientes e 

incapazes de encontrar novas oportunidades de inserção na vida profissional. 

f) Trabalho Final - Tanto a Carta quanto as DCN descrevem que o trabalho final de 

curso deve ser individual, como síntese do conhecimento adquirido, mas algumas 

diferenças são observadas. A Resolução brasileira registra que o mesmo deverá ser 

cursado ao longo do último ano, enquanto a Carta apenas diz que é ao final do curso. Por 

outro lado, a comissão da UIA afirma que a banca avaliadora deve ter convidados de outras 

instituições ou países, mas na legislação brasileira isso não é previsto, embora tenha sido 

discutido pelo CEAU e ABEA, no documento “Perfis da Área & Padrões de Qualidade”, 

entregue ao MEC, na década de 1990.  
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g) Integralização - O período de formação em ambos os documentos se refere a 

cinco anos, mas, no caso das DCN, não está explícito no próprio documento. Essa questão 

é abordada apenas na Resolução CNE/CES n°2/2007, tornando mais complexa a 

compreensão da regulamentação profissional (BRASIL, 2007).  

h) Abrangência - A Carta incentiva o intercâmbio para docentes e discentes e 

inclui o ensino a distância, como forma de facilitar o acesso entre as instituições, 

enfatizando a consolidação de uma rede de informação. Afirma também que os projetos 

de final de curso poderiam contribuir para a autoavaliação se fossem compartilhados 

entre escolas. O documento incentiva exposições, publicações e premiações 

internacionais.  

Para a UIA, temas ligados à Arquitetura devem fazer parte do ensino primário e 

secundário, uma vez que a sensibilização precoce sobre o ambiente construído é 

“também importante para os futuros arquitetos, para os proprietários de obras e para os 

utilizadores dos edifícios” (UNESCO-UIA, 2017, p. 5). Embora as DCN afirmem que é preciso 

estabelecer relações entre instituições, ela não traz explicações claras sobre o grau de 

abrangência dessas práticas, assim como são descritas na Carta.  

i) Acreditação – O sistema de acreditação apresentado pela UIA não é mencionado 

em nenhum momento nas DCN. As condições e requisitos estipulados na Carta referem-

se basicamente à mensuração da infraestrutura, à conexão em redes de informação em 

níveis regionais e mundiais, ao número de estudantes de acordo com a capacidade 

pedagógica, às metodologias de ensino, à relação professor-aluno, às tecnologias 

adotadas, às investigações e publicações, à autoavaliação, ao trabalho final e aos 

programas de intercâmbio. 

 

 

2.2.3 A necessidade de aproximação 

 

 

É fundamental entender as responsabilidades do arquiteto e quão complexo se 

tornou o seu desempenho. Assim, é de extrema importância instruir futuros arquitetos 

para que deem respostas às realidades que surgirão. O ensino deve capacitá-los de 

maneira que entendam as novas dinâmicas da urbanização global, da mesma forma que 

passem a agir com resiliência, ao propor intervenções em favelas e em áreas degradadas 

e abandonadas.  

A Carta (que traz recomendações sobre práticas de gestão escolar, referindo-se a 

programas de estudo e definições de projetos e incentiva pesquisas colaborativas entre 
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os países) não alcançará os seus objetivos, caso as escolas desconsiderem as suas 

orientações em seus programas. Seguir as recomendações sobre redes entre instituições 

fará com que o conhecimento e as boas práticas sejam compartilhados e, 

consequentemente, isso fomentará o aprofundamento e o avanço da Arquitetura e do 

Urbanismo em perspectiva global. Embora a UIA estivesse preocupada com as tecnologias 

disponíveis para isso, o acesso à tecnologia hoje está mais propício para a troca de 

informações que na época em que foi criada a Carta. Com equipamentos e internet 

compatível, não se pode mais afirmar que é inviável consolidar tais redes de intercâmbio 

de informações. 

No dia 29 de março de 2021, o MEC publicou a Resolução n°1, de 26 de março de 

202126, que altera o Art. 6°, § 1º da Resolução CNE/CES nº 2/2010, acrescentado o Desenho 

Universal como conteúdo obrigatório e o Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação. 

No entanto, não foram instituídos os conteúdos que estão faltando em relação aos 

estabelecidos na Carta UNESCO-UIA. 

 

 

2.3 O ensino e as tendências contemporâneas 

 

 

Durante a década passada, foram propostas inúmeras reformas pedagógicas por 

parte das instituições de ensino com fins lucrativos. Na visão de Gomes, Leher e Costa 

(2020), a maior motivação em propor tais mudanças, como transformar aulas presenciais 

em aulas a distância, não teve como foco facilitar o acesso para aqueles que são impedidos 

de frequentar aulas presenciais, mas diminuir o quadro de professores e aumentar o 

número de alunos. Os fundos de investimento em ações na bolsa de valores 

transformaram o ensino em uma fonte para intensificar lucros de empresas de capital 

aberto. Com essa ótica, empreendedores investem na companhia, ou melhor, na 

instituição de ensino, se está lhe for rentável. Mas se porventura o mercado dessas ações 

estiver em crise, não se tornará atrativo para investimento.  

Para sobreviver nessa nova lógica, ocorrem adaptações profundas na gestão das 

organizações de ensino como forma de minimizar as despesas. Estratégias que aspiram 

somente ao favorecimento de investidores transformaram em um curto espaço de tempo 

o ensino superior no Brasil. O docente, que é o principal protagonista no processo de 

 
26 https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-26-de-marco-de-2021-310886981 
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ensino, é visto como uma “variável passível de barateamento” e de exploração máxima de 

sua “força de trabalho” (GOMES; LEHER; COSTA, 2020, p. 19). 

De cada quatro alunos matriculados no Ensino Superior, três são da rede privada. 

Nos últimos 10 anos, a modalidade EaD vem ganhando espaço, chegando em 2017 a 21,2% 

dos alunos de graduação no Brasil, com mais de 1,7 milhão de alunos, diferentemente da 

modalidade presencial, que apresentou queda na quantidade de matrículas no período 

de 2015 a 2017, nos cursos em geral. Contudo, a graduação em cursos tecnológicos teve 

um crescimento superior a 140%, entre 2007 e 2017, chegando a 46,5% dos alunos 

matriculados. Esse elevado crescimento ocorreu principalmente nas instituições privadas 

(BRASIL, 2018). 

As novas modalidades causaram “rebaixamento salarial, contratação de 

professores com baixa titulação, redução do número de trabalhadores, transformação de 

professores em tutores, adoção de cursos a distância e aumento do número de demissões” 

(GOMES; LEHER; COSTA, 2020, p. 19). Esses conflitos gerados pela mercantilização do 

ensino não apenas afetam o trabalho dos docentes, mas inevitavelmente a qualidade do 

ensino. Com disciplinas cada vez mais estanques, egressos de diferentes cursos enfrentam 

a vida profissional em contínuo despreparo.  

Outro fator preocupante atualmente é o aumento no percentual de evasão dos 

cursos públicos e privados. A maioria das instituições atribui aos fatores econômicos o 

número de alunos que abandonam os cursos, porém, muitas vezes, esses números 

referem-se aos fatores acadêmicos. A frustração e a falta de estímulo alteram as 

expectativas que o estudante tinha sobre a formação (SILVA FILHO, 2007). Em grande 

parte, esses abandonos estão intimamente ligados à falta da sensação de pertencimento 

e integração dentro do curso. Com salas lotadas, não é somente a relação docente-aluno 

que fica prejudicada, mas também o relacionamento entre colegas.  

Outro fator que teve grande transformação nos últimos anos foi a relação quanto 

à presença masculina e feminina. Não que isso venha a ser um fator negativo, mas revela 

as transformações sociais que vêm ocorrendo. A escala de procura, em nono lugar dentre 

os demais cursos brasileiros, no ano de 2017, indica que se matricularam, em cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, 168.291 estudantes, sendo 112.001 mulheres e 56.290 homens 

(BRASIL, 2018). Os dados revelam que as mulheres têm atualmente mais interesse pelo 

curso que os homens.  

Na contramão do mercado financeiro atual, a UIA tem como maior preocupação o 

bem-estar dos estudantes e sua capacitação. A entidade compreende que o ensino atual 

deve combater as dinâmicas que promovam o enriquecimento de poucos, guiando a 

formação dos profissionais para questões de interesse social. Por meio do 
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aperfeiçoamento do ensino, a Arquitetura estará preparada a dar suporte às necessidades 

típicas da sociedade no século XXI.  

De uma forma mais ampla, não se pode analisar apenas os fenômenos externos à 

formação, mas também aqueles que envolvem as motivações, como a procura pelos 

estudantes e sua permanência no curso, se a formação promove atividades motivadoras 

e se encaminha à sociedade profissionais mais sensíveis, responsáveis e felizes, como 

afirmado por Manoharan e Birundha (2019). Se o estudante for motivado a engajar-se em 

investigações em redes de informação e programas que visem ao bem-estar de 

determinada comunidade e em resoluções reais, atuará a partir da reflexão sobre a ação, 

além de consolidar o relacionamento com colegas e docentes.  

Fica claro que a UIA, por meio da Carta, busca direcionar o ensino em âmbito global 

para formar arquitetos com perfil mais social. Em vários momentos é descrita a 

responsabilidade que a Arquitetura tem sobre a qualidade do ambiente construído e, 

consequentemente, em relação às condições de vida de indivíduos e grupos sociais. 

Frente ao atual panorama mundial, com transformações cada vez mais rápidas, a UIA 

estabelece diretrizes para aperfeiçoar a formação nas diferentes regiões do mundo. 

Diante do contexto atual, e com intuito de atender às solicitações da UIA, surgem 

ações acadêmicas inovadoras que poderão minimizar a exploração mercantilista do 

ensino, como também qualificar a Arquitetura e o Urbanismo. As ações reais 

desenvolvidas em comunidades carentes não só podem trazer muitos ganhos, também 

podem dar respostas em pelo menos dois fatores principais: a aproximação entre teoria e 

prática e a promoção do engajamento social. A partir desses, muitos outros benefícios 

poderão ser contabilizados na qualificação profissional. 

Mediante atividades significativas de abordagem social e ambiental a proatividade 

dos futuros profissionais será estimulada. As ambiguidades típicas da vida 

contemporânea poderão ser superadas, caso o arquiteto possua habilidades suficientes 

para atuar de maneira resiliente. Não apenas com objetivo de conquistar a fama e o espaço 

no mercado de trabalho, mas, preferencialmente, contribuir significativamente para a 

melhoria da qualidade de vida de indivíduos e grupos em todas as classes sociais. 

 

2.3.1 Aproximação entre teoria e prática 

 

 

Além das orientações da Carta, muitos docentes têm defendido a importância de 

considerar a prática profissional no processo de formação, pois a inter-relação entre a 
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teoria e prática poderá promover experiências, além de fortalecer as conexões entre 

projeto, tecnologia e construção. Assim, o estudante compreenderá o papel 

transformador exercido pelo arquiteto de maneira mais profunda, independentemente 

dos contextos que enfrentará futuramente (LOTUFO, 2014; BERNSTEIN, 2018; MOCKBEE, 

1998; STONOROV, 2018). 

Mesmo que sejam compreendidos os desafios de se implementar certas ações 

metodológicas, esses não poderão ser usados como desculpa para não se buscar maneiras 

apropriadas que sejam viáveis às realidades dos cursos. As reflexões que as práticas 

ensejam possibilitam incorporar o conhecimento que, muitas vezes, torna-se velado 

durante a formação. A motivação para que acadêmicos e instituições busquem novos 

métodos de aprendizado é pautada nessas reflexões. 

A concepção de metodologias envolvendo o ensino prático requer que as escolas 

tenham um corpo docente com conhecimentos amplos e específicos na área de atuação. 

Se não tiverem a competência necessária à prática, “seus esforços para criar um ensino 

prático reflexivo podem produzir apenas uma nova versão de um currículo dual, no qual o 

ensino de sala de aula e a prática não têm entre si qualquer relação possível de discernir” 

(SCHÖN, 2000, p. 133). Para o autor, além de exigir investimentos em professores com 

domínio na área, o ensino prático reflexivo não despontará se for reconhecido como 

atividade secundária, mas somente quando seus processos e experiências se tornarem 

centrais no discurso intelectual do curso.  

Alguns educadores, presos ao ambiente universitário, introduzem ciência 

fundamentada em tradições das práticas em ateliês. Contudo, a prática não deve estar 

alicerçada em culturas acadêmicas e costumes de profissionais que as envolvem, para não 

se tornar um artifício. Existem escolas que abordam a formação do racionalismo técnico, 

enquanto outras, do talento artístico. No entanto, em ambas a formação é incoerente e 

ainda se preserva o velho obstáculo entre o rigor e a relevância. A estrutura curricular, cuja 

visão defende que o conhecimento profissional inicia na ciência e termina na prática, não 

propicia a reflexão-na-ação, ou seja, a pesquisa durante a prática. A aquisição de novas 

compreensões não será viabilizada, tampouco a descoberta de novas possibilidades, se os 

planos pedagógicos não incorporarem atividades práticas reflexivas (SCHÖN, 2000). 

Além das práticas desenvolvidas em ateliês, é vital que o conhecimento seja 

potencializado, para que, assim como apontado na Carta da UNESCO-UIA, sejam 

encontradas as possibilidades abertas. O pressuposto é que a reflexão durante e após a 

ação não apenas faça com que o conhecimento seja incorporado, mas que haja análise e 

ponderação sobre ele. Além disso, só será possível encontrar sinergias entre a prática de 

projeto e a cadeia produtiva ligada à construção civil, se forem estabelecidas as conexões 

entre elas. Um dos maiores obstáculos a ser enfrentado pelos egressos está relacionado à 
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execução de obras que, por sua vez, impactam diretamente a percepção, o domínio e a 

representação do projeto. 

As lacunas existentes no ensino de determinadas áreas, como a das técnicas e 

processos construtivos, talvez se devam ao distanciamento ocorrido na formação do 

arquiteto nas décadas passadas. Com perfil distante do que era vigente no século XVIII, o 

arquiteto-construtor tornou-se cada vez mais focado nos processos de projeto. Na 

percepção de Dickinson (2018a), é tempo de integrar a educação arquitetônica aos 

processos de construção de edifícios, visto que o mercado gradativamente fica mais 

competitivo e a revolução digital invade atribuições que até então eram feitas apenas por 

arquitetos.  

O desenvolvimento tecnológico e o sistema capitalista trouxeram muitas questões 

que exigem repensar a forma como a Arquitetura e o Urbanismo irão se comportar. As 

vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais impactam significativamente a 

qualidade de vida humana, exigindo das diferentes áreas do saber novas abordagens. O 

fato é que, cada dia mais, o Estado perde a sua força e, simultaneamente, mesmo em 

países desenvolvidos, a seguridade social diminui. A sociedade não deve apenas esperar 

que as políticas públicas tragam respostas aos problemas que ocorrem nos ambientes 

urbanos. Se houver união entre os diferentes agentes da sociedade para buscar minimizar 

a vulnerabilidade social, poderá haver oportunidade de um futuro melhor para muitas 

pessoas que vivem hoje em extrema pobreza. Se ao menos houvesse mais engajamento 

das instituições de ensino, que lidam diretamente com a formação, mais rápido 

poderíamos chegar aos objetivos da Agenda 2030.  

Embora a maioria dos acadêmicos reconheça o crescente número de escolas e 

arquitetos no Brasil, verifica-se que isso não contribuiu para sanar ou até mesmo 

minimizar as problemáticas sociais e ambientais. Mesmo que haja docentes que 

acreditem não ser responsáveis, tais problemas são evocados como temas centrais na 

formação pelas organizações que regulam a profissão. 

Apesar de poucos casos, ainda se observa a existência de pesquisadores-docentes 

e alunos de Arquitetura e Urbanismo que, por característica da profissão, promovem 

programas pouco convencionais para qualificar ambientes precários. Certos de que tais 

programas podem se tornar excelentes metodologias de aprendizado, muitos cursos de 

graduação e pós-graduação ultrapassam os muros do seu campus universitário, para 

encorajar e conduzir os seus alunos, a fim de alcançarem as pessoas que vivem em 

comunidades precárias. Com diferentes formas de intervenções e de programas, 

determinados casos demonstram que é possível envolver alunos em todas as fases do 

processo de melhoria de determinada comunidade (do projeto à conclusão da obra, 

mesmo os de grande escala). 
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A fim de nortear as instituições de ensino, e como iniciativa do Pacto Global das 

Nações Unidas, foram estipulados os Princípios para Educação em Gestão Responsável 

(PRME). Inspirado em valores universais, o pacto estabelece seis princípios norteadores no 

Sharing Information on Progress (SIP): propósito, valores, metodologia, pesquisas, 

parcerias e diálogo; como rede dinâmica, estabelece grupos de trabalho em colaboração 

com temáticas de aprendizagem local e global (WEYBRECHT, 2016). Já o Guia de 

Implementação da PRME aborda um sistema com cinco indicadores para compromissos 

e avanços na responsabilidade social universitária: liderança e estratégia, ensino, pesquisa, 

extensão ou projeção social e administração operacional (YEPES; PEÑALOZA; NOGUEIRA, 

2018). 

Além das parcerias, programas como esses contam com a participação de 

voluntários. Assim, pode-se dizer que projetos com esse caráter são fortalecidos com o 

voluntariado e, consequentemente, o engajamento cria o senso comum de 

responsabilidade social. 

 

 

2.3.2 Engajamento social no ensino 

 

 

Embora muito seja falado hoje sobre o envolvimento do arquiteto com a 

comunidade, as ações ainda são periféricas. Determinados acadêmicos acreditam ser 

suficiente o envolvimento como voluntário local durante o final de semana ou o 

engajamento em serviços humanitários no exterior. Mas, na prática contemporânea, pouco 

se faz em favor das comunidades, em virtude do tempo restrito para dedicação dos 

voluntários (STONOROV, 2018). Em países como o Brasil, no entanto, em que os recursos 

financeiros são limitados, há dificuldade em implantar ações com essa natureza. 

Compreendendo a importância da inserção de alunos nos contextos reais da profissão, tanto 

para seu desenvolvimento, quanto para o das comunidades, é notória a necessidade de 

buscar alternativas para viabilizar programas que visem o engajamento social.   

No intento de colocar o aluno no enfrentamento da realidade, surgiram, nos 

últimos anos, várias iniciativas de amparo e assistência à população de baixa renda. A 

conscientização sobre a responsabilidade social vem crescendo nos diferentes 

continentes e em todas as áreas do saber. Contudo, devido à imensa pobreza mundial, 

mesmo o envolvimento de ONGs, órgãos públicos, empresas privadas e voluntários não 

tem sido suficiente para atingir a grande maioria de necessitados. Diante disso, e ao 

compreender a emergente realidade, pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de 

encontrar novas formas para combater a pobreza. Muitas pesquisas buscam caminhos 
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para sensibilizar outros para que sejam replicadas determinadas ações; outras propõem 

investigar maneiras de instruir as comunidades carentes para torná-las mais resilientes.  

Segundo Stonorov (2018), a disponibilidade de materiais e o conhecimento técnico 

herdado fizeram com que as construções pré-modernas fossem acessíveis. Com materiais 

locais, os ambientes eram edificados pela própria comunidade, de maneira artesanal. No 

entanto, com o avanço da globalização, pouco se utiliza dos recursos locais, ou seja, 

materiais retirados da própria terra. Associado a isso, arquitetos atuam em territórios que 

desconhecem. O mercado competitivo faz com que muitos trabalhos sejam exportados, 

causando um distanciamento da realidade local. Essa tendência ignora as forças 

sistêmicas do local e defrauda sua cultura e história. Aliada aos interesses econômicos, 

essa forma de interferir no território não garante o bem comum e, como a minoria age em 

favor dos pobres, cada dia mais a cidade é tomada por assentamentos precários. 

Para avançar e viabilizar os projetos sociais, instituições buscaram recursos 

financeiros em parceiros sociais. Segundo Vallaeys (2018), na América Latina, desde o início 

do século XXI, as IES vêm trabalhando nesse sentido. A partir de parcerias com agentes 

públicos e privados, em âmbito regional e internacional, instituições de ensino buscam 

impulsionar o desenvolvimento sustentável. Dois elementos importantes podem 

contribuir para ampliar o engajamento social na formação brasileira: a extensão 

universitária e os trabalhos colaborativos, os quais são abordados a seguir. 

a) Extensão Universitária - A extensão, como instrumento promotor de estímulos 

e reflexão, faz com que o aprendizado ultrapasse o ambiente acadêmico, aproximando a 

IES da comunidade. O contato com a realidade que a extensão universitária possibilita 

consolida os conhecimentos teóricos, por meio de práticas que, em geral, estão 

relacionadas ao compromisso social.  

Esse componente, desde a Constituição Brasileira de 1988, já havia sido 

estabelecido como parte integrante e indissociável na formação, assim como o ensino e a 

pesquisa. Com esse objetivo, já na década de 1990, o CEAU, por meio do documento “Perfis 

da Área & Padrões de Qualidade”, descrevia que era necessário que os planos pedagógicos 

promovessem atividades de extensão, por meio da cooperação e do intercâmbio entre 

áreas do conhecimento, instituições e com a sociedade. No caso dos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, esses programas podem ser oferecidos por meio do escritório modelo, do 

canteiro de obras experimental, laboratórios de habitação e ou habitat, entre outros. 

Como resposta à exploração do capitalismo global e à transformação do ensino em 

mercadoria, a extensão universitária torna-se um forte instrumento contra a precarização 

acadêmica, para a melhoria das condições de vida das comunidades e para a formação de 

profissionais mais engajados. Outro fator relevante é a aproximação dos docentes da 
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realidade profissional, pois nas diferentes áreas do conhecimento muitos se tornaram 

apenas acadêmicos. Essa realidade fez com que muitos educadores sejam apenas, de uma 

forma pejorativa, "papagaios", visto que não existe reflexão sobre a atuação profissional, 

mas apenas o replicar das teorias adquiridas. 

Com mais força, as atividades ligadas à extensão universitária são consolidadas a 

partir da Resolução n° 7 do CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as 

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, apresentando os princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem implantados pelas instituições de ensino superior 

até dezembro de 2021, três anos após a sua homologação (BRASIL, 2018).  

A legislação impõe às instituições estabelecer e demonstrar os resultados das 

atividades de extensão, sob pena de não ter a autorização e reconhecimento de seus 

cursos, assim como recredenciamento institucional, caso o Sistema Nacional de Avaliação 

(SINAES), concluir que não foram atendidas as seguintes exigências: 1) corresponder a, no 

mínimo, 10% da carga horária total do curso; 2) articulação entre as atividades de extensão, 

ensino e pesquisa; 3) ter docentes responsáveis pela orientação das atividades de 

extensão. 

A Resolução considera como atividades de extensão “as intervenções que 

envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 

estejam vinculadas à formação do estudante” (BRASIL, 2018, p. 2). Para melhor 

exemplificar as modalidades, a legislação descreve que essas poderão ser desenvolvidas 

por meio de programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços. 

Apesar dessa legislação contribuir para a implantação de ações acadêmicas 

efetivas para o alcance da coesão social e da redução dos impactos ambientais, 

considerando que as atividades de extensão como contributos para as políticas públicas 

podem abarcar os 17 objetivos da ONU e cooperar significativamente com eles, o processo 

formativo gerou inúmeras críticas devido aos grandes desafios e reflexos de sua 

implementação. A visão pessimista foi consequência  de dois elementos principais: um 

relacionado à escassez de recursos, visto que as IES  se encontravam em crise; e outro 

relacionado à redução da carga horária de disciplinas ligadas ao conhecimento 

profissional. Provavelmente, muitas escolas ainda não encontraram maneiras de viabilizar 

esses programas nos currículos, talvez por não terem a devida compreensão sobre o seu 

papel e suas potencialidades.  
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Na visão de Dalmolin, Vieira e Bertolin (2019, p. 72), a curricularização da extensão 

é: 

 

A compreensão do currículo como um fenômeno que não pode ser distanciado das 
demandas da realidade, por isso deve transversalizar os currículos, com a 
singularidade de cada curso e de cada contexto histórico-social, buscando 
metodologias mais criativas e dinâmicas que resultem, especialmente, em salas de 
aulas abertas e atrativas para os estudantes. 

 

A sugestão dos autores é que, para ser mais bem compreendida, precisamos 

discutir e problematizar o papel e a relevância da curricularização na formação, de forma 

mais ampla. Sua inserção em um formato de currículo tradicional poderá apenas atender 

às exigências legais, mas não dialogar e potencializar a leitura das distintas realidades. 

Independentemente da aceitação de tal regra, não se pode duvidar de que ações 

que aproximem estudantes das questões reais da sociedade sejam instrumentos 

poderosos no processo de aprendizado. Além disso, por meio da extensão, é possível 

fomentar os valores e a missão da institucional, ou seja, a identidade que a escola tem 

perante o educando e a comunidade. De acordo com sua abrangência e foco de atuação, 

transparecerá sua ética, seus valores e a sua busca por justiça, superando ganhos no 

conhecimento profissional. 

Os pressupostos básicos das atividades de extensão podem, segundo Dalmolin, 

Vieira e Bertolin (2019, p. 81): 

 

a. Enfatizar a leitura da realidade;  
b. Construir com todos os envolvidos uma postura participativa;  
c. Construir uma postura de compreensão, análise e respeito às diferentes 
características e condições socioeconômicas, além de considerar aspectos culturais, 
étnicos, geracionais e de gênero presentes nas realidades;  
d. Construir habilidades participativas, com vistas à perspectiva da coletividade;  
e. Promover uma visão totalizante;  
f. Promover a construção de uma prática educativa e reflexiva para e com todos os 
sujeitos envolvidos, desenvolvendo um posicionamento crítico;  
g. Facilitar e disseminar o acesso às informações, promovendo a compreensão e a 
adesão de processos. 
 

Como apontado pelos autores, as habilidades participativas poderão ser um dos 

aportes para viabilizar os programas. Considerando os desafios financeiros enfrentados 

pelas IES, é preciso mobilizar redes colaborativas como a parceria com outros cursos, 

instituições, indústria, comércio, organizações e profissionais liberais. 

b) Trabalhos Colaborativos - Como instrumento de apoio ao desenvolvimento 

local e respondendo ao apelo da ONU, algumas IES buscam oferecer soluções específicas 

para a sua região ou país. Além disso, a ciência produzida oferece novas estratégias e 

oportunidades e colabora nos fluxos internacionais do conhecimento (ALMEIDA; BASTOS; 

SANTOS, 2018). Na visão de Ghonim e Eweda (2019), uma alternativa seria maiores 

processos de colaboração, de maneira interdisciplinar, assim como é visto na vida 
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profissional, pois arquitetos trabalham em conjunto com seus clientes, especialistas e 

engenheiros. Desse modo, é possibilitado ao estudante desenvolver habilidades 

colaborativas, aprendendo a dialogar e trabalhar em grupos ou equipes com mais 

eficiência. 

Para avançar nesses esforços, um dos meios é estabelecer parcerias por meio de 

redes acadêmicas, pois as universidades, como organizações isoladas, possuem 

dificuldades de estabelecerem-se como instituições sociais (UNESCO, 2017; YEPES; 

PEÑALOZA; NOGUEIRA, 2018). Parcerias expandidas a outros agentes, como sociedade 

civil, ONGs, empresas e governos, podem maximizar o impacto social, o que leva algumas 

IES a adotarem processos colaborativos. Com as redes de cooperação, locais e 

internacionais, públicas ou privadas, potencializa-se o conhecimento e a inovação, de 

modo que o compartilhamento de metas, fundamentadas na Agenda 2030, para a 

resolução de problemáticas sistêmicas, mostra-se como caminho plausível na busca pela 

responsabilidade social.  

As parcerias colaborativas começam a ser compreendidas como instrumento 

relevante para o desenvolvimento dos países, pois possibilitam investimentos em 

pesquisas, propiciando a inovação (ONU, 2019). Após a década de 1980, pesquisadores 

passaram a investigar as contribuições dos processos colaborativos e a transmissão de 

conhecimento. Exemplo desse tipo de abordagem é fornecido pelos cientistas da 

Universidade Yale, resultado dos estudos da “Yale Survey” que identificaram áreas do 

conhecimento com potencial de inovação relevantes a setores da indústria. Os estudos da 

“Carnegie Mellon Survey” são outro exemplo, que revelam a contribuição heterogênea das 

instituições cientificas nos diversificados setores da atividade produtiva. Realizados nos 

EUA, ambos analisaram as interações e contribuições da parceria entre universidades e 

empresas. Enquanto a instituição consegue recursos para pesquisas, a transferência de 

conhecimento torna a indústria mais competitiva (GARCIA; RAPINI, CÁRIO, 2018). 

Redes relacionais podem favorecer o surgimento de alianças entre entidades, 

empresas, governos ou diferentes atores que sejam relevantes ao desenvolvimento local 

(ONU, 2019). Os processos de colaboração estão explicitamente incorporados aos 17 

objetivos da Agenda 2030. No meio empresarial, uma pesquisa feita em 2014 com 38 mil 

gestores revelou que 90% deles concordam que as práticas sustentáveis não devem ser 

geridas isoladamente (GRI; PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS; WBCSD, 2016). 

Educadores também compartilham esse pensamento e cada vez mais estabelecem 

parcerias. Como benefício para a sociedade, a colaboração promove o aprendizado 

coletivo, pois dissemina o conhecimento e a inovação. Consequentemente, combate a 

desigualdade e a exclusão, colaborando para que a sociedade seja mais resiliente 

(VALLAEYS, 2018). Para as universidades, os processos de colaboração consolidam as suas 
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pesquisas, oportunizam metodologias inovadoras, fortalecem o aprendizado, o 

engajamento social e promovem o comportamento ético em seus alunos (ALMEIDA; 

BASTOS; SANTOS, 2018). 

Da mesma forma que a IES recebe benefícios, outros ganhos poderão ser 

incorporados aos parceiros sociais. Essas parcerias, com agentes públicos ou privados, em 

âmbito regional ou internacional, não apenas agregam para que as instituições de ensino 

atendam à Resolução referente à curricularização, mas impulsionem o desenvolvimento 

sustentável, bem como oportunizem outros setores a construir valores, em função de uma 

sociedade mais ética e engajada. 

 

 

2.3.3 Abordagens Metodológicas 

 

 

Como subterfúgio para responder aos dilemas enfrentados pelo ensino, cada dia 

mais são exploradas inovações pedagógicas envolvendo áreas, onde estudantes são 

desafiados a propor soluções aos problemas enfrentados pelas comunidades carentes. 

Definidas a partir de diferentes nomenclaturas, essas aprendizagens buscam um meio 

para esquivar-se do sistema de ensino engessado e multifacetado construído ao longo 

do tempo.  

A constatação sobre a estagnação educacional frente às mudanças que vêm 

ocorrendo em todos os campos do saber tornou o ensino e suas metodologias de 

aprendizado tema central nas IES. Junto a essa inquietude, a crise social que vem se 

agigantando nas últimas décadas impulsionou a reflexão, fazendo com que surjam 

iniciativas metodológicas mais ativas, significativas e incentivadoras do engajamento 

social dos graduados. 

Com o reconhecimento do potencial das metodologias de ação-reflexão, ou 

reflexão na ação, aparecem novas formas de ensino. Alguns cursos propõem métodos 

nos quais o aprendizado concretize-se na atuação em comunidades. Dessa forma, 

exploram formas de consolidar o conhecimento adquirido em sala de aula. As atividades 

que utilizam esse preceito ocorrem de diferentes formas nos cursos, seja no âmbito de 

sua matriz, por meio de disciplinas, da atuação em escritórios modelos, em projetos de 

extensão, ou até mesmo em atividades de laboratórios, podendo ocorrer em pequena 

escala ou com abrangência maior nas comunidades (SCHÖN, 2000). 

Devido ao caráter estruturante e reflexivo que possuem, as metodologias ativas 

foram ganhando força, não apenas pela capacidade que têm de desenvolver habilidades 
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nos alunos, mas também para impulsionar o indivíduo diante das questões sociais. 

Compreende-se a relevância de qualificar espaços para todas as pessoas, e um dos 

agentes principais deste ofício é o arquiteto. Embora a profissão esteja fundamentada 

nesse princípio, nem sempre o profissional contribui para melhorar as condições de vida 

do grande contingente dos que vivem às margens da sociedade. A seguir, serão 

apresentadas três metodologias criadas em cursos de Arquitetura e Urbanismo: o 

Laboratório de Habitação, o Canteiro Experimental e o Design-Build. 

a) Laboratório de Habitação - Por acreditar que a luta por justiça social também 

faz parte do evangelho, a Igreja Católica se aproximou desses movimentos que buscavam 

os diretos de classes, surgindo na década de 1960 as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs). 

Como exemplo de experiências em ações sociais, temos o primeiro Laboratório de 

Habitação do Brasil (LABHAB), criado em 1982 no curso de arquitetura do Centro de Belas 

Artes, de São Paulo, inspirado nas Cooperativas Habitacionais Uruguaias. Seu principal 

objetivo foi criar vínculos entre a escola de arquitetura e as comunidades carentes, com 

ações ligadas ao direito à moradia, bem como à cidade. Nessas práticas, surgiram os 

mutirões com autogestão e organização do canteiro de obra, herdada dos movimentos da 

Arquitetura Nova. 

 

Ensinar com base na necessidade apresentada pelos alunos e dentro da 
realidade na qual pertencem faz parte do universo da Educação Popular 
que foi muito utilizada pelas CEBs, pelo Laboratório de Habitação da Belas 
Artes e que até hoje está presente em propostas de ensino de arquitetura 
que integram a teoria do projeto com a prática construtiva (LOTUFO, 2014, 
p. 30). 

 

O LABHAB foi influenciado pela atuação da Arquitetura Nova, pelos arquitetos 

envolvidos na política social, pela Educação Popular, CEBs, movimentos populares e 

cooperativismo. Localizado na Pinacoteca de São Paulo, o LABHAB reuniu docentes de 

diversas áreas, o que tornou a sua atuação mais abrangente, ultrapassando a edificação 

da moradia, chegando ao desenho urbano e à sistematização da autogestão. 

Entre as metodologias, estava o projeto participativo junto à população, que 

possuía grande comprometimento, construindo maquetes in loco e definindo elementos 

de projeto e a gestão da obra. Um exemplo desse tipo de participação é o emblemático 

Recanto da Alegria, primeiro projeto de urbanização em favela da cidade de São Paulo, 

localizado no distrito de Grajaú. Também foi o primeiro a consolidar a noção de 

comunidade, com ambiente específico para a convivência entre moradores. Contudo, a 

experiência trouxe algumas reflexões, pois parte da obra foi destruída por alguns 

moradores que não aceitaram a proposta, demonstrando assim que, mesmo em projetos 

participativos, é necessário ouvir as necessidades e interesses de seus futuros usuários. 
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Por esse fato, o grupo concluiu que deviam repensar o projeto antes de inserir técnicas e 

composições novas, para não causar a sensação de imposição perante a comunidade 

(LOTUFO, 2014). 

O maior legado do LABHAB (1982-1986), do Centro de Belas Artes, foi impulsionar 

a busca pela transformação social. As experiências desenvolvidas no Laboratório 

destacaram o pensamento reflexivo e crítico no ambiente acadêmico e profissional, o que 

aproximou na época o ensino da realidade enfrentada pela sociedade brasileira. Esse 

laboratório influenciou outras iniciativas, desencadeando novos processos educativos 

nas IES brasileiras. No ano seguinte à criação do LABHAB, foi implantado na FAU de 

Santos o HABTAFAUS (1983-1984); depois o LABHAB (1986-1999) na Unicamp; o L’HABTAT 

(1986), na PUC Campinas; e ainda o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos 

(1996), na FAU-USP.  

b) Canteiro Experimental - Em 1993, a FAU-USP criou o Canteiro Experimental, no 

mesmo ano em que foi criado o Rural Studio, da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Auburn, no Alabama (EUA). Certamente, havia naquele momento a 

preocupação em criar um conceito pedagógico, em que fosse possível abordar práticas 

construtivas, em um ambiente rico para trocas de conhecimentos. As relações e contatos 

entre professores, alunos e comunidade transformaram a metodologia em uma 

ferramenta importante. Correlacionar teoria e prática, em ambientes diferentes da sala 

de aula, favoreceu a aplicação de conteúdos e técnicas construtivas, além de consolidar 

as habilidades dos alunos.  

Opondo-se ao ensino com apelo apenas teórico e projeto estático, o Canteiro 

Experimental era uma maneira de tornar o ensino mais dinâmico, bem como de atender 

as comunidades que vivem em assentamentos precários. A formação, portanto, pode 

transformar o arquiteto em um agente promotor de justiça social, no qual a sua atuação, 

mesmo em pequena escala, contribui para construir uma sociedade mais justa. 

c) Design-Build - Frequentemente associado aos movimentos sociais e 

participativos, a metodologia pedagógica do design-build faz com que alunos atuem 

diretamente nas comunidades, a partir de exercícios que se desenvolvem no processo do 

projeto até a construção de ambientes. O design-build envolve o aluno na concretização 

de seus projetos, fazendo com que se familiarize com as tomadas de decisões durante os 

processos de construção. Como resultado, espera-se que as habilidades dos alunos sejam 

altamente desenvolvidas (GHONIM; EWEDA, 2019). Como prática, o design-build é uma 

alternativa que visa ir além da pedagogia meramente teórica e da prática em ateliês de 

projeto. Com ele, os agentes de projeto e construção são aproximados normalmente em 

busca de reduzir custos em projetos pequenos ou simples, até grandes e complexos 

(CANIZARO, 2012). 
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Grande parte dos programas acadêmicos faz com que seus alunos permaneçam 

imersos nas teorias, tornando-os alheios a técnicas construtivas e ineficientes na definição 

de detalhes. No entanto, os processos construtivos exigidos pelo design-build conduzem 

à elaboração de desenhos que se articulam com a materialidade, superando as abstrações 

e carências representativas. Vale ressaltar que ele não apenas ultrapassa o conhecimento 

de teorias e práticas, mas exige do aluno responsabilidade nas questões financeiras, na 

aquisição de materiais estruturais e de construtividade, o que vem reforçar a 

responsabilidade dos alunos quanto a suas decisões (STONOROV, 2018). 

Na América do Norte, dois programas se destacam, ambos desenvolvidos em 

cursos de Arquitetura, que utilizam a metodologia do Design-Build: o Jim Vlock (da 

Universidade Yale, criado em 1967 pelo Professor Charles W. Moore), que visa projetar e 

construir moradias urbanas na cidade americana de New Haven (STONOROV, 2018), e o 

Rural Studio (da Universidade Auburn), criado em 1993 pelo professor Samuel Mockbee, 

com o objetivo de construir casas e equipamentos públicos em uma comunidade carente 

no estado americano do Alabama (LOTUFO, 2014). Entre os colaboradores do projeto da 

Yale estão a família Vlock, ex-alunos e patrocinadores corporativos. Já a Auburn 

estabeleceu parcerias com construtores, fornecedores, o departamento de agricultura dos 

Estados Unidos (USDE), entre outros. 

No próximo capítulo, esses dois programas serão expostos de maneira mais 

detalhada, no intuito de exemplificar essas experiências, para uma melhor compreensão 

sobre os processos colaborativos, as diretrizes de trabalho e os reflexos nas comunidades 

circunvizinhas. Como modelos de boas práticas na formação do arquiteto, o Jim Vlock e o 

Rural Studio encontram-se consolidados, podendo apresentar caminhos alternativos para 

qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 VOLUNTARIADO E DESIGN-BUILD COMO 
ABORDAGENS PEDAGÓGICAS 
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 As significativas e necessárias demandas para alcançar o desenvolvimento 

sustentável tornam o voluntariado um instrumento facilitador. Por intermédio dele e de 

ações acadêmicas, progressivamente poderão ser tratadas com maior intensidade as 

questões sociais, ambientais e econômicas, que nitidamente têm se agravado nas 

décadas recentes. Serão explorados neste capítulo o surgimento do voluntariado e o 

Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) e, principalmente, o Design-Build, 

como instrumento pedagógico para estimular a conscientização social e fortalecer as 

habilidades e competências na formação do arquiteto e urbanista. 

 

 

3.1 O VOLUNTARIADO  

 

 

3.1.1 O termo voluntariado e o seu surgimento 

 

 

O pensamento do voluntariado surgiu em decorrência dos embates da Segunda 

Guerra Mundial, quando nove governos se exilaram em Londres. Descontentes, diversos 

países reafirmaram sua luta pela paz e planejaram meios para superar o pós-guerra, por 

meio da "Declaração do Palácio de St. James", em 12 de junho de 1941, e da "Carta do 

Atlântico”, publicada em 14 de agosto do mesmo ano. Os tratados buscavam estabelecer 

a paz a partir da cooperação voluntária entre as nações, para que os povos fossem livres e 

pudessem ter segurança econômica e social (ONU, 2019). Como resultado, surgem 

principalmente nos Estados Unidos, programas de voluntariado com uma gama 

diversificada de processos colaborativos, com o intuito de viabilizar ações de ajuda 

humanitária. Todavia, somente após 57 anos o trabalho voluntário no Brasil foi 

regulamentado pela Lei 9.608/1998: 

 

Art. 1º: Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não 
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou 
a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. 
 

O voluntariado necessariamente está relacionado a atividades sem fins lucrativos, 

espontâneas e sem expectativa de retribuição, com objetivo de beneficiar outra pessoa, 

grupos ou mesmo buscar o bem comum em nome de determinada causa.  

Genérico, o termo voluntariado abrange uma vasta gama de atividades e ações, 

tornando difícil estabelecer uma teoria de seus mecanismos, visto sua complexidade e o 
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amplo espectro de disciplinas que o envolvem. Além disso, como fenômeno atípico e 

paradoxal, é foco de investigação por pesquisadores de várias áreas do conhecimento, que 

buscam estabelecer critérios para classificar o tema. Como resultado, surgem 

diversificados estudos e publicações concernente ao significado e às funções do 

voluntariado, bem como sobre as motivações e determinantes socioeconômicos e 

psicológicos que levam as pessoas ao engajamento (HUSTINX; CNAAN; HANDY, 2010).  

Hustinx, Cnaan e Handy (2010) afirmam que nem sempre atividades 

autodeclaradas como voluntariado são dessa natureza. Para exemplificar, o professor que 

se desloca à comunidade para realizar uma palestra, não estará necessariamente fazendo 

voluntariado, mas sim uma atividade de extensão, algo totalmente inerente à vida 

acadêmica. É preciso haver uma delimitação exata do que o caracteriza para que o 

voluntariado não seja confundido com ativismo. Determinadas ações de voluntários 

podem ser consideradas danosas, como o engajamento em grupos que suscitam 

desobediência civil, ódio e violência. Na visão dos autores, essas interpretações 

equivocadas dificultam delimitar as fronteiras do voluntariado. 

Na tentativa de desmistificar o termo genérico voluntariado, Handy e sua equipe 

realizaram um estudo transnacional. O objetivo era avaliar o que as pessoas geralmente 

percebem quando tentam definir se uma determinada atividade está relacionada ao 

voluntariado. Eles chegaram à conclusão de que, na construção do conceito de 

voluntariado, é primordial considerar questões relativas ao custo-benefício das ações 

implementadas. Todavia, nenhuma teoria emergiu como resultado de pesquisas, devido 

a três desafios fundamentais: 1) a dificuldade em definir o que é e não é voluntariado; 2) a 

heterogeneidade disciplinar; 3) a abrangência de significados e funções vinculadas, tal 

como o viés conceitual de cada pesquisador (HUSTINX; CNAAN; HANDY, 2010).  

Entre os autores com publicações mais relevantes na temática está John Wilson, 

citado em 496 obras e autor do artigo com o maior número de menções, o Volunteering, 

publicado em 2000, com 177 citações (LOPES JUNIOR, 2020). 

Segundo Wilson (2012), os inúmeros estudos que fundamentaram a caracterização 

do tema se focavam apenas na produtividade do voluntariado e não na busca pela 

compreensão sobre o que motivava as ações. O direcionamento das pesquisas 

centralizou-se basicamente na construção de uma metodologia de análise, dividido em 

três objetivos. Primeiro, os “antecedentes do voluntariado”, que atraíram e continuam 

atraindo maior atenção; segundo, as “consequências do voluntariado”, tipo de ação que a 

cada dia mais ganha força, principalmente na área da saúde e; terceiro, a “experiência do 

voluntariado”, que continua sendo negligenciada. 



112 
 

Muitas dessas pesquisas buscam esclarecer as motivações que levam as pessoas a 

dedicarem tempo ao voluntariado. Cientistas destacam que, dependendo das áreas, as 

motivações diferem. Economistas, psicólogos, médicos, entre outros, não apenas atuam 

de maneira diferente em ações de voluntariado, mas são impulsionados por estímulos 

diversificados.  

Em seu artigo mais citado, Wilson (2012) apresenta a análise dos benefícios das 

ações beneficentes na vida dos voluntários. O estudo revela os impactos do voluntariado 

no bem-estar daqueles que se engajam, tais como felicidade, autoestima, saúde e 

desempenho educacional e ocupacional. Ademais, será menos provável um jovem evadir-

se da escola e fazer uso de drogas, quando busca beneficiar outros e concentra-se em 

alguma causa. 

De acordo com Wilson e Hicks (2010), entre as principais competências que o 

voluntariado desenvolve estão: 1) relacionamento interpessoal; 2) capacidade para 

apresentar soluções de problemas; 3) tomada de decisão; 4) planejamento e organização, 

5) busca pela melhoria contínua; 6) liderança; 7) trabalho em equipe; 8) Influência e 

negociação; 9) adaptabilidade; 10) capacidade para ajudar outras pessoas; 11) 

comunicação. 

Assim, pode-se dizer que o voluntariado contribui não apenas para o 

desenvolvimento daqueles que são atendidos, mas principalmente para o crescimento e 

bem-estar daqueles que se propõem a ajudar. Contudo, seu principal objetivo está no 

engajamento para alcançar o desenvolvimento humano em comunidades carentes, 

graças ao seu potencial de ampliar o conhecimento e a conscientização, estimular o 

engajamento individual e o desenvolvimento pessoal, além de compartilhar os benefícios 

com toda a sociedade. 

 

 

3.1.2 O Programa de Voluntariado da ONU 

 

 

A sensibilidade com o sofrimento da humanidade, que carecia de infraestrutura 

básica e serviços de qualidade, impeliu as nações a se unirem para encontrar caminhos 

para a reconstrução após as Grandes Guerras. Em decorrência disso, em 1945, na cidade 

de São Francisco, EUA, foi realizada a Conferência sobre Organização Internacional, com a 

participação de 50 países, na qual foi elaborada a Carta das Nações Unidas, documento 

que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU)  
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No Preâmbulo da Carta, está registrado que os povos estão unidos para a 

superação das guerras e o favorecimento dos direitos humanos. O documento também 

buscou fomentar a igualdade entre homens e mulheres e entre as nações, o respeito a 

tratados e o progresso social. 

De acordo com a Carta, a estrutura operacional da ONU é dividida em seis órgãos 

principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, 

o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Fica a cargo do 

Secretariado a prestação de serviços aos demais órgãos, a condução de programas e o 

estabelecimento de políticas. Atualmente, o Secretariado sozinho tem aproximadamente 

16 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Suas principais funções são: 

 

Administrar as forças de paz; analisar problemas econômicos e sociais; preparar 
relatórios sobre meio ambiente ou direitos humanos; sensibilizar a opinião pública 
internacional sobre o trabalho da ONU; organizar conferências internacionais; 
traduzir todos os documentos oficiais da ONU nas seis línguas oficiais da 
Organização (ONU, 2019, s/p). 

 

A pedido dos países-membros da ONU, em 1971 foi criado o Programa de 

Voluntários das Nações Unidas (UNV), composto atualmente por mais de 7.500 

voluntários. O programa tem como propósito "ser uma fonte estratégica de conhecimento 

e assistência sobre o papel e a contribuição do voluntariado para os programas de 

desenvolvimento” (ONU, 2019, s/p). 

Profissionais de diversas formações e com vocação beneficente usam seus talentos 

para contribuir em comunidades distantes de seu país de origem, em territórios 

segregados e de extrema pobreza. Com o trabalho voluntário, contribuem para o alívio em 

emergências, melhoram as condições de vida, ensinam técnicas construtivas de 

agropecuária e de proteção do meio ambiente. Verifica-se que esse programa possui uma 

estratégia pedagógica rica, produzindo grandes benefícios, visto que replica 

conhecimento e multiplica atitudes benevolentes. 

A UNESCO, agência da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, atua em prol 

do bem-estar e do desenvolvimento de indivíduos, desde a primeira infância até a fase 

adulta. Suas ações em apoio à educação possuem grande relevância para a solução dos 

problemas globais, envolvendo a educação para o desenvolvimento sustentável, a 

educação intercultural e a formação de professores em todos os níveis escolares. 

Segundo a UNESCO, o acesso à educação, como um direito e um instrumento 

que proteja a dignidade humana, determinará amplamente a extensão da tolerância, a 

aceitação da diversidade, o respeito pelas outras pessoas (independentemente do grupo 

social), assim como o grau de participação em avanços civilizacionais. Na luta pela 
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igualdade, nas variadas nações, é dever de todos colaborar para a conquista de um padrão 

digno de viver (UNESCO, 2014). 

No Brasil, a UNESCO deu oficialmente início às atividades em 1972, embora tenha 

sido estabelecida em 1964, em Brasília. Assim como em outros países, a organização 

promove o acesso à educação e a respectiva qualificação, do mesmo modo que promove 

o desenvolvimento humano e social. Suas atividades apoiam a elaboração de políticas 

públicas. A partir de sua atuação, são incrementadas ações de fortalecimento das 

capacidades da nação, de promoção e acompanhamento técnico e apoio à 

implementação de políticas nacionais de educação. Assim como em outros países, a 

UNESCO no Brasil propõe-se a fortalecer políticas públicas que visem o desenvolvimento 

de todas as classes sociais. O pressuposto das atividades desempenhadas pela 

organização está pautado na ideia de que apenas por meio da educação será possível 

atingir o desenvolvimento social e econômico dos países. Portanto, a principal diretriz do 

órgão no Brasil é alcançar a “Educação para Todos”, o que engloba o acesso à educação e 

à qualidade do ensino em todos os seus níveis e modalidades, incluindo crianças, jovens, 

adultos, estrangeiros e refugiados (UNESCO, 2019). 

Conscientes do grande contingente de pessoas que vivem em vulnerabilidade 

social ao redor do mundo, o décimo primeiro objetivo da Agenda 2030 relaciona-se às 

problemáticas vividas em cidades e em assentamentos humanos. Fundamentais para a 

qualidade de vida da sociedade, as cidades devem oferecer segurança, fomentar a 

harmonia das comunidades, estimular a inovação e o emprego, assim como promover a 

sustentabilidade que assegura ambientes saudáveis. 

A ONU reconhece que o maior desafio global é erradicar a pobreza, e de acordo 

com a Agenda 2030, esse requisito é essencial para atingir o desenvolvimento sustentável. 

Diante disso, a intenção da organização é empenhar-se para eliminar todos os tipos e 

dimensões de pobreza. Nessa missão, é dever de todos promover o acesso ao ensino, 

principalmente os agentes de ensino. No documento fica evidente a preocupação com 

pessoas que se encontram isoladas geograficamente.  

 

Independentemente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com deficiência, 
migrantes, povos indígenas, crianças e jovens, especialmente aqueles em situação 
de vulnerabilidade, devem ter acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida que os ajudem a adquirir os conhecimentos e habilidades necessários para 
explorar oportunidades e participar plenamente da sociedade. Faremos o possível 
para proporcionar às crianças e jovens um ambiente que propicie a plena realização 
dos seus direitos e capacidades, ajudando nossos países a colher dividendos 
demográficos, inclusive por meio de escolas seguras e de comunidades e famílias 
coesas (ONU, 2015, p. 9). 
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Essas palavras demonstram a posição da ONU em promover o desenvolvimento de 

maneira holística, para que a pessoa possa desenvolver-se intelectualmente e tenha 

autonomia para gerar a própria subsistência. 

Para alcançar as suas metas, a ONU reconhece a importância da colaboração de 

entidades e de voluntários. Uma grande parte dessas parcerias depende dos parlamentos 

nacionais, que promulgam leis, estabelecem orçamentos e desempenham um papel 

relevante na responsabilização e implementação efetiva dos acordos firmados. Assim 

como as "instituições sub-regionais, instituições internacionais, universidades, 

organizações filantrópicas, grupos de voluntários e outros” também contribuem para o 

desenvolvimento global (ONU, 2015, p. 14). 

Verifica-se, portanto, que a ONU interpreta que é dever de todos cooperar com os 

objetivos da Agenda 2030. Embora compreenda-se o poder que o Estado tem, o mercado 

altamente globalizado o enfraqueceu, impossibilitando que abarque o desafio proposto 

pela Agenda, necessitando de auxílio para atender à demanda social. Nessa lógica, é 

importante destacar a relevância da colaboração das IES, das organizações filantrópicas e 

dos voluntários. 

Prosseguindo em direção ao desenvolvimento global, ocorreu em 29 de janeiro 

de 2019, na sede da ONU (Nova York), o 5º Simpósio Anual sobre o Papel das Organizações 

Religiosas em Assuntos Internacionais. No evento foram discutidas questões práticas e 

éticas sobre os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento humanitário. Ficou 

evidenciada a relevância da atuação dessas entidades, visto que não apenas empregam 

recursos, mas também desempenham um relevante papel nas políticas relativas ao 

financiamento humanitário. O secretário-geral adjunto do Desenvolvimento Econômico 

da ONU, Eliott Harris27, afirmou que o poder público não é suficiente para superar tamanho 

desafio, e que estratégias de cooperação envolvendo a iniciativa privada e as instituições 

religiosas filantrópicas são cada dia mais necessárias para atingir os objetivos da Agenda 

2030. 

Ao concluir, Harris descreveu o desejo de ver um mundo em que o retorno dos 

investimentos tenha um propósito além do retorno financeiro, que contribua para um 

objetivo maior, que busque gerar impacto econômico visando a mais equanimidade, seja 

no âmbito social, ambiental ou em ambos. Destarte, estes poderão ser integrados às 

decisões do mercado financeiro e, assim, será alcançada sustentabilidade econômica. 

Ao mesmo tempo que o voluntariado contribui para a conscientização, ele 

permite a imersão de grupos sociais organizados em comunidade. Nesse sentido, 

 
27 ONU. Fifth Annual Symposium on the Role of Religion and Faith-Based Organizations in International Affairs. 
29 jan. 2019. Disponível em: https://www.un.org/development/desa/statements/asg/mr-harris/2019/01/fifth-
symp-on-religion-in-intl-affairs.html Acesso em: 02 jul. 2020 
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programas de ensino com abordagem social ensejam grupos de estudantes a terem 

novas posturas perante tantas desigualdades sociais. Além disso, tais programas 

permitem que as habilidades e competências dos futuros profissionais sejam 

potencializadas, como ocorre na metodologia do Design-Build na formação do arquiteto 

e urbanista. 

 

 

3.2 O DESIGN-BUILD NO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

Conforme já mencionado, teóricos alegam que o despreparo dos jovens arquitetos 

se deve à crescente lacuna entre a educação e a prática profissional. Acrescentam que 

aquelas costumeiras abordagens em ateliês de projeto, distantes do mundo real, precisam 

dar lugar a uma aprendizagem mais genuína e efetiva. Com essa reflexão, será 

apresentado o programa do Design-Build, como alternativa ao ensino atual, possibilitando 

unir e aplicar a teoria e a prática profissional em demandas reais, além de motivar o 

engajamento social. 

 

 

3.2.1 A metodologia do Design-Build 

 

 

Cada dia mais utilizado, o processo do Design-Build é utilizado em dois segmentos: 

na indústria da construção civil e na formação acadêmica de engenheiros e arquitetos. 

Como proposta pedagógica, esta tese dará destaque a essa metodologia como 

importante ferramenta a ser implantada na formação do arquiteto e urbanista.  

O objetivo desse método é levar estudantes às comunidades carentes, para que 

desenvolvam habilidades e competências e experienciem o engajamento social, assim 

contribuindo para melhorar a vida dos habitantes atendidos. A imersão na comunidade, 

como extensão da sala de aula, faz com que alunos dialoguem com a clientela e usem 

suas mãos para beneficiá-la. O potencial do método está na capacidade de minimizar os 

prejuízos que as dinâmicas do mercado ocasionam. Assim, resumidamente, pode-se dizer 

que os objetivos do Design-Build são ajudar, comunicar e educar. 

Tal aprendizado, com base na realidade local, busca incluir nas atividades 

propostas o reconhecimento do contexto avaliado, das necessidades dos clientes, das 

condicionantes físicas, legais e financeiras. Durante a evolução dos trabalhos, exigem-se 
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dos estudantes o domínio sobre os cronogramas, os orçamentos e as demandas técnicas 

de construção. Como os trabalhos geralmente envolvem serviço comunitário, presume-se 

que, no futuro, além de capacitados, esses profissionais sejam mais responsivos 

(CANIZARO, 2012). 

 

Embora alguns afirmem que o modelo comunitário de Design-Build seja um 
contraste irrealista à economia da construção, os mais esclarecidos percebem que a 
superação das influências do mercado é o que permite a oportunidade de inovação 
não apenas estética e tecnológica, mas também cultural e política. Essencialmente, 
essas são incubadoras para o futuro de todas as práticas de design28 (tradução nossa, 
STONOROV, 2018, p.20). 

 

No ensino, a prática do Design-Build possibilita aos alunos o envolvimento tanto 

em processos de criação do projeto arquitetônicos quanto em processos construtivos, em 

edificações pequenas e grandes, simples e complexas. Essa experimentação permite que 

o futuro arquiteto desenvolva habilidades de gestão, de aplicação de técnicas construtivas 

e de escolha e manuseio de materiais.  

O potencial da arquitetura em fornecer soluções para problemáticas da sociedade 

faz com que diversos programas promovam o aprendizado por meio de atividades que 

beneficiem empobrecidos. A interação dos alunos com comunidades carentes propicia 

que sejam conhecidas as reais necessidades desses contextos. Ademais, ao 

desenvolverem habilidades interpessoais, tornam-se mais confiantes e, como resultado 

da intervenção, compreendem a diferença que a arquitetura pode fazer na vida das 

pessoas (STONOROV, 2018). 

Para Adam Hopfner29, o ensino de Arquitetura deve ultrapassar a ação projetual, 

propondo atividades que explorem a aplicação de técnicas construtivas. Em função disso, 

surgiu como proposta a metodologia pedagógica do Design-Build, que incorpora a 

plenitude da profissão. A prática do Design-Build confronta o ensino com a realidade, o 

que permite refutar teorias acadêmicas e acabar com o abismo existente entre arquiteto 

e construtor (STONOROV, 2018).  

Como alternativa ao atual modelo vigente no ensino de Arquitetura e Urbanismo, 

o Design-Build está na contramão, já que hoje ocorre o abandono de modelos físicos, 

dando lugar apenas aos modelos digitais. Em vez de trabalhar concomitantemente 

habilidades manuais e digitais, o ensino atual induz o copiar e replicar modelos. Embora a 

fabricação digital tenha trazido muitas possibilidades, é preciso verificar seus reflexos na 

 
28 Although some claim that the community design/build model is an unrealistic contrast to the economy of 
construction the more enlightened realize that the suspension of market influences is what allows the 
opportunity for innovation that is not merely aesthetic and technological, but also cultural and political. 
Essentially these are incubators for the future of all design practice. 
 
29 Adam Hopfner é diretor do Jim Vlock, programa do Design-Build da Universidade Yale. 
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fabricação de modelos. E, a partir disso, a manipulação de modelos concretos nos 

processos de aprendizagem torna-se essencial para que o aluno tenha o feedback físico 

dos materiais (STONOROV, 2018). Sendo assim, a metodologia do Design-Build apresenta-

se como opção ao ensino que, de forma crescente, afasta professores e alunos dos 

processos construtivos.  

Em um programa de Design-Build, necessariamente os alunos precisam se 

responsabilizar por decisões que considerem aspectos além do partido arquitetônico, pois 

haverá a necessidade de apresentar quantitativo de materiais, diagramas, detalhamentos, 

perspectivas e maquetes físicas e digitais. Paralelamente a isso, eles ainda precisam levar 

em conta a logística dos trabalhos, os fluxos de entrega, o cronograma de todas as etapas 

e deslocamentos dos próprios alunos.  

 

 

3.2.2 Linha Histórica 

 

 

Historicamente, pode-se dizer que o Design-Build é decorrente dos métodos de 

ensino de John Ruskin, importante crítico de arte, aquarelista e desenhista inglês, que no 

século XIX desafiou seus alunos a construírem uma estrada que cortava um pântano, para 

conectar Ferry Hinksey ao sudoeste de Oxford, na Inglaterra. Uma década após esse 

evento, Booker T. Washington, educador e líder afro-americano da Universidade 

americana de Tuskegee, propôs que alunos negros e pobres construíssem mais de 40 

prédios no campus, para que pudessem custear os seus estudos. 

 No século XX, a proposta de Walter Gropius, na Bauhaus, aproximava os processos 

de criação dos métodos de fabricação. Também nesse período, Buckminster Fuller propôs 

aos alunos construírem uma cúpula geodésica. Então, em 1967, Charles Moore, da 

Universidade Yale, incentiva seus alunos a projetar e construir um centro comunitário em 

Appalachia. Esse foi o primeiro programa designado pelo termo Design-Build, que passou 

a construir casas de baixa renda em New Haven anualmente. No entanto, foi na década 

de 1990 que esses programas se expandiram, opondo-se à arquitetura carregada de teoria 

e ao historicismo estilístico da década anterior (CANIZARO, 2012). Entre eles, surge o Rural 

Studio, da Universidade Auburn, coordenado por Samuel Mockbee, em 1993, e o 

Neighborhood Design-Build Studio, da Universidade de Washington, sob a direção de 

Steve Badanes, 1995 (STONOROV, 2018; CANIZARO, 2012). 

É difícil afirmar quantos programas de Design-Build existem nas escolas de 

Arquitetura espalhadas ao redor do mundo. Devido ao efeito produzido pela aplicação do 
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programa, ao promover visão holística nos alunos, diversos educadores se motivaram a 

implantar o Design-Build em seus cursos. Somado a isso, a crise social inspirou reflexões 

sobre novas posturas acadêmicas, com iniciativas metodológicas que incentivem o 

engajamento em projetos humanitários. Os temas da alteridade, do serviço comunitário e 

da experimentação, que caracterizam o Design-Build, fazem com que esse tipo de 

programa tenha terreno fértil para ser implantado. A partir desse quadro, diversos cursos 

de Arquitetura apropriaram-se da metodologia, principalmente nos Estados Unidos.  

É inegável a interconectividade entre as propostas surgidas ao longo dos anos, pois 

ao analisar os dados históricos, percebe-se que havia interação entre aqueles que 

idealizaram os primeiros programas. Na Linha do Tempo, conforme Figura 07, é possível 

verificar o histórico da criação de cada programa de Design-Build criado até o ano de 2014.  
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Figura 07:  Histórico do surgimento dos programas de Design-Build 
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Fonte: Adaptado de STONOROV (2018), CANIZARO (2012) e websites dos programas pela autora, 2020. 

 

Dos programas apresentados na linha do tempo, apenas dois não estão mais ativos: 

o Goddard College Design Build, que esteve ativo de 1971 a 1977, em Vermont (EUA), e o 

Ghost Lab, desenvolvido por Brian Mackay de 1995 a 2011, em Lyons (CAN), além, é claro, 

da Bauhaus, que fechou em 1932 devido ao nazismo. 
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3.2.3 Exemplos de Design-Build na Formação do Arquiteto 

 

 

Entre os programas citados, pode-se afirmar que o Yestermorrow Design/Build30, 

criado em 1982, possui características singulares, pois não está ligado a uma IES. Nele, são 

oferecidos cursos a alunos de graduação e a profissionais que buscam o aprendizado 

contínuo, em função de um ideário de intervenção social, que torne a profissão um 

instrumento de desenvolvimento. Os cursos são ministrados por arquitetos, construtores, 

artesãos e praticantes de permacultura31, com o objetivo de unir estes profissionais para 

desmistificar as relações entre processos de projeto e construção. Para esses educadores, 

a importância do programa está em criar um ambiente de trocas, no qual os projetistas 

aprendem a construir, assim como os construtores aprendem a projetar.  

 

Figura 08: Aprendizado por meio da experimentação 

 

Fonte: https://yestermorrow.org/yestermorrow-strategic-plan-2017-2020 

 

O programa Yestermorrow Design/Build dispõe de ajuda financeira, por meio de 

patrocinadores, parcerias e apoiadores, para executar os seus projetos, porém os alunos 

precisam custear as aulas e alguns instrumentos que utilizam. Embora tenha 

semelhanças com outros programas aqui apresentados, em que o aprendizado é 

conduzido por meio da experimentação e conscientização, possui uma relação diferente 

com a comunidade, a qual é vista como um cliente a ser atendido. Na Figura 08, constam 

 
30 https://yestermorrow.org/learn/frequently-asked-questions 

31 O termo Permacultura foi cunhado por Bill Mollison e David Holmgren, divulgado na obra A Perennial 
Agriculture for Human Settlements, na década de 1970. O conceito se refere a um conjunto de princípios de 
projeto que utiliza padrões observados em ecossistemas naturais para desenvolver a agricultura regenerativa 
(MOLLISON, 1978). 
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atividades inseridas em seu planejamento estratégico de 2017 a 2020 (encontrado no 

website do programa). O programa busca atuar considerando a interseção de três grandes 

questões: mudança climática, rápida urbanização e justiça social. 

Embora o foco desta pesquisa esteja no programa Jim Vlock, da Universidade Yale, 

e no Rural Studio, da Universidade Auburn, serão apresentados a seguir alguns dos 

programas já mencionados, quer em nível de graduação quer de pós-graduação, 

conforme sequência cronológica apresentada a seguir. 

O Wood Studio32, criado em 1994, na Finlândia, tem duração de um ano e é focado 

na arquitetura de madeira e construção industrial, destinado a estudantes, arquitetos e 

engenheiros.  Na Figura 9 consta um dos trabalhos desenvolvidos pelo programa, o 

pavilhão Säie, um espaço coberto para workshops, palestras, alimentação e descanso no 

centro da cidade de Tuusula, na Finlândia. A arquitetura da estrutura faz referência aos 

pavilhões e gazebos ajardinados, bem como à arquitetura gótica e ao espaço denso da 

floresta. Utiliza-se de elementos de madeira dobrados e torcidos para criar um intrincado 

sistema de treliça e um dossel, ambiente acolhedor para uma variedade de atividades. A 

geometria complexa do edifício é conseguida dobrando pinho de alta qualidade e fixando-

o com juntas de contraplacado de bétula cortado a CNC. 

 

Figura 09: Pavilhão Säie, 2015 

 

Fonte: https://www.aalto.fi/en/wood-program/saie-project-information 

 

Outro projeto executado pelo Wood Studio é o teatro de verão A•LAVA, conforme 

a Figura 10, construído em uma área urbana em Helsinque, no Centro de Artes Juvenis, 

para abrigar apresentações e exposições. Caracteriza-se por planta baixa quadrada e 

aberturas triangulares variadas, que modelam as paredes e abrem o palco em três 

direções. A cobertura segue os mesmos princípios, elevando-se para enfatizar a 

localização do palco.  

 

 
32 https://www.aalto.fi/en/wood-program 

about:blank
about:blank
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Figura 10: Teatro de verão A•LAVA, concluído em 2017 

 
Fonte: https://www.aalto.fi/en/wood-program/alava-project-information 

 

O Studio 80433, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Kansas, 

propõe edificações sustentáveis e criativas, percorrendo todas as etapas da construção, 

com a atuação de alunos de pós-graduação e profissionais. Os trabalhos são realizados ao 

longo de um ano, a partir do projeto arquitetônico, envolvendo sistemas construtivos, 

documentação, estimativas, entre outros. No website, desenvolvido pelos próprios alunos, 

apresentam-se projetos e construções elaborados desde 1995, sendo que desde 2008 

todos receberam certificação LEED Platinum. Entre os trabalhos, estão edificações ligadas 

à pesquisa, ao ensino e à moradia. Por via eletrônica, também são divulgados projetos das 

edificações elaboradas e executadas pelas equipes de alunos durante os 26 anos de 

existência do programa. Na Figura 11, é possível visualizar a proposta em desenvolvimento 

no ano vigente.  

 

Figura 11: Studio 804 - Projeto Monarch Village, 2021 

 

Fonte: https://www.studio804.com 

 
33 https://www.studio804.com/about-us.html 

about:blank
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A partir de parcerias com órgãos e grupos empresariais, o estúdio Neighborhood 

Design-Build Studio, da Universidade de Washington, que, desde 1995, estimula os alunos 

do último ano de graduação a trabalharem em pequenos projetos comunitários em 

Seattle (EUA). Assim, além de beneficiar as pessoas da comunidade, esses jovens ganham 

experiência em lidar com clientes, órgãos públicos, prática em construção civil e 

habilidades para desenvolverem detalhamentos de materiais e montagens. Na Figura 12, 

está o projeto desenvolvido em 2008, um pavilhão destinado para o ensino ao ar livre, com 

capacidade para acomodar 30 pessoas e um pequeno galpão de ferramentas. 

 

Figura 12: Pavilhão Comunitário, Seattle, 2008 

 

Fonte: https://ndbs.be.uw.edu/project-archives/2008-community-pavilion/ 

 

Outro projeto é o Design Build BLUFF, do programa de pós-graduação em 

Arquitetura da Universidade de Utah, que tem como foco a imersão de alunos em 

experiências interculturais e práticas, por meio de parceria com as comunidades rurais e 

nativas na localidade de Utah Four Corners, no condado de San Juan, Utah (EUA). O 

website do programa registra trabalhos desde o início das atividades, em 2000, como a 

residência apresentada na Figura 13.  

 

Figura 13: Casa Silver Slice, 2019 

 

Fonte: http://www.designbuildbluff.org/index.php/project_page/silver-slice/ 
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Em 2001, foi criado o programa Baupiloten34, pela Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Técnica de Berlim (ALE), sob a orientação e supervisão da arquiteta 

Susanne Hofmann. Entre os projetos desenvolvidos, existe o de um jardim da infância em 

Berlim, Figura 14, que foi planejado para explorar o imaginário das crianças.  

 

Figura 14: Jardim da infância, Berlim, 2007 

 

Fonte: https://www.archdaily.com/519/taka-tuka-land-baupiloten 

 

A Escola de Arquitetura de Tulane, em Nova Orleans (EUA), possui o programa 

Small Center que, desde 2005, implementa ações no intuito de sanar problemas 

emergentes das comunidades atendidas. Esse programa tem um diferencial, que é o de 

propor espaços que viabilizem parcerias e tornem os indivíduos mais independentes, com 

a possibilidade de gerar recursos financeiros por meio de incubadora de projetos sociais 

(como registrado na Figura 15). 

 

Figura 15: Projeto da incubadora, desenvolvido entre 2009 e 2011 

 

Fonte: https://small.tulane.edu/project/grow-dat-youth-farm/ 

 

 
34 https://www.baupiloten.com/en/ 

about:blank
about:blank


128 
 

Verifica-se que, nos anos recentes, outros programas foram estabelecidos com a 

metodologia do Design-Build, chamando a atenção de teóricos da área, como a arquiteta 

Tolya Stonorov, professora assistente na Norwich University, Vermont e co-fundadora da 

Stonorov Workshop, que, após anos de pesquisa, escreveu um livro sobre a prática desta 

estratégia pedagógica. Seu trabalho ganhou destaque, conquistando o prêmio M. Arch da 

Universidade da Califórnia, e com o Vermont Women in Higher Education, o Peggy R. 

Williams Emerging Professional Award, em 2016. Seu livro The Design-Build Studio: 

Crafting Signful Work in Architecture Education apresenta uma linha do tempo e 

descreve 16 estudos de caso com essa tendência metodológica. A ideia de que a 

concepção é intrínseca à construção torna o Design-Build muito apropriado para o 

aprendizado do aluno. As exigências que o mundo real impõe consolidam teorias 

acadêmicas por meio da ação e reflexão (STONOROV, 2018). 

Stonorov analisa em seu livro os processos, produtos e resultados de 16 programas 

de Design-Build, classificados em três categorias, de acordo com o tempo de 

desenvolvimento de cada atividade trabalhada. A primeira, definida como “Construção 

Rápida”, aborda projetos que se desenvolvem em período curto, ou seja, em menos de um 

semestre. Essa categoria permite envolver muitos alunos, pois se adequa ao calendário 

acadêmico do semestre; a segunda abrange projetos que transcorrem em períodos 

inferiores a um ano acadêmico completo, denominada de “Construção”. Embora tenha 

certa limitação, essa modalidade permite ampliar explorações e pesquisas, por meio de 

construções mais extensas; e, por último, a terceira categoria, a “Construção Longa”, 

realizada por dois ou mais semestres, com um programa de maior complexidade e tempo 

para pesquisa, projeto e execução. Em projetos de maior alcance, é possível obter maiores 

benefícios à comunidade e maiores ganhos no aprendizado dos alunos.  

No entanto, apesar de suas qualidades, a metodologia enfrenta desafios. Um deles 

está relacionado à compreensão de parte dos estudantes que, aparentemente, não 

entende a dimensão das intervenções que o programa requer. Eles tendem a considerar 

exaustivas as atividades propostas, devido à duração, ao comprometimento e às 

habilidades que precisam desenvolver. Sentem-se incentivados a trabalhar em projetos 

reais, mas desanimados em prestar serviços à comunidade. Há aqueles que possuem uma 

postura mais social, mas não têm interesse pelas demandas que são impostas pela 

construção. 

Existe um número expressivo de programas acadêmicos que oferece serviços de 

arquitetura para pessoas e comunidades carentes. Contudo, o maior desafio está em 

capacitar os atendidos para que possam viver com maior dignidade, independentemente 

de auxílio externo. A partir do envolvimento de instituições públicas, ONGs, meio 
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empresarial, acadêmicos e sociedade civil, haverá a condição de desenvolverem 

capacidade suficiente para disporem de autonomia. 

A realidade do ensino atual que implica falta de recursos financeiros destinados a 

esse tipo de programa é o aspecto que mais limita a adoção de projetos em Design-Build 

nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Quando dispõem de recursos, geralmente ficam 

restritos a implementar projetos em pequena escala (GHONIM; EWEDA, 2019). A carência 

de verbas obriga a utilização apenas de meios e modelagens digitais, visto que estes são 

mecanismos facilitadores para a abordagem, permitindo, assim, o manuseio virtual de 

projetos de maior escala (CANIZARO, 2012). Talvez seja pelos motivos elencados acima que 

muitos cursos ainda não implantaram o Design-Build em seus currículos.  

Nos cursos do Brasil e de outros países latino-americanos existem inúmeros 

programas semelhantes ao Design-Build. A graduação em Arquitetura e Urbanismo 

possui tradição em projetos de extensão, como por exemplo o LabHabitar, criado em 1993 

por um grupo de professores e pesquisadores da FAUFBA35, entre eles, a professora Ângela 

Gordilho. Segundo Lotufo (2014), o Canteiro Experimental da FAUUSP, idealizado por 

alunos e pelo professor Antônio Battaglia, Elisabetta Romano e Erica Yoshioka, também 

foi iniciado em 1993. Recém iniciado, em 2009, o curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFFS, na cidade de Erechim, RS, já implantou seu Canteiro Experimental, sendo este o 

primeiro curso no Brasil a prever tal proposta em sua matriz curricular. Outro programa é 

o Canteiro Escola da USP São Carlos, coordenado pelo professor João Marcos de Almeida 

Lopes, com o auxílio de construtores profissionais. No ano de 2013, o grupo migrou do 

ambiente acadêmico para atuar em um assentamento rural.  

Dessa forma, é possível se encontrar diferentes casos e modalidades de programas 

que integram processos construtivos, em laboratórios de habitação e de construção na 

graduação, no Brasil e em outros países latino-americanos. Em pequena escala, como 

exemplo está o projeto desenvolvido na disciplina “Projetos de Urbanização Alternativa”, 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a 

partir da iniciativa,  foi projetada e construída uma praça no Morro do Alemão, no Rio de 

Janeiro, em 2015, conforme a Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 
35 https://labhabitar.ufba.br/pt-br 
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Figura 16: Praça no Morro do Alemão, Rio de Janeiro, 2015 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/875834/praca-pralemao-ter-nil-o-germinar-um-praca-verde-no-morro-
do-alemao?ad_medium=widget&ad_name=navigation-prev 

 

Mesmo que existam parcerias entre IES e indústria que viabilizem projetos de 

magnitude, a literatura revisada demonstra que não é comum a prática de parcerias na 

formação do arquiteto. O patrocínio da indústria em projetos explorados nos cursos de 

graduação de Engenharia é mais comum. É preciso verificar por quais motivos a 

arquitetura e o urbanismo não atraem a indústria da construção para criar mecanismos 

que beneficiem os profissionais. Um dos motivos para essa situação talvez se deva ao foco 

social da profissão, em discrepância com os interesses da indústria (GHONIM; EWEDA, 

2019). 

Conforme Michael Crowley, presidente da Yestermorrow Design-Build School, o 

ato intrínseco de executar o que projetam é negado aos alunos quando estão limitados ao 

ateliê de projeto. Apenas é concebível o senso de propósito quando existe parceria com 

comunidades reais. A reflexão que ocorre na ação de conceber, discutir e debater um 

determinado projeto propicia ao aluno uma sólida experiência. Assim, o Design-Build gera 

novos paradigmas para a educação arquitetônica. Na visão de Hopfner (apud STONOROV, 

2018), os apelos de Charles Moore pela "inclusão", e de Sam Mockbee pela "compaixão”, 

ecoam como testemunho aos educadores, causando a difusão do Design-Build em 

programas de Arquitetura pelo mundo.  

Pautado no pensamento desses dois docentes, idealizadores de dois importantes 

programas, serão analisadas duas iniciativas exemplares para o entendimento do Design-

Build: o Jim Vlock e o Rural Studio.  
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3.3 OS PROGRAMAS JIM VLOCK E RURAL STUDIO 

 

 

Conforme já descrito na p. 107, os dois programas se destacaram pela aplicação da 

metodologia Design-Build, cujos objetivos são a construção de edificações em 

comunidades americanas carentes. O primeiro programa a ser exposto será o da 

Universidade Yale, iniciado em 1967 com a nomenclatura Yale Building Project, e 

atualmente denominado Jim Vlock. O segundo será o programa Rural Studio, criado em 

1994 e desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Auburn, localizada no 

Alabama (EUA). Os casos foram escolhidos devido às suas repercussões, por suas 

continuidades durante as décadas recentes e por suas classificações, sendo ambos os 

programas definidos como construção de longo prazo. 

 

 

3.3.1 Programa Jim Vlock, da Universidade Yale  

 

 

A Escola de Arquitetura da Universidade Yale36 possui o mais antigo programa 

reconhecido com a proposta metodológica de Design-Build, nascida a partir de uma série 

de acontecimentos. Desapontados com a falta de consciência social e ativismo político na 

academia, em 1967, um grupo de alunos decidiu projetar e construir um centro 

comunitário na comunidade rural de Mount Zion, Kentucky. Nesse mesmo ano, motivado 

pela ação desse mesmo grupo de alunos, o reitor Charles Moore implementou o Design-

Build e, então, por meio deste, vem sendo desenvolvidas várias tipologias de construção, 

como pequenas estruturas, centro comunitário e, nos anos recentes, construções de casas 

para pessoas de baixa renda. Com a ajuda do professor Kent Bloomer, Moore liderou o 

programa entre 1965 e 1971. Falecido, Moore deixou um legado aos seus sucessores com 

essa iniciativa, que atualmente tem como diretor Alan Organschi, coordenador do Jim 

Vlock, que atua também como crítico de projetos de arquitetura e professor de tecnologia 

de construção37. 

A atitude pioneira de Moore em implantar o Design-Build colaborou para superar, 

na época, os questionamentos de teóricos, que advogavam por um ensino da Arquitetura 

 
36 Hayes, R. (2007) The Yale Building Project: The First 40 Years, ‘Learning, Building: Charles W. Moore and the 
First-Year Building Project’, Yale University Press. 

37 Alan Organschi é diretor e sócio da Gray Organschi Architecture (www.grayorganschi.com) e fundador da 
empresa de fabricação e construção JIG Design Build em New Haven, Connecticut. 



132 
 

que fosse além dos princípios estéticos. Dessa forma, ele criou o programa como um 

método de ensino fundamentado no compromisso cívico. Certamente, Moore também foi 

influenciado pelo Movimento dos Direitos Civis, ocorrido entre 1954 e 1968, que tinha como 

objetivo desenvolver o voluntariado. Já no primeiro trabalho, houve motivação dos alunos 

em participar do projeto, atuando em prol da melhoria de uma comunidade rural no 

Kentucky. 

Paralelamente, nasciam na época, nos Estados Unidos, os Community Design 

Centers (CDC), como o Architects Renewal Committee, Harlem (ARCH), organizado por 

arquitetos em 1964, em Nova York, para ajudar aqueles que sofriam com os deslocamentos 

ocasionados pela ação do Estado. O planejamento de Moses, engenheiro e planejador 

urbano, para a cidade, como o Cross Bronx Expressway, resultou em uma gentrificação 

significativa. Na intenção de diminuir distâncias e beneficiar o uso do carro, o projeto de 

Moses dividia o Bronx e extinguia bairros, deslocando inúmeras famílias. É importante 

refletir sobre a ação do planejador, como no caso de Moses, que agia como executor do 

Estado a serviço das massas, mas seu paternalismo opressivo causava prejuízo ao bem-

estar coletivo (GALARZA, 2018). 

Em contraposição a esse tipo de postura, o Design-Build da Universidade Yale vem 

atuando por cinco décadas e proporcionando um aprendizado transformador e 

significativo para alunos do primeiro ano da graduação e alunos do mestrado. De acordo 

com o website do curso, na graduação não é requisito obrigatório integrar o Jim Vlock, 

enquanto na pós-graduação, todos os alunos devem participar.  

O cronograma estabelecido pelo programa envolve 13 semanas de atividades para 

desenvolver o projeto de uma casa, mais especificamente: três semanas e meia para 

exercício de projeto conceitual; cinco semanas para os projetos individuais dos alunos, 

sendo que das propostas, uma será selecionada para a realização em equipe no prazo de 

quatro semanas e meia. Depois disso, são fixadas 14 semanas para a construção da 

moradia e, considerando que a obra inicia antes mesmo de todos os detalhamentos 

construtivos estarem prontos, serão 25 semanas para a conclusão de todos os serviços 

(ORGANSCHI, 2018). Durante esse período, os alunos adquirem habilidades em liderança, 

coordenação de equipes, gestão de tempo e recursos, técnicas de representação e 

construtivas. Com esse enfoque, o compartilhamento de ideias e insights causa resultados 

diferentes dos obtidos pelo aprendizado individual e competitivo, de acordo com 

Organschi (SOKKOL, 2008).  

Em relação aos recursos, a família Vlock oferece bolsas e estágios para estudantes 

dedicarem-se a cada verão ao projeto, motivo pelo qual o programa leva este nome. Além 

dela, há apoio de ex-alunos, e muitos outros doadores e patrocinadores que ajudam 
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anualmente a viabilizar o programa. No website do curso são expostos os trabalhos de 

cada ano, junto à logomarca das empresas que contribuíram em determinada obra. 

Conforme Organschi (2018), ao longo do tempo várias organizações sem fins 

lucrativos foram se associando ao programa. Uma das parceiras é a empresa de 

desenvolvimento imobiliário, especializada em habitação social, que ajuda a identificar e 

adquirir lotes, além de organizar a documentação para financiamento do projeto. As casas, 

após concluídas, são vendidas aos selecionados pelo processo de seleção entre as famílias 

de baixa renda. Atualmente, a construção de casas pelo programa acontece em um bairro 

pobre de New Haven.  

O diretor da empresa imobiliária tornou-se um grande parceiro, pois 

constantemente contata autoridades municipais e estaduais, no intuito de conseguir 

recursos financeiros para as construções, já que convencer essas autoridades a apoiar 

projetos feitos por estudantes é uma tarefa difícil. A empresa também promove 

workshops junto aos alunos, nos quais apresenta planos e detalhes construtivos eficientes 

e econômicos. 

Dentro do processo criativo, os alunos aplicam os conceitos teóricos, avaliam a 

implantação da edificação em um terreno urbano, propõem melhorias nas infraestruturas, 

utilizam princípios ergonômicos e sustentáveis, entre outras abordagens. Por meio de 

maquetes em diferentes escalas, eles examinam uma série de técnicas construtivas e 

materiais, sempre em busca de encontrar a melhor proposta, que traga funcionalidade, 

conforto térmico, durabilidade e estabilidade estrutural, para resistir aos ventos e 

terremotos que ocorrem na região. Também são consideradas a composição formal, a 

harmonia com o entorno urbano e a funcionalidade interna, em comparação a estudos de 

layout que exploram melhor os espaços, no intuito de tornar os ambientes flexíveis. As 

configurações das construções mudam de acordo com as necessidades, os contextos, a 

legislação urbana e os recursos arrecadados, mas, principalmente, pela escolha do projeto 

que melhor se adapta à realidade local. De acordo com a Figura 17, é possível observar 

uma gama diversificada de propostas vencedoras, construídas pelos alunos 

recentemente. 

 

Segundo Organschi (2018), com o objetivo de compreender as preocupações dos 

diferentes moradores do bairro, assim como envolvê-los no processo do projeto, alunos 

convocam a comunidade para debater em reunião. No período da ação na comunidade, 

os voluntários também atuam no ensino de crianças nas escolas locais. Mas, devido às 

diversificadas demandas, os alunos do Jim Vlock reconhecem que dificilmente será 

possível lidar de maneira abrangente com todas as demandas das comunidades. As 

dinâmicas em que os estudantes se envolvem contribuem para seu crescimento 
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intelectual. Ao final de cada experiência, o futuro arquiteto terá adquirido conhecimentos, 

habilidades e competências, bem como motivações para o engajamento social, 

demostrando que o programa, como empreendimento intelectual e físico, amplia o 

entendimento do projetista-construtor. 

Durante os trabalhos de 2014, docentes e alunos do Jim Vlock se depararam com 

uma situação-problema, de difícil solução na obra planejada. Por limitação orçamentária, 

o diretor da empresa parceira solicitou uma mudança radical em um projeto selecionado 

e já concluído de uma habitação, que deveria passar a abrigar não apenas uma família, 

como planejado, mas, sim, duas. Esse tipo de dificuldade não apenas atinge os 

participantes do programa, pois qualquer projetista teria dificuldade em lidar com 

situações semelhantes. Uma alteração tão profunda como essa no projeto afetou o 

cumprimento do cronograma, causando grandes obstáculos para atingir as metas 

estabelecidas (ORGANSCHI, 2018). 
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Figura 17: Foto das casas construídas no programa Jim Vlock  

 

Fonte: https://www.architecture.yale.edu/academics/building-project (2021) 
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Para Organschi (2018), ainda que os arquitetos e engenheiros tenham a tendência 

de propor soluções que visem à economia, geralmente tendem a projetar ao que aspiram, 

em vez do adequado. Devido ao quadro complexo da situação com a qual lidavam, as 

alterações solicitadas no projeto desorientaram os voluntários, que perderam o foco 

quanto à questão orçamentária, pois a verba destinada à construção da habitação para 

uma família teria de ser suficiente para custear a habitação de duas. Dessa forma, com o 

comprometimento em termos financeiros, foram rejeitadas as propostas individuais que 

seriam inviáveis naquele caso. Essa situação demonstra que a educação arquitetônica 

deveria dar maior importância a questões orçamentárias. O autor avalia o atual momento 

crítico da profissão que exige o reexame da prática do ensino, para que o futuro arquiteto 

saiba responder a um conjunto complexo de demandas, como a crise ambiental e social.  

No caso do projeto de 2014, dos oito projetos apresentados pelos grupos de alunos 

da turma, o escolhido foi o da equipe D, conforme Figura 18. Em um só volume, em formato 

de um cubo facetado, no projeto estava definida uma unidade composta, com o primeiro 

e segundo pavimentos e uma unidade menor, localizada no terceiro e último pavimento. 

Essa construção contou com a colaboração de 20 patrocinadores, com divulgação no 

website da Universidade Yale. 

 

Figura 18: Representações do projeto do Grupo D, selecionado em 2014 

 
Fonte: http://yalearchitecture.org/buildingproject/bp14/#design (2021) 
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A solicitação em construir duas residências exigia novas soluções e propostas em 

um curto espaço de tempo. Entretanto, do ponto de vista pedagógico, os conflitos em 

atender a tantos condicionantes, como gestão de tempo e de recursos e índices 

construtivos, proporcionaram aos alunos uma experiência valiosa (ORGANSCHI, 2018). 

O rigor no orçamento e cronograma deve-se às diferentes fontes de financiamento, 

às dinâmicas no canteiro de obras, à contribuição de várias instituições e à abrangência 

da estrutura reguladora. Caso haja descompasso no planejamento que prejudique o 

cumprimento dos contratos estabelecidos com os parceiros, a ação perderá credibilidade, 

o que dificultará outras interações comerciais futuras.  

A partir da Universidade Yale, houve uma proliferação de programas semelhantes 

que, embora com peculiaridades distintas, têm sido aplicados em escolas de Arquitetura 

e Engenharia. Alguns exploram os impactos sociais e ambientais, enquanto outros 

abordam as tecnologias tradicionais ou experimentais, além daqueles em que o foco está 

em desenvolver habilidades manuais em desenho ou em robótica. Os experimentos 

englobam definições de materiais, técnicas construtivas e sistemas de montagem, que 

geram taxonomias de objetos construídos, posteriormente publicadas. Entre os esforços, 

os mais costumeiramente encontrados são aqueles com viés social, em prol de 

comunidades pobres em países remotos ou cidades em dificuldade, o que coloca jovens 

em contato com outras sociedades, culturas e realidades econômicas (ORGANSCHI, 2018). 

No entanto, Organschi, (2018) afirma que alguns programas de ajuda humanitária 

carregam padrões quase coloniais. Mesmo o Jim Vlock, por vezes, se conduz 

erroneamente ao desconsiderar costumes construtivos de seus clientes patrocinadores e 

futuros proprietários. Ambiciosos e desejosos de que seus projetos sejam escolhidos, parte 

dos estudantes propõe uma arquitetura notória e, lamentavelmente, essa postura tem 

êxito, visto que o ensino a estimula. Em virtude desse aspecto negativo, proprietários e 

agentes imobiliários são impulsionados a revender essas moradias.  

 

 

3.3.2 Programa Rural Studio, da Universidade Auburn 

 

 

 A história de Universidade Auburn se inicia 20 anos após a fundação da cidade, em 

1856. Inicialmente conhecida por East Alabama Male College, a instituição foi fechada 

entre 1861 a 1866, por causa da Guerra Civil americana. Antes da guerra, o colégio tinha 

afiliação com a Igreja Metodista. Contudo, as dificuldades financeiras levaram à 

transferência do controle legal da instituição para o Estado, em 1872. Nesse mesmo ano, a 
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faculdade passou a ser chamada de Agricultural and Mechanical College of Alabama. Em 

1899, o nome foi mais uma vez alterado e chamado de Alabama Polytechnic Institute. 

Finalmente, em 1960, devido à ampliação dos programas acadêmicos, o nome passou a 

ser Universidade Auburn.  

 A instituição foi a primeira, no sul do país, a oferecer o curso de Arquitetura, em 

1907. A School of Architecture, Planning and Landscape Architecture possui programa de 

graduação em Arquitetura, Arquitetura de Interiores, Design Ambiental e mestrado em 

Arquitetura Paisagística. Seu modelo educacional está comprometido com o design e o 

planejamento criativo, a responsabilidade social, a perspectiva histórica, a competência 

técnica e a consciência ambiental global. O foco é promover habilidades necessárias para 

que, no futuro, seus alunos se tornem profissionais líderes em suas comunidades.  

Para fortalecer o engajamento de seus educandos, a instituição oferece dois 

programas especiais que complementam o ensino, desenvolvendo missões para lidar com 

as questões críticas no Alabama: o Rural Studio, em Newbern, e o Urban Studio, em 

Birmingham. O objetivo é formar profissionais resilientes e comprometidos com as 

necessidades humanitárias. Alicerçados na relação entre ensino e prática profissional, 

esses laboratórios de extensão capacitam os alunos para o enfrentamento das questões 

complexas da sociedade contemporânea. 

Esses programas são disponibilizados aos alunos do terceiro e do quinto ano da 

graduação, que poderão escolher entre as possibilidades oferecidas. Contudo, a 

participação em cada um desses programas é limitada, e os alunos poderão integrá-los de 

acordo com seus desempenhos acadêmicos, por meio de competitivo processo seletivo. 

No quinto ano de graduação, participam do Rural Studio aproximadamente 12 alunos, 

sendo de 12 a 16 integrantes no terceiro ano. 

Os aprovados terão aulas de história e teoria crítica, e receberão instruções para 

desenvolverem habilidades em marcenaria e fabricarem réplicas de cadeiras icônicas. 

Com técnicas de pinturas em aquarela, os alunos do terceiro ano iniciam suas atividades 

no programa do Rural Studio com atividades de representação das edificações e 

paisagens do local. A finalidade do exercício não é estetizar o problema, mas registrar e 

perceber o obstáculo social. Mesmo conscientes sobre as limitações, e que a arquitetura 

não será a solução para todas as questões da pobreza, esse ensaio busca, a partir das 

pinturas, avaliar a problemática enfrentada pelas famílias. A realidade observada 

sensibiliza profundamente os alunos, alimentando valores de tolerância e respeito e 

direcionando a uma arquitetura de honestidade e compaixão (LOTUFO, 2014). 
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O programa pedagógico Rural Studio38 foi criado em 1993 pelo professor Samuel 

Mockbee e seu professor auxiliar, Dennis K. Ruth. Tem como foco a aproximação entre 

alunos e a realidade vivenciada em comunidades de baixa renda, no sul dos Estados 

Unidos. A escolha do nome para o laboratório experimental teve como referência as 

características do ambiente. Inserido em uma região agrícola e carente, o projeto tornou-

se conhecido internacionalmente pela pertinência das atividades acadêmicas no âmbito 

social (LOTUFO, 2014).  

A filosofia do Rural Studio é a de que todos merecem ter uma boa arquitetura, tanto 

ricos quanto pobres. Dessa forma, os projetos estão orientados para comunidades em três 

municípios, com projetos e esforços contínuos, ano a ano. Os alunos deslocam-se até essas 

comunidades para propor soluções, angariar recursos e construir edificações de 

qualidade, seguindo os princípios de sustentabilidade. O aprendizado envolve a reflexão 

sobre as tomadas de decisão, para que haja nos alunos a compreensão sobre o que deve 

ser construído e não sobre o que pode ser. Até o momento, mais de 200 construções foram 

erguidas a partir dos projetos elaborados pelo Rural Studio, e mais de 1.000 alunos foram 

educados para serem “cidadãos arquitetos”39.  

Embora a ideia inicial de criar o Rural Studio parecesse simples, o desenvolvimento 

das experimentações era ousado, pois havia a necessidade de doações. Projetar e 

conseguir recursos para executar residências para os moradores de assentamentos, além 

de construir tudo com mão de obra de alunos, eram desafios impostos no laboratório. Com 

a participação dos estudantes em todas as etapas do processo, o propósito é desenvolver 

habilidades projetuais e prática de construção, a partir de resoluções tomadas frente às 

problemáticas encontradas no local (KOGAN, 2014). 

Em 1994, foi construída a primeira casa do Rural Studio, Figura 19, com o custo de 

15 mil dólares. Os clientes dessa casa eram um casal de idosos e seus três netos que viviam 

em um abrigo rústico, danificado e sem conforto. Eles participaram da definição do 

programa de necessidades e dos parâmetros peculiares que orientariam o projeto 

arquitetônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 http://ruralstudio.org/. Acesso em 20 de nov de 2019. 
39 Fonte: http://www.ruralstudio.org/ 

about:blank
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Figura 19: Primeira casa construída pelo Rural Studio: Smoke House 

 
Fonte: http://www.ruralstudio.org/ 

 

Entre as solicitações dos clientes havia uma varanda, que deveria abrigar atividades 

de interação entre a família e seus vizinhos. Também requisitaram que cada neto tivesse 

espaço individual para dormir e estudar. Inicialmente, foi apresentada aos clientes uma 

proposta de residência em dois pavimentos, o que foi rejeitado, pela idade avançada dos 

principais moradores. A partir desse momento, surgiram soluções criativas, e a proposta 

dos alunos para a edificação buscou resgatar aspectos simbólicos da comunidade, para 

que a arquitetura cumprisse seu papel social e cultural. 

A motivação em aprofundar-se na arquitetura social estava pautada em 

sentimento de amor, pois “[…] é o ato de desenhar que permite que a mão se harmonize 

com o coração” (MOCKBEE, 2013, p. 88). Mesmo tendo sucesso na carreira, Mockbee não 

se sentia um arquiteto responsável, nem tampouco um cidadão maduro para lidar com 

questões problemáticas das diferentes comunidades. A partir dessa inquietude, o 

arquiteto se voltou para a pobreza dos bairros de Hale County (centro-oeste do Alabama), 

com o intento de ultrapassar a mera investigação sobre as implicações dessa comunidade. 

Seu primeiro objetivo era analisar uma maneira com a qual os arquitetos pudessem 

minimizar as injustiças sociais, assim como responder às necessidades de famílias 

carentes, principalmente no que se referia a seus filhos, visto que esses não recebiam as 

mesmas oportunidades que as demais crianças americanas; o segundo era ampliar as 

habilidades do futuro arquiteto, e desta forma, prepará-lo para ser competente e engajado 

em causas sociais; por último, tinha como meta, fortalecer o aluno para que, no futuro, 
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tivesse condições de atuar em favor de comunidades carentes e sentir-se capaz de 

transformar a realidade observada. 

Para Mockbee, o arquiteto deveria ter perfil para liderança, compreender a 

importância de seu papel social e, acima de tudo, ter amor pelos pobres. Em suas palavras: 

 

Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Isto é o mais importante, porque nada mais 
importa. Ao fazê-lo, o arquiteto agirá com uma decência que pode ser um alicerce 
para o futuro. Vá além do apelo a uma consciência tranquila; ajude quem 
provavelmente não poderá retribuir, e faça isso mesmo que ninguém esteja olhando 
(MOCKBEE, 2013, p. 90). 

 

 Para ele, esse sentimento deve ser cultivado pelo arquiteto no exercício de sua 

profissão. A pauta na honestidade e a convicção de trabalhar em prol de outros 

contribuem para que o profissional seja considerado um agente promotor da equidade 

social, que não dependa do reconhecimento, mas tenha como única motivação 

proporcionar melhores condições de vida àqueles que jamais poderão retribuir 

financeiramente. 

A partir do Rural Studio, três grandes benefícios podem ser obtidos: a promoção de 

atividades que conectem a teoria com a prática, o fomento da aprendizagem ativa e o 

estímulo ao engajamento social. Metodologias como essas colaboram para a formação de 

profissionais mais capacitados, que ofereça à sociedade uma arquitetura sem pretensões, 

em que o foco não seja a ostentação, mas a simplicidade e o essencial para o futuro da 

profissão. Mockbee destaca ainda que a compaixão pelas pessoas que não possuem as 

mínimas condições de uma vida digna poderá transformar o arquiteto em um agente 

promotor de beneficência em favor do sofrimento alheio.  

Conforme Lotufo (2014), a paixão pelo engajamento social foi o principal motivo 

para que Mockbee desejasse influenciar novas gerações. No entanto, alguns 

acontecimentos foram importantes para a consolidação da proposta pedagógica que 

concretizasse o ideal do professor. Nos escritos de Andrea Oppenheimer Dean sobre o 

Rural Studio, são apresentados alguns fatos da vida de Mockbee que, provavelmente, o 

impulsionaram a idealizar o Rural Studio, conforme registrado na Figura 20. 

Arquitetos enxergam o que outros não enxergam. Nem mesmo governos 

percebem as necessidades e lacunas dos ambientes públicos. Portanto, os arquitetos são 

dotados de uma segunda visão, o que lhes impõe a responsabilidade de agir frente às 

questões sociais e ambientais. Todavia, arquitetos não devem ser nomeados apenas para 

solucionar os problemas depois que eles aparecem. Em um planejamento estratégico, é 

preciso antecipar os possíveis problemas, para não ter surpresas no futuro. A partir desse 

pressuposto, verifica-se que a profissão requer mais que reflexões, pois exige que o 

profissional saia da zona de conforto. O idealizador do Rural Studio declara que: 
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o pensamento crítico requer uma visão que vá além da arquitetura e procure uma 
compreensão maior da totalidade a que ela pertence. Deste modo, a arquitetura 
deve situar-se em relação a outras questões que têm impacto sobre a vida dos ricos 
e dos pobres - ligadas a educação, saúde, transporte, recreação, aplicação das leis, 
emprego, meio ambiente e comunidade (MOCKBEE, 2013, p. 86). 

 

Na atual conjuntura em que se vive, faz-se necessário infundir no pensamento a 

capacidade de compreensão e domínio do ambiente, por meio de liderança subversiva 

por parte do arquiteto. A arquitetura não apenas envolve a arte, mas questões sociais, 

culturais e ambientais. Ao considerar essas questões, é indispensável que o planejamento 

e a organização do espaço sejam resultantes da abrangente compreensão da realidade. 

Embora muitos profissionais tendam a buscar fama pelos seus talentos, deveriam priorizar 

o comprometimento cívico em suas ações. É preciso olhar para o espaço antes desse sofrer 

interferência. A observação e contemplação da paisagem são ações precedentes à criação. 

Olhar o entorno e as pessoas que ali vivem deve ser a inspiração na concepção da 

arquitetura (MOCKBEE, 2013). 

 

Figura 20: Fatos que impulsionaram Mockbee a idealizar o Rural Studio 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, conforme Lotufo (2014), Mockbee (2013) e website do Rural Studio, 2020. 

 

A explosão demográfica e a tecnológica impulsionam as forças econômicas e 

políticas, efetuando impactos profundos no meio ambiente. Porém, a arquitetura não 

deverá atuar de forma global, sem considerar as condições apresentadas em determinado 

local. Não é apropriado que a profissão seja regida por grandes corporações, mas que seja 

pautada em valores que respeitem o bem comum. Em qualquer lugar do mundo, um dos 

maiores desafios do arquiteto é evitar a coerção do poder tecnológico e econômico, pois 

a pressão desses agentes faz com que sejam esquecidos os reais valores da humanidade. 

O ensino de Arquitetura deve promover o engajamento social de seus educandos, 

para, assim, formar uma nova geração de arquitetos mais responsivos, que demonstrem 

sensibilização diante das desigualdades. Com isso, é fundamental que as atividades 
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acadêmicas busquem formar profissionais ativos e resolutos frente às demandas da 

sociedade. A partir dessa lógica, Mockbee declara que “a principal finalidade do Rural 

Studio é capacitar cada estudante a transpor o limiar das opiniões equivocadas e 

projetar/construir com um ‘senso moral’ de serviço a uma comunidade” (MOCKBEE, 2013, 

p. 86). 

O Rural Studio desenvolveu muitos projetos ao longo dos anos. Construídos com 

equipes de três a cinco alunos, as atividades propostas normalmente são concluídas entre 

18 e 24 meses. Para concluir o programa, muitas vezes os alunos permanecem após a 

formatura por mais um ano. De acordo com as informações obtidas no website do 

programa, o cronograma é elaborado seguindo o planejamento do semestre, respeitando 

a viabilidade das atividades e as variações climáticas, como é possível verificar nos 

Quadros 07, 08 e 09 a seguir:  

 

Quadro 07: Cronograma do Semestre de Outono 

OUTONO 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

TOUR DE PROJETOS 
ANTERIORES 

Inicia-se a apresentação de projetos selecionados de semestres anteriores, 
ilustrando os pontos fortes e fracos de cada um, bem como a evolução do 
programa.  

SEMANA DO PROJETO 
NECK-DOWN 

Na primeira semana de aula, alunos, professores e funcionários trabalham 
com formação de equipe, para concluir pequenos projetos no condado e para 
ajudar na construção de projetos em andamento no quinto ano.  

WORKSHOPS 

No mês de setembro, os alunos do quinto ano participam em workshops 
realizados por profissionais de diferentes áreas. Os alunos também escolhem 
o melhor projeto e definem as equipes que trabalharão no restante das 
atividades do semestre. 

REUNIÕES ÀS SEGUNDAS-
FEIRAS 

Neste dia, alunos e docentes definem os trabalhos, o uso de equipamentos e 
quem será responsável por cada ação, além de compartilharem informações 
para que todos estejam inteirados a respeito do que está em desenvolvimento 
e ajudem-se mutuamente. 

CONFERENCISTAS E 
PALESTRAS 

Duas ou três vezes ao mês, professores arquitetos e consultores convidados, 
dão palestras e fazem críticas aos projetos dos alunos. Isso permite a troca de 
ideias e acostuma os alunos a apresentarem os trabalhos e receberem críticas 
externas. 

APRESENTAÇÕES DA 
COMUNIDADE 

Até a conclusão do semestre, a cada seis semanas, o projeto dos alunos do 
quinto ano é apresentado aos parceiros da comunidade, ao cliente e ao 
público em geral. Os alunos do terceiro ano também realizam encontros 
regulares com clientes durante o semestre.  

REVISÃO DE HALLOWEEN 

Primeira avaliação pública, por professores e arquitetos visitantes, dos 
projetos de alunos do quinto ano. Neste evento, há a avaliação intermediária 
dos alunos do terceiro ano. Embora tenha um ar de brincadeira, com alunos, 
professores e arquitetos fantasiados, a programação é séria e acadêmica. 

REVISÃO DE AÇÃO DE 
GRAÇAS 

Revisão final, pública, de trabalhos dos alunos do terceiro ano. O momento 
dessa revisão também colabora para manter o foco dos alunos antes das 
viagens do feriado de Ação de Graças. 
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REVISÃO SOUP ROAST 

Conclusão do semestre de outono. Consultores experientes assistem e 
avaliam os trabalhos dos alunos do quinto ano e mestrandos, assim como 
apresentam as aquarelas e as cadeiras construídas pelos alunos do terceiro 
ano. 

Fonte: http://ruralstudio.org/ 

 

Quadro 08: Cronograma do Semestre de Primavera 

PRIMAVERA 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

SEMANA DO PROJETO 
NECK-DOWN 

A primeira semana se inicia com a apresentação de um conjunto de projetos 
que deverão ser elaborados pelos alunos. Como a construção se estenderá até 
janeiro, o cronograma deverá ser adequado às variações sazonais do clima. 

PALESTRAS Duas vezes ao mês, palestrantes compartilham conhecimento e revisam os 
trabalhos dos alunos. 

APRESENTAÇÕES À 
COMUNIDADE 

A cada seis semanas, até a conclusão dos projetos, os alunos do quinto ano 
informam clientes e a comunidade sobre o progresso feito em seus projetos.  

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS 
Em janeiro e fevereiro, ocorrem duas avaliações com consultores e 
convidados, com o objetivo de melhorar e impulsionar as trajetórias dos 
projetos em todos os três programas: terceiro ano, quinto ano e mestrado. 

TESTE STRESS 

Antes de prosseguir com seus projetos e iniciar a construção, ao final de 
março, os alunos do quinto ano apresentam seus projetos, com o 
dimensionamento e a viabilidade financeira destes, ao corpo docente do 
Rural Studio e à comunidade acadêmica. 

GRADUAÇÃO PIG ROAST 

Entre final de abril e início de maio, ocorre uma celebração com os alunos do 
terceiro ano, quinto ano e mestrado, em que apresentam seus trabalhos, seus 
parceiros e seus clientes da comunidade para os amigos e familiares. No final, 
são realizadas uma festa e uma cerimônia de formatura para os alunos do 
quinto ano. 

Fonte: http://ruralstudio.org/ 

 

Quadro 09: Cronograma do Semestre de Verão 

VERÃO 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

TRABALHO LEFTOVER 

No verão, o objetivo será concluir os projetos dos alunos do 
quinto ano e do mestrado, bem como iniciar a construção em 
questão. Ocorrem reuniões semanais com professores e com 
os clientes. 

Fonte: http://ruralstudio.org/ 

 

Como descrito no cronograma, além dos professores, a programação do Rural 

Studio conta com a contribuição de consultores, parceiros, clientes e a comunidade. As 

reuniões, palestras e workshops promovidos não apenas intentam traçar estratégias, mas 
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também aprimorar os projetos dos alunos do semestre e dos próximos que virão. Esse é o 

caso daquilo que ocorre no outono, em que os alunos novos analisam projetos anteriores, 

para que haja aprimoramento do programa. Dessa forma, conforme Lotufo (2014), a cada 

ano os alunos tentam superar projetos anteriores, o que demonstra que o Rural Studio é 

estimulante e está em constante evolução. Segundo Andrew, antigo diretor do Rural 

Studio (apud LOTUFO, 2014), alunos e professores serão beneficiados, pois o feedback do 

pós-ocupação proporciona uma reflexão sobre as tomadas de decisão. 

Além da experiência prática, o Design-Build de Universidade Auburn promove uma 

cultura de investigação, de compartilhamento de ideias, de reflexão e tomada de decisão. 

Os alunos aprendem a ouvir colegas de equipe, professores, membros da comunidade e 

especialistas, em meio a vozes conflitantes, mas também encorajadoras, permitindo um 

diálogo profundo entre os envolvidos. Embora os alunos precisem decifrar e resolver os 

conflitos, as dinâmicas e compartilhamento de ideias possibilitam o enfrentamento das 

demandas com alegria e otimismo (RURAL STUDIO, 2020).  

Desde a criação, pouco foi alterada a abordagem pedagógica inicial do programa. 

Em um primeiro momento, eram tratadas apenas as questões de construção, mas, com o 

passar dos anos, foram sendo inseridas as questões comunitárias. Entres as edificações 

construídas constam casas, capelas, prefeitura, corpo de bombeiro, centro comunitário, 

entre outras. As obras são de pequena, média e grande escala, entre estas estão restauros, 

como é o caso do Centro Comunitário, em Faunsdale, Figura 21, bem como construções 

novas e reformas.  

 

Figura 21: Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Centro Comunitário, em Faunsdale 

 
Fonte: http://ruralstudio.org/project/ 
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 O desenvolvimento dos trabalhos durante os 28 anos de atuação fez com que as 

temáticas se adaptassem de acordo com as necessidades encontradas nas comunidades. 

Diferentemente do Jim Vlock, que foca a construção de casas em áreas urbanas nos anos 

recentes, o Rural Studio concentra-se em áreas rurais e diversifica o tipo de projetos e 

obras, embora tenha executado muitas residências. 

Em relação às residências, no ano de 2020, os alunos trabalharam no projeto de 

uma casa chamada The 100-Year-Home, que teve como princípio norteador a 

durabilidade, acessibilidade, eficiência e orçamento reduzido.  

 

Figura 22: Croquis com propostas de layout da casa The 100-Year-Home 

 
Fonte: http://ruralstudio.org/category/current/2020-20k-home/ 

 

A casa também foi projetada para permitir expansão e adaptação ao longo do 

tempo, de acordo com as necessidades de seus moradores, conforme Figura 22. A ideia é 

que essa edificação seja preservada por gerações, motivo pelo qual a nomearam de “casa 

de 100 anos”.  

O contato direto com as pessoas e o lugar deram aos alunos a condição de 

compreender as dinâmicas apresentadas no transcorrer do tempo. Fatores ambientais, 

financeiros e relativos à resistência dos materiais se tornam intrínsecos à ação de projetar. 

Ademais, o contato com os processos de produção possibilita aos alunos dominar o 

manuseio de ferramentas e de uma diversa gama de materiais, o que o ambiente do ateliê 
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não permite. Embora estejamos em pandemia, o Rural Studio não parou de atuar, como 

é possível visualizar na Figura 23, com fotos dos alunos do programa, em 2020. 

 

Figura 23: Fotos dos alunos do Rural Studio nas atividades, em 2020 

 
Fonte: http://ruralstudio.org/tag/rural-studio/ 

 

 Mockbee, também conhecido como “Sambo”, dedicou sua vida à docência, à 

arquitetura e à arte. Por meio do Rural Studio, com sua arquitetura inspiradora e autêntica, 

ajudou muitos moradores de comunidades pobres, em regiões rurais do Alabama. Apesar 

do diagnóstico de câncer, em setembro de 1998, permaneceu comprometido com os 

ideais do programa até sua morte, em dezembro de 2001. As atividades prosseguiram, pois 

Mockbee deixou uma grande equipe de instrutores, os quais deram continuidade ao seu 

legado. Desde sua abertura, até hoje, já se passaram 25 anos, e o laboratório continua com 

o objetivo inicial, que é manter o relacionamento entre estudantes e comunidades, para 

contribuir com o desenvolvimento local. No transcorrer dos anos, todos os projetos 

desenvolvidos pelo Rural Studio para as residências e centros comunitários foram 

edificados com qualidade, apesar de terem contado com doações e mão de obra não 

especializada (LOTUFO, 2014).  

O legado de Mockbee extrapola o ambiente do Rural Studio e perpetua até os dias 

atuais com grande abrangência, influenciando pessoas por todo o mundo, devido à sua 

compaixão pelo próximo, à sua honestidade e à sua postura acadêmica. Ele evidenciou a 

contribuição da arquitetura para o bem-estar social. 

Assim como ele, Dennis K. Ruth, seu auxiliar, dedicou-se como professor a 

promover projetos socialmente conscientes. Como chefe de departamento na Escola de 

Arquitetura de Universidade Auburn teve atuação essencial para a implantação e 
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funcionamento do programa de extensão que seria desenvolvido fora do campus. Com a 

morte de seu amigo e colega Mockbee, em 2001, ele conduziu com determinação o Rural 

Studio, dedicando muito tempo para valorizar o legado do programa (LOTUFO, 2014). 

Dennis colaborou significativamente para o aprendizado prático dos alunos, o que 

o tornou um educador importante para o curso de Arquitetura da Universidade Auburn. 

Sua dedicação abriu caminho para a criação de um programa de mestrado envolvendo o 

Design-Build, em 2019, como componente importante para integrar as pesquisas às 

atividades desenvolvidas. Até a sua morte em 2009, ele se dedicou a alcançar a excelência 

acadêmica na instituição, recebendo inúmeros prêmios de ensino. Entre suas honras, está 

o prêmio Algernon Sydney Sullivan, pelo serviço à humanidade (RURAL STUDIO, 2020). 

As atividades, conforme descritas no cronograma, aproximam os diversos agentes 

envolvidos, ensejando que cidadãos sejam mais resilientes e promovam ações coletivas 

em função da inclusão social e da preservação ambiental. Um programa como o Rural 

Studio pode ser considerado uma via de mão dupla, pois à medida que o aluno aprende, 

ele também contribui para melhorias na qualidade de vida, em comunidades carentes. O 

certo é que docentes como Mockbee foram visionários e suas motivações geram reflexos 

até hoje, não somente em seus alunos, mas também na comunidade atendida e na 

acadêmica. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESIGN-BUILD 

 

 

Os desafios propostos pelo Design-Build preparam os alunos para lidar com a 

realidade presente cada dia mais competitiva e complexa. As experiências adquiridas 

preenchem lacunas entre teoria e prática profissional, diferentemente das atividades em 

ateliês de projeto, nas quais se evidencia a falta de realismo. Com o Design-Build, os 

estudantes exercitam habilidades e criatividade, qualidades que a profissão vem exigindo 

de forma crescente.  

Segundo Stonorov (2018), o programa de Design-Build tem poder de longo alcance, 

pois o aprendizado prático é melhor absorvido, demonstrando como a memória física da 

fabricação é internalizada pelos estudantes, o que repercutirá nas atividades conceituais. 

De forma mais tangível, o aluno aplica seu conhecimento em uma situação real, tornando 

a aprendizagem mais sólida e duradoura. Singular, o Design-Build harmoniza a 

arquitetura com a construção, é um instrumento de conexão entre métodos digitais e 

tradicionais de projeto e criação e propicia uma retomada de pensamento, contrapondo-
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se aos impactos da tecnologia. Hoje, faz-se necessário estabelecer uma relação entre a 

tecnologia e o artefato, entre o desenho no computador e o desenho a lápis, entre a serra 

manual e a digital. 

Programas como o Rural Studio e Jim Vlock são excelentes plataformas para criar 

um pensamento lógico sobre questões sustentáveis, visto que exigem propostas mais 

econômicas, com menor custo de manutenção e de recursos energéticos, em 

contrapartida aos conceitos e às medidas técnicas superficialmente tratadas em sala de 

aula. Outro fator relevante é a troca de conhecimento que ocorre entre os acadêmicos e a 

comunidade, possibilitando o aprendizado de técnicas construtivas e conceitos de 

preservação ambiental, por meio de reuso de materiais e saneamento básico. Portanto, o 

Design-build vai na contramão do pensamento retrógrado que coloca a sustentabilidade 

como algo a ser agregado apenas ao final do processo criativo. Assim, pode-se dizer que  

programas como esses permitem aos alunos um aprendizado que jamais seria possível se 

permanecessem apenas no ateliê de projeto.  

Em comparação com a abordagem técnico-racional da engenharia, o arquiteto 

precisa observar as questões da construção de maneira complexa, incluindo aspectos 

energéticos, sociais, psicológicos e estéticos. Assim, é sua responsabilidade aplicar as 

diretrizes da sustentabilidade desde o início do projeto, envolvendo toda a cadeia 

produtiva da construção civil.  

Mesmo que o voluntariado traga benefícios à comunidade e promova habilidades, 

gestão e planejamento de voluntários para lidar com situações adversas, deve-se buscar 

o entendimento em relação aos pontos negativos que ele poderá promover. Em certo 

sentido, à resiliência necessária para que a comunidade consiga se manter após a ajuda 

social, muitas vezes não é dada a devida importância. Processos de transformação 

envolvendo valores e normas sociais, apoiados pela comunidade, requerem mudanças 

profundas que trarão impactos em longo prazo. No entanto, se apenas houver o apoio 

externo, existirá o risco de tornar aquela comunidade totalmente dependente, o que 

resultará em prejuízos para o seu desenvolvimento. O auxílio mútuo faz com que 

indivíduos e comunidade passem a enfrentar seus dilemas de maneira resiliente. 

Transformações duradouras, pautadas em valores e normas só poderão ser alcançadas se 

o programa de ajuda humanitária tiver o objetivo de envolver e impulsionar as pessoas 

locais (LOUGH, 2017).  

Corroborando com a visão de Lough (2017), White (1987) afirma ser necessário 

incentivar os pobres a terem autonomia. Aqueles que possuem algum talento ou 

habilidade, devem fazer uso destas para o benefício de outrem, incentivando-os, inclusive, 

a replicarem as ações recebidas para seus semelhantes e se autossustentarem. Na visão 
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da autora, não bastam ajudas pontuais, pois os pobres precisam aprender a depender de 

si mesmos. 

Ao analisar os estudos de caso, verifica-se que a metodologia pedagógica do 

Design-Build   demonstra ser um mecanismo potente na formação de arquitetos mais 

inclusivos e pluralistas. A realidade vivenciada hoje na academia e o distanciamento da 

realidade profissional revelam a urgência em aprimorar os métodos de ensino. É 

necessário que as lacunas entre o projeto e a construção sejam preenchidas, as nuances 

entre o local e seu território sejam compreendidas e, ainda, é necessário ampliar a empatia 

social com as comunidades (STONOROV, 2018). 

Pode-se afirmar, portanto, que a metodologia desenvolvida no Rural Studio e no 

Jim Vlock corrobora com os objetivos da Agenda 2030, com as diretrizes da Carta da 

UNESCO-UIA e está de acordo com a Resolução brasileira de Extensão Universitária, 

promovendo a resiliência e, acima de tudo, o aprendizado de alunos de Arquitetura e 

Urbanismo. 

Outros exemplos com os mesmos objetivos podem ser analisados. No Brasil, 

inúmeros cursos de graduação publicam projetos sociais que se conectam com as 

comunidades. Nesta pesquisa, apresentaremos um desses projetos sociais e que envolveu 

diretamente alunos, professores e comunidade, isto é, será investigado o projeto a Missão 

Amazonas. A escolha do caso analisado considerou seis aspectos: 1) a dimensão da 

intervenção; 2) a abrangência transdisciplinar; 3) os processos colaborativos; 4) o 

envolvimento de agentes internacionais; 5) a dificuldade para sua concretização pelo 

isolamento da comunidade atendida; 6) os resultados concretos obtidos pela intervenção. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGIA DA PESQUISA 
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A pesquisa científica, conforme Minayo (1998, p. 17), é “a atividade básica da Ciência 

na sua indagação e construção da realidade”, e, ainda que seja uma prática teórica, 

conecta o pensamento e a ação, pois “nada pode ser intelectualmente um problema, se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. Assim, pode-se afirmar 

que a pesquisa é a prática social do conhecimento científico, e, segundo Tozoni-Reis (2010, 

p. 3), “conferindo-lhe como objetivo último o conhecimento para a vida em sociedade”. 

Na mesma linha de pensamento, Gil (2019) pauta a pesquisa com o método e a 

sistematização dos conhecimentos, ou seja, pesquisar é um ato racional sistemático, o 

qual objetiva trazer respostas a problemas evidentes. A pesquisa deve desenvolver-se 

conforme conhecimentos disponíveis e utilizando cuidadosamente métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos adequados ao problema, sendo ela “um processo que 

envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória 

apresentação dos resultados” (GIL, 2019, p. 19).  

Dessa forma, Minayo (2015, p. 17) define a metodologia de pesquisa como sendo “o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. A metodologia, 

portanto, inclui simultaneamente a teoria da abordagem, os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento e a criatividade do pesquisador. 

O princípio de investigação seguido na pesquisa foram os pressupostos de 

Montaner e Muxí (2014), em sua obra “Arquitetura e Política”, cujos autores abordam a 

responsabilidade dos arquitetos perante a sociedade contemporânea em constante 

evolução. Essa obra é relevante como fonte de investigação por trazer cases com 

aplicação de alternativas para problemas atuais na área de arquitetura e urbanismo. 

Alinhado esses autores, há o questionamento em relação a como os estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo tornam-se mais preparados para enfrentar e buscar soluções 

para problemas e novas demandas que se agigantam frente à globalização e à revolução 

tecnológica. 

Devido à experiência como profissional e, nos últimos anos, como docente e 

coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, percebo o distanciamento entre o 

ensino e a realidade da profissão, principalmente em processos que acontecem nos 

canteiros de obras. Discussões internacionais foram analisadas sobre o ensino e perfil do 

profissional no século XXI, principalmente as ocorridas na UIA, entidade esta que possui 

relevância pela sua própria constituição, ou seja, nasceu da necessidade de profissionais 

ligados à Arquitetura, quando esses perceberam que deveria haver melhoria entre 

formação teórica e prática. A preocupação dos arquitetos, como um todo, deve ser a de 

corresponder às necessidades quanto ao ambiente construído e à sustentabilidade, 

melhorando a qualidade de vida, principalmente daqueles que se encontram em 

assentamentos humanos precários. 
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Existe a percepção de harmonia entre o que Montaner e Muxí (2014) relatam com 

as demandas e as preocupações dos arquitetos relatadas na Carta UNESCO-UIA, além da 

ONG Common Edge. Interessante perceber que esta entidade se dedica a discutir temas 

relevantes em que arquitetos estão inseridos, democratizando o processo de criação e 

abordando desafios mais profundos que enfrentamos, tais como mudanças climáticas e 

desigualdades sociais. Alinhado ao tema, Whitaker (2011) também se preocupa com a 

redefinição da atuação do profissional da arquitetura, quando esse deve se aproximar da 

realidade, ampliando seu campo de atuação. 

O referencial teórico abriu caminho para a investigação de práticas pedagógicas, 

envolvendo discentes em demandas além das desenvolvidas em ateliês, ou seja, 

atividades relacionadas com as necessidades das comunidades, aproximando a teoria da 

prática profissional em canteiros de obras. Como referências, dois programas foram 

abordados: o Rural Studio, da Universidade Auburn, e o Jim Vlock, da Universidade Yale. 

A semelhança entre esses programas com o projeto Missão Amazonas foi 

fundamental e decisiva para ser feita uma análise da importância pedagógica, tendo os 

alunos como agentes ativos no enfrentamento das demandas reais em uma comunidade 

carente, mostrando que tal experiência foi profícua, tanto para a sociedade local quanto 

para o desenvolvimento das habilidades e competências dos futuros arquitetos. 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 
 

 Tendo em vista que o objetivo desta pesquisa é identificar e analisar estratégias 

pedagógicas que habilitem o arquiteto para atuar na resolução de problemas, em 

exercícios que associem os conhecimentos teóricos e práticos à responsabilidade 

social, a partir de uma visão crítica e reflexiva, entende-se que, ao delimitar uma 

tipologia de pesquisa, a investigação é categorizada como de natureza aplicada. Conforme 

Gonsalves (2001) e Gil (2019), este tipo de pesquisa tem como característica gerar 

conhecimentos para aplicação prática e dirigida na solução de problemas a curto e médio 

prazo, o que se confirma no estudo da Missão Amazonas, pois a aplicação prática dos 

conhecimentos permitiu o engajamento social da comunidade acadêmica, favorecendo a 

aquisição de novas habilidades e competências por meio da experimentação e imersão 

nos problemas comunitários.  

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, que para Minayo (2013, p. 13-14), 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
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o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Merriam (1998, 

p. 7) aponta algumas características da pesquisa qualitativa, entre elas a de que “o 

pesquisador é o instrumento primário para a coleta e análise dos dados”. Corroborando a 

visão fundamental do pesquisador, Vieira (2003, p. 169) afirma que a abordagem 

qualitativa se preocupa em “observar, descrever, classificar e interpretar os fenômenos 

descobertos”. 

Na pesquisa qualitativa, conforme Merriam (1998), a coleta de informações 

fundamentais pode ser realizada por meio de entrevistas, observações, questionários, 

análise documental, entre outras formas. Já os resultados representam, na maioria das 

vezes, a combinação entre o descrito e a análise. Além de envolver o contexto, os sujeitos 

e as atividades, a descrição abrange também os dados, os quais são exibidos pelas citações 

diretas de documentos, as próprias palavras dos participantes, cenas de filmes e imagens. 

A análise, destaca Merriam (1998), geralmente corresponde à identificação de padrões, na 

configuração de categorias, fatores e temas. Para apoiar as conclusões do estudo, é 

comum a inclusão de material descritivo. 

Há diversas modalidades de investigação abrangidas pela pesquisa qualitativa, 

dentre elas a pesquisa participativa, a pesquisa-ação e o estudo de caso (MERRIAM, 1998), 

sendo essa última a que melhor representa a presente pesquisa, pois foi demarcado um 

objeto de estudo, o caso específico do projeto de extensão, envolvendo uma comunidade 

em particular. 

Quanto à sua estratégia objetiva, se caracteriza como um estudo exploratório e 

descritivo. Gil (2019) comenta que pesquisas exploratórias objetivam uma maior 

familiaridade com o problema discutido, pretendendo explicitá-lo mais enfaticamente, o 

que demanda levantamento bibliográfico, levantamento documental e entrevistas. Estes 

levantamentos e entrevistas, de fato, foram essenciais para que o problema explorado 

fosse mais bem compreendido. 

 

 

4.2 AMOSTRA DA PESQUISA 

 
 

A presente pesquisa foi delimitada a alguns personagens participantes do projeto 

de extensão Missão Amazonas, sendo três alunos, um docente do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do UNASP-EC, dois egressos, o responsável pela mentoria, dois profissionais e 

dois representantes, totalizando 11 entrevistados, tendo em vista que a participação direta 

com o projeto os qualifica como amostra necessária e suficiente. Os alunos são 
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identificados pela letra A (como em A01 = aluno 01); o docente identificado pela letra D 

(como em D01 = docente 01); os egressos identificados pela letra E (como em E01 = egresso 

01); o mentor pela letra M (como em M01 = mentor 01); os profissionais, identificados pela 

letra P (como em P01 = profissional 01); e os representantes, identificados pela letra R 

(como em R01 = representante 01), conforme descritos no Quadro 10, com o perfil dos 

envolvidos a seguir. 

 

Quadro 10: Perfil dos participantes da pesquisa 

A01 
Aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC, participou em 2019 da Missão Amazonas, 
momento em que os voluntários construíram calçadas e fizeram alguns acabamentos nas edificações. 

A02 
Aluna do último ano do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC, participou em 2019 da 
Missão Amazonas, momento em que os voluntários construíram calçadas e fizeram alguns 
acabamentos nas edificações. 

A03 
Aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC, participou em duas missões no AM, uma 
no Peru, outra na Albânia e, em 2020, na Tailândia. 

D01 
Arquiteta e urbanista, mestre e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, pela USP, professora no 
curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC e UNASP-SP, participou também em outros projetos 
no AM. 

E01 
Egressa do curso da turma 2018. Se envolveu no projeto arquitetônico da ETAM. Participou dois anos 
na Missões Amazonas, além de uma missão no Peru e outra na Albânia. Atualmente é arquiteta no 
estado de SC. 

E02 Egresso do curso da turma 2018. Atualmente é arquiteto no estado do MA. 

M01 
Arquiteto e urbanista docente no curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC. Nasceu no PA e 
morou em vários estados, desde a infância acompanhou os pais em missões. Foi mentor do projeto 
Missão Amazonas, e o arquiteto responsável pelo projeto e construção da ETAM. 

R01 
Estadunidense, veio ao Brasil para atuar em projetos humanitários no Amazonas. Médico clínico geral, 
ativou no projeto Luzeiro e coordenou a ONG “Ação Social Voluntária da Amazônia – ASVAM”. 

R02 
Enfermeiro e voluntário nas comunidades ribeirinhas do rio Massauari em 2011. Morou por três anos 
em um barco, construiu um posto de saúde na comunidade Nova Jerusalém. Posteriormente, passou 
a coordenar diversos programas de missões no Amazonas, coordenador da ADRA local. 

P01 

Arquiteta e urbanista formada pela UFMS, com 15 anos de experiência na área. Atuou em grandes 
escritórios, como o Batagliesi Arquitetos + Designers, o RoccoVidal P+W e Perkins & Will. Em 2019, 
decidiu trabalhar em projetos sociais no Amazonas, atuando como coordenadora de grupos de 
voluntariado em missões e;  

P02 

Fotógrafo que em 2013 deixou o emprego no portal Terra, em São Paulo, para ser voluntário no 
Amazonas. Trabalhou no projeto Salva-Vidas Amazonas, na Escola de Missões e no Instituto de 
Missões Noroeste. Esteve na comunidade Nova Jerusalém aproximadamente oito vezes, para registrar 
e divulgar o processo de construção da escola ETAM. Atualmente, cursa medicina na Argentina 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A apresentação dos perfis da amostra serve como comparativo entre suas 

qualificações, as eventuais participações em outros projetos assistenciais e humanitários, 

além das suas formações acadêmicas e atuação profissional na atualidade. Demonstra-se, 

assim, que há vários perfis profissionais envolvidos em projetos de extensão, cada um 

colaborando à sua maneira para que o objetivo seja cumprido. 
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4.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 
 

Os métodos e técnicas de coleta de dados se deram a partir de três formatos: 

pesquisa bibliográfica, levantamento documental e entrevistas. Quanto à pesquisa 

bibliográfica, esta se consolidou com os diversos autores que discutem questões 

contemporâneas, abordando os reflexos da globalização na sociedade e na profissão. 

Ainda, outros teóricos alinhados ao ensino da Arquitetura e ao processo de aprendizagem 

serviram de compreensão do estado arte, os quais fundamentaram estratégias do ensinar 

e aprender nesta área do saber. Documentos diversos, tais como a DCN, a Carta UNESCO-

UIA, a Agenda 2030, recortes de jornais e acervos fotográficos e audiovisuais, além de 

projetos de arquitetura, serviram de elementos balizadores para a condução da pesquisa. 

Por fim, as entrevistas realizadas com os participantes serviram para confirmar a hipótese 

levantada neste estudo. 

O projeto de extensão Missão Amazonas, conforme já descrito, não se restringiu a 

um evento isolado, nem tampouco a um curto período. Pelo contrário, foram várias 

incursões e participações de muitas pessoas, de várias partes do Brasil e do mundo, com 

recorte temporal entre 2014 e 2019. Contudo ainda existem atividades contínuas, com 

exceção de 2020, devido à pandemia do COVID. Já está programada mais uma missão 

para breve (ainda em 2021), porém só será executada caso haja segurança sanitária para 

todos os envolvidos. 

Inicialmente, os projetos arquitetônicos e os registros fotográficos foram 

solicitados e utilizados para exame. Os resultados observados na Missão Amazonas foram, 

então, comparados com as recomendações da Carta UNESCO-UIA.  

A coleta de dados, conforme planejamento inicial, se daria in loco, ou seja, no 

próprio ambiente de intervenção – a comunidade ribeirinha de Nova Jerusalém. Havia a 

proposta de que em julho de 2020 novamente uma equipe se deslocaria até a 

comunidade para executar algumas atividades remanescentes, sobretudo em relação a 

serviços de acabamentos das edificações e calçadas. 

No entanto, a partir do final de 2019, fomos surpreendidos com notícias diárias de 

infecções e alastramento da COVID-19, uma doença causada pelo novo coronavírus, 

oficialmente denominado de SARS-CoV-2. O mundo foi impactado pela alta 

transmissibilidade. A Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia no dia 11 de 

março de 2020. A expectativa, porém, era de que, em prazo curto, poderia haver um 

estancamento da transmissão do vírus, o que, infelizmente, não ocorreu.  

O tempo passou e a pandemia continuou. A pesquisa certamente ficaria 

inconsistente e inacabada sem a coleta dos dados, que fazia parte do planejado. Diante 
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disso, tomamos a decisão de que a pesquisa continuaria, mas com a forma de coleta de 

dados diferenciada, tendo em vista a impossibilidade de fazê-la in loco, na própria 

comunidade, no Amazonas. 

Como resultado de reuniões com a orientadora, foram adotados alguns critérios 

para que a pesquisa evoluísse e surtisse os efeitos anteriormente propostos. Com isso em 

mente, foram desenvolvidas estratégias para que o conteúdo (respostas dos 

entrevistados) estivesse à disposição em tempo hábil para a futura análise. Dentre as 

estratégias apontadas e discutidas, havia a possibilidade de realizar as entrevistas por 

plataformas de videoconferência, tais como Skype, Teams ou Zoom, já que esta tecnologia 

seria viável pela disponibilidade dos participantes em horários pré-programados. 

Antes, porém, de levar avante essa proposta, por envolver seres humanos, o Comitê 

de Ética da PUC-Campinas foi acionado e determinou que ajustes fossem feitos quanto à 

forma de coleta de dados, traduzidos pela substituição das entrevistas presenciais por 

virtuais, por meio da internet. Uma nova documentação foi protocolada na Plataforma 

Brasil, com as devidas modificações oriundas das determinações solicitadas pelo Comitê, 

que fora aprovada no dia 21/08/2020, sob nº 4.228.739. Com essa deliberação, a coleta de 

dados foi realizada. 

Conforme consta no documento autorizado pelo Comitê de Ética, a plataforma 

definida para realizar as videoconferências foi o Skype, assumidamente pela facilidade de 

acesso e isenção de custos, tanto para a pesquisadora, quanto para os componentes da 

amostra – os entrevistados. Foi acordado, de antemão, que o tempo de contato e interação 

deveria se restringir a 40 minutos por sessão de entrevista. No entanto, havendo 

consentimento da parte do(a) entrevistado(a), esse tempo poderia ser expandido ao 

necessário para a conclusão da entrevista, sem prejuízo para ambas as partes. 

O instrumento de coleta de dados (ICD) elaborado constitui-se de 16 perguntas 

semiestruturadas, sendo cinco modelos de ICD (Anexo A), em virtude do direcionamento 

das perguntas a cada grupo específico. Assim, conforme o grupo em que cada 

participante da amostra se encaixava, havia o questionário adequado. 

Após essas definições, autorizadas pelo Comitê, foram iniciados os contatos por e-

mail, WhatsApp ou telefone com todos os participantes para agendamento da coleta de 

dados. Não houve ordem quanto a quem deveria ser primeiro entrevistado, uma vez que 

a data e horário foram propostos pelos próprios participantes, conforme suas 

disponibilidades, no segundo semestre de 2020.  

Finalizados os trâmites de agendamento para a participação via Skype, deu-se 

início à coleta de dados por meio do ICD específico para cada grupo pré-definido, 
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conforme mencionado anteriormente, a saber, alunos, docentes, egressos, 

representantes, profissional e mentor.  

Os 11 participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

peça fundamental para que os dados fossem devidamente colhidos, conforme exigência 

do Comitê de Ética. Ainda, antes de iniciar qualquer entrevista, foram esclarecidos os 

termos aprovados no Comitê, assim como os critérios de tempo e de gravação da fala dos 

participantes. Nesse sentido, todos estavam devidamente esclarecidos e aptos a 

concederem a entrevista, conforme agendamento já realizado. 

A primeira entrevista ocorreu com um egresso. Logo depois, uma aluna e o mentor 

do programa de extensão foram entrevistados; esse último não teve a participação 

concluída nesse dia, em virtude do tempo disponível. No dia seguinte, um aluno participou 

da entrevista. Uma semana depois, ocorreu a participação de outro aluno. Mais uma 

semana se passou e mais cinco participantes foram entrevistados, sendo três 

representantes, um docente e um egresso. Depois dessas, o mentor concluiu sua 

participação na entrevista, aquela iniciada e não concluída no primeiro dia de sua 

participação. A coleta de dados dos entrevistados foi dada por encerrada quando mais um 

representante respondeu às perguntas a ele direcionadas. Assim, nesse período, todas as 

entrevistas foram realizadas, as quais estão devidamente registradas e salvas em arquivos 

de computador. 

Há de se esclarecer que, com exceção do mentor, de uma egressa e de uma 

representante, todos os demais entrevistados concordaram em avançar os 40 minutos 

iniciais programados, finalizando sua participação em um dia apenas. Para isso, foi 

perguntado a cada participante, ao cabo do tempo regulamentar, se havia disposição em 

continuar respondendo e se não havia outro impedimento qualquer, como exaustão, 

cansaço, indisposição, indisponibilidade etc. Os oito entrevistados concordaram em 

finalizar a entrevista na mesma chamada de Skype, sem interferências e cortes. Assim, 

procedemos conforme a concordância dos participantes. Quanto aos três que preferiram 

dividir a entrevista em duas partes, apenas o mentor concluiu sua participação em dia 

diverso do inicial. De forma unânime, os participantes responderam a todos os 

questionamentos dirigidos, o que viabilizou uma melhor análise dos dados colhidos, 

essencial para a continuidade da pesquisa. 

A próxima etapa foi transcrever todas as falas dos entrevistados para o programa 

editor de textos Word, processo que demandou cerca de dois meses. Os arquivos dessas 

transcrições estão, assim como as gravações das entrevistas, catalogados e gravados em 

mídia de computador. A transcrição foi necessária, tendo em vista que as respostas 

poderiam ser visualizadas com facilidade, uma vez que as transcrições foram impressas. 



159 
 

O manuseio dessas folhas favoreceu a busca de respostas, a comparação entre os dados, 

com a análise primorosa que a tese exigia. 

Como fontes primárias utilizadas para a demonstração dos feitos nessa localidade 

ribeirinha, pesquisa nos websites das instituições envolvidas, projetos arquitetônicos, 

maquetes eletrônicas e registros fotográficos oriundos de alguns membros da amostra 

foram utilizados para exame e serviram de ilustrações nesta pesquisa. Além disto, foram 

colhidas e relatadas observações da realidade da comunidade ribeirinha ao final do mês 

de agosto de 2020, percebendo o impacto social da ação realizada. Os resultados 

observados na Missão Amazonas foram, então, comparados com as recomendações da 

Carta UNESCO-UIA. 

Com as respostas todas transcritas, a análise teve início em dezembro de 2020. Para 

responder à questão norteadora da pesquisa e realizar a análise dos dados obtidos nas 

entrevistas, apresenta-se o diagrama da organização das categorias e das subcategorias, 

referente aos grupos de entrevistados. 

 

 

4.4 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados coletados por ocasião das entrevistas são compatíveis com a utilização 

da técnica de análise de conteúdo, pela qual se verificou o que está manifestado no 

conteúdo das mensagens, indo além das palavras escritas no trabalho. Conforme Bardin 

(1995, p. 46), a análise de conteúdo é “a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão 

desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra 

realidade que não a da mensagem”. Contudo, mesmo que a princípio havia a intenção de 

fazer uma análise de conteúdo, decidiu-se posteriormente fazer mais um diálogo entre as 

falas dos participantes da pesquisa, não segundo assim uma metodologia específica. 

Nesse sentido, criou-se um diagrama, Figura 24, para orientar a análise dos dados, e, a 

partir dele, percorrer as três etapas principais desta investigação: 1ª) Pré-análise; 2ª) 

Exploração do material e; 3ª) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 
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Figura 24: Diagrama da análise de dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
O diagrama representado na Figura 24 foi o parâmetro para a construção do 

próximo e último capítulo, o qual trata especificamente das entrevistas aplicadas à 

amostra e suas contribuições para a confirmação da hipótese lançada. Após analisadas 

criticamente, à luz do referencial teórico, foram desenvolvidos os desdobramentos da 

experiência da Missão Amazonas como contributo para a formação do arquiteto e 

urbanista, bem como fonte de conhecimento para futuras investigações.  
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CAPÍTULO 5 ANTECEDENTES DO PROJETO Missão Amazonas 
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A Amazônia, além de ser a maior floresta tropical do mundo, possui importante 

biodiversidade e variados recursos minerais, motivo pelo qual tem atraído exploração 

extrativista, que traz graves problemas ambientais. Enquanto isso, a sua população sofre 

o abandono, consequência de fatores como isolamento, falta de infraestrutura e serviços, 

entre outros. 

Parte dos povoados que se encontra às margens dos rios amazonenses é formada 

por grupos não-indígenas, remanescentes da miscigenação entre a população nativa, 

brancos colonizadores e africanos. Grande parte deles vive da agricultura de subsistência 

e da pesca, utilizam tecnologia relativamente simples e possuem uma íntima relação com 

a natureza, pouco impactando o ambiente. 

Mesmo que tenham certa qualidade de vida, esses grupos sociais estão excluídos 

e, consequentemente, dispõem de infraestruturas aquém das encontradas nas regiões 

urbanas, o que interfere diretamente no seu bem-estar social. Somado a isso, a ausência 

de serviços básicos que promovem o bem-estar físico, mental e social retrata a 

vulnerabilidade dessas povoações. 

Em grande parte das áreas rurais da Amazônia, o Estado é totalmente ausente. O 

contexto regional, o isolamento geográfico que exige percorrer enormes distâncias e as 

constantes cheias, impedem que políticas públicas sejam implementadas para beneficiar 

os grupos sociais desfavorecidos. Ao compreenderem essa problemática, muitas ONGs 

buscam minimizar as carências sociais dos habitantes do interior do Amazonas.  

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), 

organização certificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), não tem fins lucrativos nem vínculo religioso, visto seu caráter de ajuda 

humanitária mundial. As ações desenvolvidas pela entidade são voltadas para a promoção 

de nove áreas: água, saneamento e higiene; saúde comunitária; crianças em situação de 

vulnerabilidade; resposta e gestão de emergências; nutrição e redução da fome; geração 

de emprego e renda; promoção da justiça social; garantia de direitos e igualdade entre 

sexos; e valorização da mulher (ADRA, 2021). 

 Segundo Torres Neto (2019), os adventistas possuem um longo histórico de ações 

de ajuda humanitária, praticamente desde quando foi instituída a denominação religiosa, 

em 1863. Graybill (2013), afirma que as preocupações em ajudar classes minoritárias 

iniciaram com o ensino para ex-escravos americanos, três décadas após a abolição da 

escravatura. Em uma escola navegável, no barco Morning Star, apresentado na Figura 25, 

James Edson White navegava no Rio Mississipi levando conhecimento e atuando para o 

empoderamento de negros. 
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Tendo como tradição a utilização de embarcações, missionários navegam no 

interior do Amazonas há mais de 93 anos, com o objetivo de proporcionar saúde em 

comunidades isoladas. Em 1927 chegaram os primeiros médicos-missionários adventistas, 

após batistas e metodistas, que foram os primeiros neo-protestantes a atuar em missões 

na Amazônia. Os profissionais da saúde eram o americano John L. Brown, o escocês André 

Gedrath e o alemão Hans Mayr.  

 

Figura 25: Barco a vapor Morning Star, concluído em julho de 1894 

 
Fonte: https://theafricanbrain.wordpress.com/tag/ellen-g-white/; https://rhpa.netadventist.org/our-story;  

https://www.blacksdahistory.org/black-adventist-timeline-1865-1899; 
https://www.southerntidings.com/feature/james-edson-white-a-no-limit-man/; 

https://www.cardcow.com/39317/steamer-morning-star-upper-mississippi-transportation-boats-ships-
riverboats/ 

 

https://theafricanbrain.wordpress.com/tag/ellen-g-white/
https://rhpa.netadventist.org/our-story
https://www.blacksdahistory.org/black-adventist-timeline-1865-1899
https://www.southerntidings.com/feature/james-edson-white-a-no-limit-man/
https://www.cardcow.com/39317/steamer-morning-star-upper-mississippi-transportation-boats-ships-riverboats/
https://www.cardcow.com/39317/steamer-morning-star-upper-mississippi-transportation-boats-ships-riverboats/
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Devido à geografia, o difícil acesso exigiu que os voluntários construíssem 

embarcações para percorrer as inúmeras comunidades ao longo do rio Amazonas e seus 

afluentes. Assim, Mayr construiu um barco a motor, com o formato em consonância ao do 

leito dos rios, circulando nas comunidades entre Manaus e Belém (SILVA; BARROS; 

CASTRO, 2020). Mais tarde, em 1931, chega o casal norte-americano Leo e Jessie Halliwell. 

O impacto positivo dos muitos anos que o casal dedicou para cuidar das comunidades 

ribeirinhas foi o maior marco de ações de ajuda humanitária desenvolvidas pela instituição 

adventista na região. Por este motivo, considerou-se importante descrever brevemente a 

respeito da colaboração da família Halliwell, através da qual ações posteriores foram 

impulsionadas.  

 

  

5.1 A CONTRIBUIÇÃO DO CASAL HALLIWELL NO INTERIOR DA AMAZÔNIA 

 

 

Devido à geografia, o difícil acesso exigiu que os voluntários construíssem 

embarcações para percorrer as inúmeras comunidades ao longo do rio Amazonas e seus 

afluentes. Assim, Mayr construiu um barco a motor, com o formato em consonância ao do 

leito dos rios, circulando nas comunidades entre Manaus e Belém (SILVA; BARROS; 

CASTRO, 2020). Mais tarde, em 1931, chega o casal norte-americano Leo e Jessie Halliwell. 

O impacto positivo dos muitos anos que o casal dedicou para cuidar das comunidades 

ribeirinhas foi o maior marco de ações de ajuda humanitária desenvolvidas pela instituição 

adventista na região. Por este motivo, considerou-se importante descrever brevemente a 

respeito da colaboração da família Halliwell, através da qual ações posteriores foram 

impulsionadas.  

Devido à dificuldade de acesso às inúmeras comunidades espalhadas ao longo dos 

rios, Leo construiu uma embarcação, à qual deu o nome de Luzeiro I. Embora pequena 

(como pode ser visto na Figura 26), a embarcação também servia como moradia e 

consultório. Conforme Wogu e Pöhler (2020), provavelmente Hans Mayr tenha sido 

mentor e motivador para os famosos barcos de voluntários no Amazonas, como a Luzeiro. 

Atualmente coordenados ADRA, os projetos das embarcações Luzeiros fazem parte da 

história da atuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) no interior do Amazonas. Ao 

longo das décadas, esses projetos sempre tiveram como objetivo principal a ajuda 

humanitária em regiões isoladas na selva amazônica brasileira. 
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Figura 26: A Luzeiro I, embarcação construída por Leo Halliwell. 

 

Fonte: https://www.revistaadventista.com.br/blog/2016/06/28/missao-a-bordo/ 

 

Com apenas um barco pequeno, em meio à imensidão de águas, o desafio de 

ajudar as comunidades ribeirinhas era enorme. Na Figura 27, é possível ver o casal Halliwell 

atendendo pessoas que moravam às margens dos rios, situados entre Manaus e Belém, 

para tratar de doenças como malária, sarampo, asma, verminoses, picadas de cobras, além 

de fazerem partos. Das doenças tropicais, a malária era a mais fatal, dizimando famílias e 

até mesmo vilarejos inteiros. A maneira de combater a doença não era eficiente, pelo 

contrário, contribuía para a mutação do plasmodium, que permanece até hoje matando 

os ribeirinhos.  

Muitas vezes, o casal chegava tarde demais, pois todas as pessoas do povoado já 

haviam falecido, como no caso do vilarejo denominado “vila dos mortos”, assim conhecido 

por nele ter sobrevivido apenas um bebê. Em outro local, encontraram um menino de dez 

anos que, sozinho, precisou enterrar a própria família. Devido à grande demanda de 

atendimentos, Leo decidiu fazer um curso médico, pois assim poderia comprar com mais 

facilidade medicamentos em Belém. O casal, que não media esforços para minimizar os 

efeitos da malária, criou uma equipe para alcançar as comunidades ribeirinhas mais 

rapidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistaadventista.com.br/blog/2016/06/28/missao-a-bordo/
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Figura 27: Jessie Halliwell atendendo bebês e crianças 

 

Fonte: https://www.revistaadventista.com.br/blog/2016/06/28/missao-a-bordo/; 
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2; http://www.projectamazon.info/history-of-the-luzeiro-

boats.html; https://encyclopedia.adventist.org/article?id=DGIR 
 

O trabalho e a dedicação de Leo e Jessie fizeram com que as taxas de mortalidade 

fossem minimizadas, tornando-os os melhores conhecedores das comunidades 

ribeirinhas na Amazônia. A aproximação com as comunidades fez com que conhecessem 

melhor suas condições e adotassem um método de controle e de cuidado preventivo de 

saúde.  

Com o passar dos anos, pela idade avançada que possuíam, Leo e Jessie precisaram 

de ajuda de outros missionários. Eles queriam deixar esse legado para pessoas mais 

jovens, para que as comunidades não ficassem desatendidas. Tendo isso em mente, Léo 

decidiu construir mais um barco, o Luzeiro II, em que Walter e Olga Streithorst assumiram 

o comando. Devido aos resultados positivos, “empresários, médicos e governos estaduais 

e municipais passaram a patrocinar essa iniciativa” (TORRES NETO, 2019, p. 183). Assim, o 

https://www.revistaadventista.com.br/blog/2016/06/28/missao-a-bordo/
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2
http://www.projectamazon.info/history-of-the-luzeiro-boats.html
http://www.projectamazon.info/history-of-the-luzeiro-boats.html
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=DGIR
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projeto foi sendo ampliado, possibilitando alcançar comunidades mais distantes (situadas 

em outros estados), chegando a haver 16 embarcações atuando na região, como 

demostrado na Figura 28.  

 

Figura 28: Embarcações Luzeiros 

 

Fonte: https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2 
 

A dedicação desses missionários motivou a IASD a construir um hospital em Belém, 

em 1953, e outro em Manaus, em 1976, que se tornaram referência na região. Hoje, o 

Hospital Adventista de Belém possui certificação nacional e internacional. Já o Hospital 

Adventista de Manaus está entre os melhores do país, classificado pela The World's Best 

Hospitals 2021”40 na 32° posição, entre 96 hospitais brasileiros, ficando à frente da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre, do Hospital Universitário da USP e do Hospital de 

Ensino da UNIFESP. Por mais de uma vez, o hospital foi eleito a sexta melhor instituição 

de saúde para trabalhar no Brasil, classificado pelo Great Place To Work41.  

Com isso, é possível ver que a atuação dos Halliwell no Amazonas colaborou não 

apenas para o sistema de saúde e desenvolvimento de muitas comunidades rurais, mas 

também para oferecer postos de trabalho nas capitais dos estados do Amazonas e Pará. 

Esses pioneiros também contribuíram para que muitos jovens pudessem estudar e obter 

formação em diversas profissões, como medicina, enfermagem, pedagogia e ciências 

contábeis (TORRES NETO, 2019). Dados como esses demonstram o poder que os projetos 

 
40 https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/brazil 

41 http://ham.org.br/hospital-adventista-e-eleito-como-6o-melhor-empresa-para-se-trabalhar-no-brasil/ 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2
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de ajuda humanitária têm de transformação, tanto a indivíduos quanto comunidades, 

cidades e regiões. 

Segundo Torres Neto (2019), o projeto Luzeiro ganhou destaque mundial por 

minimizar a mortalidade nas comunidades ribeirinhas, tornando-se uma referência 

perante órgãos governamentais. O casal Halliwell foi condecorado pelo Congresso 

Nacional Brasileiro em 1958, que outorgou ao casal a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul42, 

como reconhecimento pelos 37 anos dedicados a melhorar as condições de saúde nas 

comunidades amazonenses. Esse foi um marco, pois Jessie foi a primeira mulher a receber 

a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul, desde a sua criação no período imperial. 

Inúmeros jornais publicaram sobre o voluntariado no casal Halliwell no Amazonas, 

conforme pesquisa feita no website da Newspapers.com43, que é uma biblioteca online, 

com a maior variedade de títulos de jornais do mundo. O jornal The New York Times, no 

dia 3 de março de 1959, publicou uma reportagem informando que Leo e Jessie 

retornaram do Brasil, após 30 anos de dedicação à população da selva amazônica, que 

estava devastada pela malária, hanseníase, varíola e desnutrição. 

A partir do envolvimento em projetos de voluntariado da família Halliwell, muitos 

foram se engajando para colaborar com as comunidades ribeirinhas no Amazonas. Vindo 

logo após os Halliwell, o casal Streithorst, que também deixou um legado continuado pela 

presente atividade de Walter Streithorst Filho, que atualmente é médico e trabalha na 

região. Com o passar do tempo, muitos outros voluntários chegaram às áreas rurais do 

Amazonas, objetivando colaborar para a saúde e a educação dos povoados.  

Inspirados nos Halliwell, vários projetos humanitários vêm sendo desenvolvidos 

com a utilização de barcos, desde o primeiro Luzeiro, somando mais de 30 embarcações. 

Interrompidos por alguns anos, os projetos das lanchas Luzeiros foram retomados em 

2009, pelo voluntário médico, com o clínico geral Bradley Mills44. 

Contudo, embora haja muitos voluntários que dedicaram anos em função do bem-

estar do povo amazonense, há ainda muitas comunidades à margem do desenvolvimento, 

vivendo em situações precárias. Nelas, pessoas moram em palafitas, têm como 

 
42 Ordem instituída através do Decreto de 1º de dezembro de 1822, por D. Pedro I, destinada a galardoar as pessoas 
físicas ou jurídicas estrangeiras que se tenham tornado dignas do reconhecimento da nação brasileira. 
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/cerimonial/5696-ordem-nacional-do-cruzeiro-do-sul. Acesso 
em: out 2020. 

43 https://www.newspapers.com/about/ 

44 Norte americano, Mills, como é conhecido, chegou ao Brasil com a sua família em 2007. Trabalhou à frente de 
ONGs, como diretor da ASVAM, da ADRA Noroeste, do projeto Salva-Vidas Amazônia, no Instituto de Missões, e 
assistente do Serviço Voluntário Adventista. Em setembro de 2020, foi chamado para ser diretor do Centro 
Cultural Ramsés, no Egito. 
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subsistência a pesca, a agricultura e o artesanato, porém têm problemas em questões 

elementares, como saneamento básico e instalações elétricas. 

 

 

5.2 NOVA JERUSALÉM, UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO RIO MASSAUARI  

 

 

A comunidade Nova Jerusalém pertence ao município de Barreirinha e situa-se às 

margens do rio Massauari, no estado do Amazonas. Ela se estende por amplo território, no 

qual a maioria da população mora em palafitas, em pequenos povoados que se dispersam 

ao longo dos rios.  

Distante 420 km de Manaus por via afluente, localizada na região do Baixo 

Amazonas, a cidade de Barreirinha surgiu a partir de um povoado, em meados de 1830, 

chamado de Freguesia Andirá. Em 1852, chegou ao local o jesuíta Manuel Justino de 

Seixas, que construiu uma capela. Em 1853, o local tornou-se distrito, denominado de 

Nossa Senhora do Bom Socorro, mesmo nome da capela. Recebeu o foro de cidade, por 

meio da Lei Estadual n.º 68, em março de 1938. Em 1952, passou a ser comarca de 

Barreirinha, pela Lei Estadual n° 226 (WITKOSKI, 2011). Cidade natal do reconhecido poeta 

Thiago de Mello, a localidade possui um povo alegre que, contudo, sofre com inúmeras 

enchentes que a assolam. 

 

Figura 29: Mapa da localização mostrando Manaus, Barreirinha e a ETAM 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth. 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2
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De acordo com o mais recente censo45 do IBGE (2010), o município apresenta 

apenas 4,3% das residências com instalação de esgoto sanitário e 4,7% localizadas em vias 

públicas com infraestrutura adequada, como calçadas, pavimentação e tubulações para 

canalizar águas pluviais. A população atual estimada é de 32.483 habitantes, morando 

tanto na área urbana quanto na rural, em uma área territorial de 5.751,765 km². No entanto, 

não se encontram registros oficiais das estatísticas referentes às comunidades do 

município, tampouco sobre a comunidade ribeirinha de Nova Jerusalém. 

Segundo Fonseca (2020), a comunidade é composta por 12 famílias, que 

sobrevivem da pesca, da extração de frutas silvestres, assim como do plantio e produção 

de farinha de mandioca. Essa comunidade é classificada como “povos e comunidades 

tradicionais”46, pois não se enquadra na cultura indígena, nem na cultura da grande 

maioria dos brasileiros. São pessoas que possuem modos de vida e costumes particulares. 

A identidade dessas pessoas é remanescente de povos quilombolas ou indígenas, que 

vivem à beira de rios. Do ponto de vista da tradição étnica-indígena, são povos 

descaracterizados. Muitas vezes, essas comunidades ficam prejudicadas, pois não 

conseguem suprir suas necessidades básicas. Ainda que impere a ideia de que não se deve 

interferir na cultura local, vale ressaltar que eles já sofreram a interferência que, por muitas 

vezes, foi danosa. 

As poucas construções que existem no local são extremamente simples, como se 

pode observar na composição de imagens apresentada na Figura 30. O telhado das 

moradias da comunidade é feito de telhas ou palhas de palmeiras e poucas possuem 

esquadrias nas janelas, tendo somente a abertura do vão. Comumente, a cozinha se 

encontra na área externa e possui equipamentos bem rudimentares. As altas 

temperaturas típicas do clima quente e úmido são minimizadas nas residências que são 

cobertas por palhas. Devido à subida do nível dos rios em épocas de cheias, as casas 

precisam ser construídas com o piso elevado. Com apenas um gerador de energia, a maior 

parte do tempo fica desligado, evitando o consumo excessivo de óleo. Apenas por três 

horas diárias os moradores podem utilizar energia elétrica, impossibilitando inclusive a 

conservação de alimentos perecíveis. 

 

 

 

 

 
45 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/barreirinha/panorama 

46 São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, art. 3º, § 1º). 
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Figura 30: Casas dos ribeirinhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntários 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2
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O isolamento e as barreiras para o transporte impedem o acesso dos ribeirinhos 

aos serviços, como saúde e educação, tornando essas comunidades vulneráveis. Nesse 

contexto, as crianças são as que mais sofrem. Algumas perderam um dos pais, fazendo 

com que assumam papéis que não seriam delas, ou seja, tarefas de adultos. Como no caso 

da menina Vanessa, que tem a história contada em um vídeo47 divulgado pela ADRA e 

pelo projeto Salva-Vidas Amazônia. Com apenas dez anos de idade, há muito tempo tem 

a responsabilidade de fazer diariamente todas as tarefas domésticas, pela falta da mãe. 

Em relato, a menina afirma que não consegue mais gostar de brincar, pois a sua prioridade 

é limpar a casa, lavar roupas e cozinhar para os irmãos menores. A realidade é que a 

infância foi tirada dessa criança, não intencionalmente, mas pelas condições que a vida 

gerou.  

 
Figura 31: Crianças Ribeirinhas 

 
Fonte: Arquivo pessoal de voluntários 

 
47 https://www.facebook.com/amigosADRABrasil/videos/1462923553780858 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=6IB2
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Assim como a realidade de tantas outras que vivem às margens dos rios que 

permeiam a imensidão da Floresta Amazônica, conhecer a realidade local e o infortúnio 

dessa menina, é algo que mexe diretamente com o sentimento de cada pessoa que 

conhece a região. Muitos pais de família, por não terem perspectivas na vida, têm uma 

rotina de embriaguez, o que acaba afetando toda a família. Alguns vícios nocivos à saúde, 

levado pelo homem “civilizado”, como as bebidas alcoólicas, afetou a estrutura familiar e 

comunitária. Se a carência de serviços já torna a saúde familiar e as crianças suscetíveis, 

quanto mais se torna, quando o pai abandona os cuidados de sua família ou até traz 

violência para o lar. 

Mesmo em famílias cujos pais são dedicados e não possuem vícios, as crianças 

passam fome, pois eles não conseguem o alimento necessário para manter os filhos. É fácil 

encontrar crianças sem nenhuma refeição durante o dia inteiro, principalmente quando o 

pai vai pescar e demora para chegar. Nas cheias, quando os níveis das águas sobem, a 

pesca fica mais difícil. Às vezes, os homens ficam muitas horas ou até dias pescando, 

deixando a família à espera de alimento.  

As condições de saúde e de higiene são resultantes da qualidade da água e dos 

alimentos consumidos, bem como das condições de moradia. Esses fatores são obstáculos 

para as crianças se desenvolverem plenamente. Contudo, mesmo com tantas 

dificuldades, o povo não expressa tristeza e amargura, o que não significa que estejam 

confortáveis nas condições em que vivem. Assim, muitos pais externam o desejo de 

mudança, manifestando um sentimento negativo sobre o futuro, caso nada seja feito para 

auxiliá-los.  

Como qualquer brasileiro, os povos que vivem em áreas rurais possuem o direito 

assegurado à educação, independentemente de sua localização geográfica. Segundo o 

Inciso III, do Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019, deve-se: 

 

Promover e apoiar ações de melhoria da infraestrutura escolar, formação de 
professores e de desenvolvimento de materiais didáticos e pedagógicos específicos 
para a educação do campo e para a educação visando à valorização das tradições 
culturais brasileiras, inclusive dos povos indígenas e de populações em áreas 
remanescentes de quilombos e para o atendimento de educação escolar para 
populações em situação de itinerância. 
 

A educação precária é um fator impeditivo ao desenvolvimento local, haja vista que 

impacta diretamente o futuro da comunidade. Portanto, é primordial ajudar as crianças 

da comunidade, propiciar a elas o que as demais crianças brasileiras possuem, não apenas 

devido à solicitação da própria comunidade, mas porque é garantido em lei. No entanto, 
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embora órgãos nacionais48 e internacionais49 tenham estabelecido legislações e tratados 

sobre o direito à educação, existe ainda uma parcela considerável de crianças que não 

frequenta a escola por não ter acesso a ela. Como direito fundamental e universal, a 

educação promove o desenvolvimento não apenas do ser humano, mas o progresso dos 

países. 

A educação, assim como a saúde, se apresenta como desafio enorme no estado do 

Amazonas, visto o extremo isolamento geográfico que muitas comunidades vivem. Onde 

a distância é medida pelo tempo de viagem, chegando algumas regiões a distarem até 15 

dias de viagem de barco saindo de Manaus. Assim, as condições de ensino são 

extremamente precárias. Embora o governo se esforce para mudar o quadro, a dimensão 

da problemática faz com que não haja condições para oferecer uma educação de 

qualidade a todos. Com isso, escolas são adaptadas em locais como auditórios pequenos 

e até mesmo sob os galhos de árvores. Além das carências na instalação estrutural, a 

educação é multisseriada;50 faltam professores, merenda escolar e transporte, 

circunstâncias que desmotivam ou até mesmo impedem as crianças de estudar, 

interferindo diretamente na qualidade do ensino na região. No interior do Amazonas, é 

possível identificar, com facilidade, crianças analfabetas frequentando o 4º ou 5º ano serial.  

Mesmo sabendo a dimensão dos desafios, missionários buscam ajudar, 

simplesmente pelo fato de que farão a diferença na vida de alguém. Com essa motivação 

semelhante aos Halliwell, dois casais decidiram trabalhar nas comunidades utilizando 

barcos: em 2007, a família americana Mills e, em 2011, a família brasileira Lessa. Ambos 

trabalhando na área da saúde, esses casais se encontraram na região e se uniram para 

melhorar a condição de vida das populações ribeirinhas.  

Mills escolheu vir para o Brasil logo após a conclusão do mestrado, com o intuito 

de trabalhar em projetos sociais no Amazonas, pois seu plano era servir em missões 

transculturais. Médico clínico geral, ativou o projeto Luzeiro e coordenou a ONG Ação 

Social Voluntária da Amazônia (ASVAM). Nessa organização, por meio do programa Salva-

 
48 Ministério da Educação. Legislação pertinente: Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05/10/1988; Emenda Constitucional n° 14, de 13/09/96; Lei n° 4.024, de 20/12/1961. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Lei n° 9.394, de 20/12/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Decreto nº 9.465, de 
2 de janeiro de 2019. 

49 ONU, UNESCO, UNICEF. Principais documentos que abordam o direito a educação: Convenção sobre os 
Direitos da Criança; Estatuto da Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Convenção sobre a Eliminação de; Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres; Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz; Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos; Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Carta das Nações Unidas. 

50 Nas classes multisseriadas, o ensino é ministrado por apenas um professor em uma classe com alunos de 
diferentes idades e níveis de escolaridade. A modalidade tem o objetivo de atender as demandas em áreas 
rurais e de difícil (CARDOSO; JACOMELI, 2010).  

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
https://www.unicef.org/brazil/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/pacto-internacional-dos-direitos-econ%C3%B4micos-sociais-e-culturais
https://www.unicef.org/brazil/pacto-internacional-dos-direitos-econ%C3%B4micos-sociais-e-culturais
https://www.unicef.org/brazil/pacto-internacional-sobre-direitos-civis-e-pol%C3%ADticos
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-eliminacao-de-todas-formas-de-discriminacao-contra-mulheres
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-eliminacao-de-todas-formas-de-discriminacao-contra-mulheres
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-sobre-o-direito-dos-povos-a-paz
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
https://www.unicef.org/brazil/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
https://www.unicef.org/brazil/carta-das-nacoes-unidas
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Vidas Amazônia, direcionou missões de longo e curto prazo, com ações que objetivavam 

a construção de moradias, igrejas, escolas e de ambientes para a área da saúde, assim 

como melhorar as condições sanitárias, com instalações de fossas sépticas. Os trabalhos 

desenvolvidos em parceria com os enfermeiros Daniel Lessa e Naissen Fernandes, sua 

esposa, em 2012, contribuíram para a instalação de um posto de saúde comunitário, Figura 

32, para atender os ribeirinhos da Nova Jerusalém. Lessa, que havia chegado em 2011, 

estava atuando na região da cidade de Barreirinha, pois além de ser fácil a circulação entre 

as comunidades, prosseguia com o legado do projeto Luzeiro. Como voluntários nos 

projetos da ADRA amazonense, eles se propuseram a cuidar da saúde dos povoados em 

torno do rio Massauari. 

 

Figura 32: Posto de saúde na comunidade de Barreirinha 

 

Fonte: https://www.revistaadventista.com.br/diogo-cavalcanti/destaques/reportagem/ 

 
Ainda no primeiro ano do voluntariado, edificaram um posto de saúde na 

comunidade Nova Jerusalém, local estratégico que facilitaria o acesso das demais 

comunidades da região. Inaugurada em 2012, a construção contou com a ajuda financeira 

e a força de trabalho de voluntários. O imóvel também serviria como moradia para 

voluntários da área da saúde, os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que vinham de 

regiões distantes com o sonho de ajudar na missão.  
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Depois de três anos trabalhando na região e morando na embarcação, Lessa e sua 

esposa se instalaram em Nova Jerusalém, com o nascimento da primeira filha do casal. A 

dificuldade em morar no barco com um bebê e o distanciamento da população foram os 

pontos decisivos para essa mudança. Nas cercanias do posto de saúde viviam três famílias 

muito envolvidas com o objetivo de terem uma escola. Essa proximidade fez com que 

fossem conhecidas cada dia mais a cultura, realidade e necessidades locais.  

A inserção na cultura local, favoreceu aos voluntários reconhecerem a identidade 

do povo e, acima de tudo, suas expectativas e necessidades. A precariedade era impressa 

no cenário local, representada pela inexistência de água encanada, energia elétrica e 

esgoto sanitário, o que interfere nas condições ambientais e, consequentemente, na 

saúde. Mas a convivência fez com que os pais compartilhassem o desejo em ver seus filhos 

estudando.  

No local, assim como em outras comunidades, a única professora que lecionava 

para crianças de diversas idades, quando estava doente ou precisava viajar até Manaus, 

deixava os alunos sem estudar, tornando o aprendizado desafiador. Outra dificuldade era 

a irregularidade na distribuição, tanto de alimentação quanto do transporte escolar. Esses 

problemas faziam com que os alunos faltassem muito às aulas. Consequentemente, 

inúmeras crianças ficavam ociosas ou tinham de auxiliar os pais na agricultura de 

subsistência. Devido à baixa frequência, algumas delas abandonavam os estudos ainda no 

início da vida acadêmica.  

A solicitação dos pais em construir uma escola motivou Lessa a solicitar a ajuda de 

Mills que, na época, era diretor da ASVAM, para viabilizar a sua construção. O apelo dos 

pais tocou profundamente os voluntários, motivando-os, ao final do ano de 2012, a se 

engajarem para propiciar a educação formal às crianças da comunidade. Por mais que os 

esforços para melhorar a qualidade da saúde fossem considerados importantes, se nada 

fosse feito em relação à educação, a população iria depender de ajuda externa 

permanente. A partir desse momento, começou a ser formada uma rede de contatos em 

nível nacional e internacional.  

Em 2013, chegou ao local a primeira missão vinda do UNASP-EC, ação liderada pelo 

pastor Thiago Rodrigues que, na época, era responsável pela pastoral da juventude na 

igreja do campus universitário. Com um grupo de alunos de diferentes cursos e demais 

voluntários, o objetivo dessa missão era construir uma pequena igreja nas imediações da 

comunidade Nova Jerusalém. Entre esses, havia um casal que, por saber das dificuldades 

que a comunidade Nova Jerusalém enfrentava, decidiu ir até o local para conhecer as 

famílias. Ao lá chegar, esse casal ficou consternado e decidiu ajudar na compra de um 

terreno, Figura 33, para instalar uma escola. 
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Figura 33: Local onde foi comprado o terreno em 2013 e com as edificações em 2018 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntário 

 

Na segunda missão do UNASP-EC ao interior do Amazonas, em 2014, o arquiteto 

Rolf Leroy Maier, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, teve o primeiro contato 

com a comunidade. Logo que soube da intenção de construir uma escola, se dispôs a 

ajudar, tanto no projeto quanto na execução da edificação, pois se sentiu desafiado a 

ajudar de maneira efetiva, não apenas em uma missão, mas se oferecendo para fazer o 

projeto e coordenar a construção.  

 

 

5.3 O UNASP E A Missão Amazonas 

 

O Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP possui 3 campi, na cidade 

de São Paulo, de Hortolândia e de Engenheiro Coelho. Atuando desde 1916, o UNASP tem 

como filosofia institucional51 a educação integral. O sistema adventista de ensino 

reconhece a importância de envolver os alunos no projeto de voluntariado, não apenas 

para o desenvolvimento local (embora esse fator tenha extrema importância), mas para 

criar um legado. O fundamento é que o envolvimento não apenas beneficia aqueles que 

recebem auxílio, mas também os que se engajam em projetos de ajuda humanitária, 

 
51 A filosofia adventista de ensino é constituída nos princípios cristãos, baseada no respeito e amor a Deus e ao 
próximo, com firme posicionamento filosófico fundamentado na metafísica bíblica. Assim, a educação adventista 
busca uma formação integral, abrangendo valores cristãos, princípios de saúde e engajamento social, ou seja, 
contribuir no desenvolvimento do caráter de seus educandos, na visão institucional, não se pode moldar o 
caráter sem que haja serviço ao próximo. Partindo deste pressuposto e, como instrumento de consolidação dos 
pensamentos filosóficos, desde 2007 o UNASP-EC possui um departamento voltado especialmente para 
promover o engajamento de alunos e de interessados em programas de missão, o Núcleo de Missão e Núcleo de 
Missões e Crescimento de Igreja (NUMCI). Esse departamento está mais direcionado à atuação em outros países 
e estados brasileiros, como o Amazonas. Com a contribuição da Adventist Frontier Mission (AFM) no Brasil, que 
possui sua sede dentro do campus, pessoas em mais de 40 países já foram auxiliadas, contando com a 
participação de 3.500 alunos, em missões de médio e curto prazo. Além desses departamentos, a Pastoral 
Universitária promove ações na comunidade vizinha e em cidades limítrofes do campus. Entre eles, o projeto 
Ajuda Urbana, que atua diretamente nas periferias das cidades de Mogi Guaçu e Cosmópolis, como forma de 
suprir as necessidades básicas de moradores de rua e contribuir para o desenvolvimento de crianças carentes. 
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fazendo com que as ações se repliquem pela motivação de outros para terem a mesma 

experiência.  

Dessa forma, a instituição oferece atividades extraclasses, em especial, projetos de 

extensão envolvendo missão e voluntariado, nos quais os alunos são inseridos em 

contextos diversos, no Brasil e no exterior. Além de ajudar as comunidades, o objetivo é 

dar oportunidade aos voluntários de vivenciar experiências significativas nas atividades de 

beneficência social. A responsabilidade das instituições de ensino perante os atuais 

problemas sociais faz com que essas atividades acadêmicas sejam necessárias, para 

contribuir não apenas no desenvolvimento de contextos locais e regionais, mas também 

para formar jovens profissionais conscientes e habilitados para atuar de forma relevante 

na sociedade contemporânea. 

Com isso, o UNASP-EC promoveu um programa chamado Missão Amazonas, que 

envolveu alunos e professores do Ensino Superior. Com potencial multiplicador, o projeto 

incorporou várias áreas do conhecimento e de atuação. Como projeto de extensão, no 

curso de Arquitetura e Urbanismo, bem como na Engenharia Civil, as atividades 

relacionadas à construção também poderiam contribuir para o desenvolvimento das 

habilidades e competências dos futuros profissionais. 

Embora já tivessem o terreno, ainda havia grandes desafios para construir a escola. 

A inexistência de rodovias e a distância entre a comunidade e o núcleo urbano mais 

próximo tornavam a logística uma tarefa difícil. Para chegar à comunidade, às margens 

do Rio Massauari, era necessário viajar cerca de 30 horas de barco, partindo da cidade de 

Manaus. Além disso, por ser uma comunidade com poucos recursos financeiros, 

necessariamente era preciso contar com a ajuda de doadores. Alguns recursos materiais, 

entre eles, a madeira, poderiam ser retirados da mata, mas, mesmo assim, muitos 

materiais deveriam ser transportados por barcos, o que não seria fácil. Outro fator estava 

relacionado à mão de obra qualificada, que não havia na região. Assim, tanto a mão de 

obra quanto os materiais precisariam ser transportados pelo rio.  
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Figura 34: Viagem de barco 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntário 
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Contudo, como ocorreu no início dos programas Rural Studio e Jim Vlock, o projeto 

iniciou devido à iniciativa de um arquiteto, profissional e que, por natureza, possui perfil 

sonhador e inquieto. As lembranças da infância, das experiências de participar de projetos 

sociais com seus pais fizeram com que o arquiteto Maier buscasse como foco os ganhos 

sociais e a sensação de realização, como no passado. Ao se envolver novamente em 

projetos sociais, ele desejava superar os possíveis desafios que viriam a posteriori 

(HOTHON; MARTINS, 2018).  

Complementando, conforme depoimento em entrevista, Maier afirma que suas 

motivações foram basicamente três: a) utilizar suas habilidades profissionais para 

desenvolver projetos de ajuda humanitária, principalmente em projetos educacionais, 

pelo poder de transformação que têm; b) favorecer outros voluntários a terem uma 

experiência transformadora; c) influenciar futuros profissionais a usarem seus talentos em 

prol de outros, principalmente para melhorar as condições de vida de necessitados. 

Com isso em mente, foi criado o programa intitulado Missão Amazonas, que 

deveria ser coordenador por Maier, Lessa e Mills. Compreendendo a dificuldade da 

logística para o transporte de materiais de construção para o local, as ações deveriam 

necessariamente ser planejadas com bastante critério. Devido a essa complexidade, as 

tarefas foram divididas, embora um pudesse ajudar o outro. Mills iria buscar parcerias para 

conseguir recursos financeiros; Maier ficou responsável pelo projeto, pelas listas de 

materiais e a definição de quais seriam retirados do próprio local e quais deveriam ser 

comprados e transportados até o terreno. Aqueles que fossem encontrados na cidade de 

Barreirinha, o próprio Lessa deveria transportar cada vez que fosse até a cidade. Mas os 

demais, encontrados apenas em Manaus, seriam levados nos mesmos barcos que 

levariam os voluntários até a missão; outra tarefa de Lessa era orientar uma pequena 

equipe de trabalhadores para adiantar certas etapas da obra e, assim, deixar tudo 

preparado para quando os voluntários chegassem. Dessa forma, não perderiam tempo 

esperando concluir fases que eram mais complicadas para os alunos executarem. 

 

 

5.4 O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ETAM 

 

 

Embora a expectativa da comunidade fosse construir apenas uma sala de aula, a 

doação de um terreno enorme, com 650 metros de frente para o rio, por 1.000 metros de 

fundo para a mata, foi um estímulo para que o arquiteto Maier apresentasse uma proposta 

desafiadora: construir um complexo escolar, com biblioteca, refeitório, salas de aulas, 
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ambientes flexíveis para atividades diversificadas, cinco casas para professores, 

alojamento para alunos e auditório. A leitura da realidade encontrada foi primordial para 

estabelecer esse programa de necessidades. Assim, viabilizaria a matrícula de alunos de 

outras comunidades e abrigaria professores missionários que, necessariamente, viriam de 

regiões distantes.  

O projeto de arquitetura considerou as condicionantes locais, como o clima, as 

enchentes, a utilização do máximo possível de materiais locais e partido arquitetônico 

condizentes com a realidade local. Ao ser apresentado o projeto para os missionários Lessa 

e Mills, ambos ficaram impressionados. Como poderiam construir tal projeto sem ter 

nenhuma verba? Mas para não desanimar o arquiteto, acabaram não externando essa 

preocupação. Então, avaliaram que seria possível construir apenas um daqueles blocos. 

Todavia, o projeto foi se difundindo e ganhando força no ambiente acadêmico, levando 

muitos alunos a participar desta proposta desafiadora. Então, Maier começou a organizar 

os grupos de alunos voluntários, enquanto Lessa cuidava dos detalhes pertinentes ao 

início da obra, no local de intervenção. 

Ao planejar construir uma escola que atendesse não apenas as crianças, mas 

também jovens e adultos, ficou definido que nela haveria cursos técnicos, oferecidos como 

complemento ao ensino regular. 

Com o projeto arquitetônico concluído, as obras foram iniciadas nas férias letivas 

de 2014, com a limpeza do terreno e a construção de uma residência para abrigar 

professores voluntários. As construções aconteceram durante algumas férias, com a 

participação de aproximadamente 30 voluntários por período. Porém, com a ajuda 

financeira da ADRA Internacional, a partir de março de 2017, as obras se intensificaram. 

Contudo, para não interromper as construções durante os dias letivos dos alunos, foi 

contratada uma equipe de profissionais para dar continuidade. Já em julho de 2018, com 

muitas edificações parcialmente construídas, chegaram ao local voluntários de diversos 

países, com o objetivo de finalizar todas as construções.  

Conhecendo o programa, esses voluntários (em grande maioria estudantes 

universitários) se engajaram para contribuir na realização do sonho de muitas crianças 

daquela comunidade. A conclusão do projeto contou com os recursos financeiros de 

doadores, voluntários, das ONGs, assim como a contribuição do UNASP, que enviou 

funcionários com conhecimentos especializados, como marceneiro, eletricistas e o próprio 

arquiteto Maier. 

O desenvolvimento do projeto arquitetônico contou com a colaboração de duas 

alunas da faculdade de Arquitetura e Urbanismo e, após a finalização deste, Maier 

conduziu as atividades relacionadas à busca de recursos humanos e financeiros para a 

execução da obra. Devido ao isolamento do local e ao grave problema de distribuição de 
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combustível na região, foi necessário projetar não apenas as edificações escolares, mas 

também as residências para professores voluntários e um internato para crianças que 

moram distantes.  

A proposta do projeto arquitetônico deveria considerar o alojamento para crianças 

que residem em comunidades distantes, visto que têm famílias que gostariam de colocar 

seus filhos na escola, mas precisariam viajar dez horas de barco. Considerando essa 

problemática, a proposta do projeto determinava dormitórios para 80 crianças internas, 

entre meninos e meninas. Para suprir a falta de profissionais na comunidade, foram 

projetadas seis residências para professores e administradores.  

No entanto, a concepção projetual não contou com o apoio de uma pesquisa 

paralela, o que explica o uso de alguns critérios e condicionantes, de certa forma, 

incompatíveis com a região, resultando na proposta da tipologia arquitetônica 

empregada. A falta de uma investigação mais profunda sobre os costumes regionais e a 

participação da comunidade na elaboração do projeto, induziu a críticas, como a 

imposição de um projeto civilizatório. 
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5.5 AS DINÂMICAS E AS PARCERIAS 

 

 

Ao conhecer o projeto, e sensibilizados com as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias ribeirinhas, outros agentes se mobilizaram para ajudar no que fosse necessário, 

entre eles a ASVAM (que atuava na região por meio do Projeto Salva-Vidas Amazônia). Na 

intenção de agilizar a conclusão da obra, Maier solicitava recursos à diretoria do UNASP-

EC e aos que estavam em sua rede de contatos, para compra de material de construção e, 

a cada ano, montava equipes de alunos voluntários para colaborar em alguma parte da 

construção da escola. 

Determinado a conseguir recursos financeiros para a construção, Mills fez contato 

com seus conterrâneos nos Estados Unidos solicitando doações. Em depoimento, ele 

mesmo declara não saber explicar como o dinheiro foi aparecendo, apenas lembra que 

quando falava para as pessoas sobre o projeto audacioso, de construir uma escola em 

meio ao Amazonas, sentia que todos ficavam sensibilizados e motivados a ajudar. Talvez 

o fato de ser na Amazônia chamasse mais a atenção e interesse dos americanos. Com as 

verbas chegando, a cada ano uma etapa era construída. 

Em 2016, Mills passou a coordenador a ADRA Noroeste, responsável pelas ações 

sociais no Amazonas e, portanto, organizava as missões na comunidade de Nova 

Jerusalém. Na ocasião, pretendia-se consolidar a parceria entre o Núcleo de Missões e 

Crescimento de Igreja (NUMCI), departamento do UNASP-EC, e a ADRA, dando 

prosseguimento à construção. Pensando em unir forças, procurou a ADRA Internacional 

para estabelecer uma parceria e intensificar a força de trabalho. Então, foi acionado o 

programa Connections Extreme, responsável por levar jovens ao campo missionário em 

diferentes países, inserindo-os em atividades práticas. Basicamente, são compostos por 

estudantes universitários dispostos a serem voluntários em comunidades carentes. Assim, 

a ONG estendeu o convite a seis IES da rede adventista nos Estados Unidos. O plano era 

formar uma "Grande Missão”, com estudantes voluntários do Brasil e dos Estados Unidos; 

contudo, a notícia se expandiu entre outros países, fazendo com que também 

participassem estudantes de outras nacionalidades. 

Assim, muitos acreditaram que o trabalho era nobre e traria grandes benefícios à 

comunidade ribeirinha, fazendo com que se engajassem nesta missão. Tanto essas ONGs 

quanto o UNASP incentivam os estudantes a se inserir em diferentes culturas e realidades, 

contribuindo no aprendizado profissional e na responsabilidade social, além de criar e 

fortalecer laços de amizade entre os sujeitos ativos e passivos. 
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Figura 36: Organograma da parceria entre entidades 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A partir de 2018, a Prefeitura Municipal de Barreirinha firmou uma parceria com a 

ADRA, por meio da assinatura de um termo de cooperação. A parceria possibilitou investir 

nos recursos humanos, pois a prefeitura é responsável pelo pagamento dos professores e 

pelo transporte de alunos. As contribuições de doadores serviram para complementar as 

despesas com a aquisição de merenda escolar, alimentação de professores voluntários, 

entre outras. Em 2020, sete professores lecionavam e, desses, cinco eram mantidos pela 

prefeitura. Os professores voluntários recebem somente ajuda de custo, mas com o passar 

do tempo, podem ser contratados, o que os motiva e os traz esperança de permanência 

no emprego. Devido à ADRA ser uma ONG e não uma entidade educacional, a escola agora 

é de propriedade do município, mas administrada pela ADRA, que também é responsável 

pelo projeto pedagógico. 
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Em relação ao internato, devido a questões legais, ainda não foi possível iniciar este 

regime. Compreendendo a importância em abrigar crianças que moram em comunidades 

mais distantes, a administração busca oferecer essa modalidade o mais breve possível. 

 

 

5.6 A GRANDE MISSÃO DE 2018 

 

 

Em 2018, um grande grupo de alunos se inscreveu para participar no mês de julho 

da maior missão que o programa já teve, com o objetivo de unir forças para finalizar todas 

as edificações. Nesse ano, 230 pessoas (entre alunos e profissionais de diferentes áreas) 

participaram ativamente da finalização das edificações. Para deslocar todos esses 

estudantes voluntários foi necessário contratar oito barcos. O programa Connections 

Extreme patrocina o projeto, arcando com parte das despesas dos alunos estrangeiros. 

Além dos estudantes do UNASP, vieram alunos de várias IES americanas: de Loma Linda, 

La Sierra, Pacific Union College, Walla Walla, Oakwood e Kettering College. Também 

havia alunos de outras instituições de ensino da América do Sul, como da Universidade 

del Plata, na Argentina, e da Universidade Peruana Unión, do Peru. 

Além dos universitários, participaram como voluntários professores, funcionários 

do departamento de infraestrutura do UNASP-EC, alunos do ensino fundamental, pais de 

alunos e sociedade civil. Necessário se faz destacar a contribuição das famílias da 

comunidade local, que auxiliavam em todas as frentes. Não havia distinção entre credos 

nesta missão, sendo um projeto com coordenação da instituição adventista, mas aberto a 

qualquer voluntário, entre os quais havia católicos, evangélicos, ateus. Brasileiros 

provenientes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rondônia, Amazonas, entre 

outros estados estavam presentes. Pessoas de todas as idades participaram dessa missão: 

aposentados, adultos, adolescentes e crianças. Até mesmo um casal de octogenários 

trabalhou na construção civil, em 2018. A interação entre os diferentes indivíduos tornou 

essa experiência singular, principalmente para os estudantes, pois, além de 

desenvolverem a comunicação, adquiriram uma visão de mundo ampliada.  

Nesses dias, puderam discutir sobre formas de trabalhar e sobre os diferentes 

costumes, em meio aos voluntários americanos, brasileiros, argentinos, peruanos e 

ribeirinhos. Imersos na Floresta Amazônica, em uma realidade diferente, voluntários 

ficaram totalmente isolados em um local sem acesso à rede de internet e telefone. Por 

não existir alojamento para abrigar todos os voluntários, eles dormiam em redes dentro 

dos barcos, em contraste com seus costumes e rotinas. As refeições também eram 

compartilhadas, preparadas pelos próprios voluntários. De acordo com o costume dos 
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adventistas, no cuidado preventivo da saúde, a alimentação era vegetariana com 

abundância de frutas, legumes e cereais. 

Nos poucos momentos de descanso, os voluntários conversavam uns com os 

outros para se conhecerem melhor. As brincadeiras, cânticos e banhos no rio também 

eram atividades que divertiam os envolvidos. Como parte do programa, durante um 

sábado todos saíram de barco para conhecer outras comunidades na região, algumas a 

cerca de dez horas da Nova Jerusalém. Observar a realidade em que aquelas pessoas 

ribeirinhas vivem, com casas rudimentares, impressionou muito os integrantes da missão, 

pois um número expressivo desses habitantes não possui água potável e nem energia 

elétrica. Por outro lado, encontrar pessoas tão felizes e amorosas, vivendo em harmonia 

umas com as outras e com a natureza, foi algo muito gratificante.  
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Figura 37: Instituições de ensino estrangeiras parceiras 

 

 
Fonte: https://www.unasp.br/ec/; https://uap.edu.ar/; https://www.upeu.edu.pe/; https://home.llu.edu/; 
https://lasierra.edu/; https://www.puc.edu/; https://www2.oakwood.edu/; https://www.wallawalla.edu/ 

https://kc.edu/ 
 

A oportunidade vivenciada pelos universitários não apenas contribuiu para a 

sensibilização diante das necessidades de pessoas que estão distantes dos confortos da 

vida, mas também promoveu o senso de que não precisamos de muito para sermos 

felizes. 

Enquanto os americanos apresentavam uma forma de preparar a parede para 

pintar, os brasileiros tinham outra maneira. A convivência em um canteiro de obras foi 

muito interessante para a reflexão sobre as múltiplas formas de agir na vida. Com 

caminhos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, a missão possibilitou a 

aproximação entre povos distintos, mostrando que, no fundo, embora existissem 

diferenças, eles eram mais semelhantes do que imaginavam. 

https://www.unasp.br/ec/
https://uap.edu.ar/
https://www.upeu.edu.pe/
https://home.llu.edu/
https://lasierra.edu/
https://www.puc.edu/
https://www2.oakwood.edu/
https://www.wallawalla.edu/
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Durante 12 dias de trabalhos intensos na comunidade, os voluntários concluíram 

diversas etapas que estavam pendentes antes de lá chegarem. No canteiro de obras, Maier 

dividia os voluntários em várias equipes, e cada uma contava com um responsável para 

liderar e direcionar os trabalhos. Assim, com o auxílio de profissionais qualificados, os 

alunos assentaram pisos em praticamente todas as unidades, construíram paredes em 

madeira e alvenarias, também pintaram as edificações novas e as que haviam sido 

construídas em anos anteriores. Em todas as unidades novas, as instalações elétricas 

foram concluídas pelos alunos que cursavam Engenharia Civil, sob a orientação de um 

profissional eletricista, funcionário do UNASP-EC.  

Para que as obras fossem concluídas, todos unidos trabalhavam em tarefas 

específicas o máximo de horas que conseguiam por dia, visto que o cronograma era 

apertado e deveria cumprir todas as etapas destinadas para aquelas férias. Em trabalhos 

intensos, as atividades eram iniciadas logo ao amanhecer e se prolongavam até o 

anoitecer, com pausas apenas para o almoço e um breve descanso, sendo esse dispensado 

por muitos devido à enorme urgência da obra, demonstrando o comprometimento dos 

envolvidos). 

Com o engajamento de muitas pessoas, que ofereceram recursos financeiros e 

humanos necessários, foi possível concluir a construção em um período menor do que 

havia sido previsto. Ainda que as missões ocorressem apenas em períodos de férias 

acadêmicas, o ritmo de trabalho dos envolvidos fez com que agilizasse o processo de 

construção. Aquilo que Maier, Mills e Lessa acreditavam que seriam necessários dez anos 

para concluir, foi executado em apenas cinco anos, demonstrando o poder de atração que 

os projetos de ajuda humanitária possuem. Embora fossem grandes os desafios para 

construir um complexo escolar em um lugar tão remoto, a conclusão da obra se deu em 

julho de 2018.  

Para Maier, Mills e Lessa, o sucesso da experiência está no fato de que, quando as 

pessoas ficam sabendo de uma missão como essa, geralmente elas desejam ajudar. Então, 

é normal haver o afluxo de interessados, vindos de diversas regiões do Brasil e do mundo. 
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Figura 38: Linha do tempo 
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Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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5.7 UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A COMUNIDADE 

 

 

Assim como Maier foi responsável pelas instalações que abrigariam a escola, a 

professora Selma Carvalho Fonseca foi responsável pelo projeto pedagógico. 

Coordenadora do curso de Pedagogia do UNASP-HT (campus Hortolândia), sua 

participação foi muito importante para garantir o padrão de qualidade do ensino ofertado 

aos ribeirinhos. Como resultado de seu envolvimento no programa, Selma defendeu sua 

pesquisa de doutorado sobre o planejamento pedagógico da escola, no programa de 

Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2020. Sua tese foi 

intitulada “Quem conta um conto, aumenta um ponto? Dimensão de uma assessoria 

pedagógica externa no movimento curricular numa escola ribeirinha nascente”, na qual a 

autora traz relatos de sua experiência no projeto Missão Amazonas. 

A escola, nomeada como Escola Técnica Adventista de Massauari (ETAM)52, iniciou 

com o ensino fundamental (até o quarto ano), mas em 2020 já estava atendendo crianças 

até o nono ano. Atualmente existe uma campanha para oferecer o ensino médio, bem 

como a criação de cursos técnicos, no intuito de proporcionar maior desenvolvimento da 

comunidade. A intenção é promover o aprendizado também de adultos, pois a grande 

maioria dos pais das crianças não possuem educação formal. Nesse sentido, está no 

planejamento da professora Selma, desenvolver na escola o programa do governo 

brasileiro Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Para garantir a qualidade do ensino, a pedagoga responsável acompanha o 

desenvolvimento das crianças desde o primeiro ano em que foi até a comunidade. Além 

do ensino formal, hoje pode-se ver crianças na comunidade tocando flautas e teclados, o 

que jamais fariam antes da existência da escola. O relevante trabalho voluntário da 

pedagoga reflete no aprendizado das crianças da comunidade, que hoje já possuem um 

avanço acadêmico significativo. Nesse sentido, Lessa descreve que, em sua visão, a área 

de educação é um dos projetos que mais agregam ao que podemos oferecer às 

comunidades carentes, pois abrem possibilidades que não seriam possíveis sem o acesso 

ao conhecimento. Assim, ele afirma que, ao chegar na comunidade e ver as crianças lendo 

e escrevendo, fica muito feliz e realizado.  

Para ajudá-los a terem novas perspectivas de vida, os voluntários falam sobre a 

atuação de diferentes profissionais, tais como médico, arquiteto, engenheiro, professor, 

contador, entre outros. A intenção é apresentar diferentes ofícios às crianças da 

comunidade, para estimulá-las a sonhar com as futuras profissões e, assim, promover o 

 
52 http://www.etam.org.br/en/ 
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desenvolvimento acadêmico. Na região, na qual muitas meninas desistem de estudar 

devido à gestação precoce (que ocorre entre os 12 e 13 anos), uma saída para o problema 

talvez seja instigá-las a terem novos sonhos. Com essa nova perspectiva, é provável que 

continuem estudando para interromper esse ciclo de miséria em que suas famílias vivem.  

Em março de 2020, a energia elétrica chegou até a escola, o que possibilitou 

energia 24 horas por dia, por meio do programa governamental Energia para Todos; com 

isso, todas as comunidades receberam energia elétrica. 

A escola e o posto de saúde hoje atraem outras famílias da região. A comunidade 

Nova Jerusalém é habitada por 15 famílias. Enquanto o posto está instalado dentro da 

comunidade, a escola fica 500 metros distante, porém existe uma via de acesso por terra, 

uma “estradinha” pela qual as crianças chegam à escola. Já as crianças que moram na 

região de sete pequenas comunidades ribeirinhas, chegam em pequenas embarcações, 

em uma viagem que pode durar até uma hora. 

 

Figura 39: Comunidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntários. 
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Os voluntários acreditam que, por meio da educação, o desenvolvimento poderá 

chegar à região. Atualmente, a meta é arrecadar doações para comprar computadores 

para o laboratório de informática, visto que hoje existe rede de energia elétrica, assim 

como instalar uma escola de música, oportunizando uma formação integral. No website 

da ETAM é possível acessar os relatórios dos investimentos, realizar doações, conhecer 

melhor o projeto e acompanhar algumas atividades desenvolvidas.  

Gradativamente, verifica-se que ocorrem mudanças positivas na conduta dos 

habitantes e de seus filhos. Sendo assim, confirma-se que o ensino é um agente promotor 

de conscientização e transformações significativas. A escola não apenas ofereceu 

conhecimento, mas promoveu o contato e a aproximação da população local com o 

mundo. Não obstante, o voluntariado promoveu a manutenção da cultura local, reforçou 

o sentido de colaboração e unidade, atributos importantes e que devem ser preservados.  

Diferentemente de interferências que levam doenças e morte, a intervenção de 

ONGs e voluntários intenta promover benefícios e desenvolvimento local. Em uma relação 

de respeito, as tradições e costumes locais, ou seja, as características peculiares das 

comunidades indígenas, devem ser respeitadas e mantidas. No entanto, como já dito 

antes, vale destacar que a grande maioria das comunidades ribeirinhas, assim como a de 

estudo, é composta por uma população já considerada aculturada.  

Os voluntários da Missão Amazonas se empenharam para concretizar o sonho de 

Lessa, Mills e Maier, de suprir a necessidade de crianças ribeirinhas. Todos envolvidos em 

um só objetivo concluíram todas as edificações da escola. Sem medir esforços, diversos 

grupos participaram com trabalhos braçais e recursos financeiros, contribuindo de forma 

efetiva na comunidade. Contudo, o trabalho no local não acabou na inauguração em 2018, 

pois profissionais de outras áreas darão continuidade ao projeto comunitário, com ações 

educacionais, profissionalizantes, bem como de saúde e estilo de vida. O programa ainda 

incentiva a continuidade de contato com o local, possibilitando o trânsito de estudantes e 

profissionais voluntários. 

Já em relação aos alunos de Arquitetura e Urbanismo, equipes de voluntários 

continuam realizando benfeitorias no local. Em 2019, um grupo participou de mais uma 

missão, com o objetivo de construir calçadas externas e fazer pequenos reparos nas 

edificações.  
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5.8 IMPACTOS POSITIVOS DO ENGAJAMENTO SOCIAL 

 

 

De acordo com o relato de alguns voluntários, os sentimentos na despedida foram 

de alegria por ter servido, gratidão pelo convívio e senso de dever cumprido. Além desses 

sentimentos, muitos destacaram que o relacionamento entre os voluntários e os 

moradores da comunidade tornou-os mais próximos uns dos outros, fazendo-os sentir 

tristeza pela separação ao fim das atividades. Portanto, além do aprendizado profissional, 

os alunos desenvolveram amor e respeito ao próximo, virtudes que cada dia mais são 

esquecidas pela "sociedade líquida", definida por Bauman (2003).  

O resultado dessa missão foi gratificante para todos os envolvidos. Maier salienta a 

importância da participação como voluntário em projetos sociais, afirmando que:  

 

Basta ter disposição em ajudar outras pessoas que algo acontece. Se eu não tivesse 
me envolvido, possivelmente a comunidade estaria na mesma situação hoje, ou seja, 
apenas sobrevivendo […] estar lá com a disposição para ajudar importa muito mais 
do que conhecer e não participar. 
 

Os projetos de ajuda humanitária viabilizam a participação de qualquer pessoa, 

além de oferecerem instrumentos para que as pessoas possam organizar projetos sociais 

de sua própria autoria. Existem pessoas que aguardam apenas uma oportunidade para 

contribuir em algum projeto. Por menores que sejam talentos e condições financeiras de 

quem se disponibiliza ao voluntariado, sempre haverá oportunidade de colaboração, de 

alguma forma. Enquanto há pessoas dispostas a ir, há outras pessoas dispostas a financiar, 

caso não possam ir. No entanto, a ação social nunca é um benefício unilateral. Para os 

voluntários, o contato com realidades diferentes contribui para a valorização da vida e o 

entendimento sobre a própria condição. Normalmente, as pessoas altruístas são mais 

felizes e menos propensas à depressão. O confronto com outra realidade mostra que 

alguns problemas vivenciados são, de fato, pequenos, comparado às necessidades de uma 

comunidade carente. De acordo com Wilson (2012), os impactos positivos que o 

voluntariado traz são: satisfação com a vida, autoestima, saúde, desempenho educacional 

e ocupacional, entre outros. Em seus estudos também o autor também concluiu que o 

voluntariado reduz a probabilidade de jovens se envolverem em comportamentos 

problemáticos, tais como a evasão escolar e o uso de drogas. 

Como decisão pessoal, assim como Lessa e Mills, que queriam ser solidários às 

questões da comunidade, outras pessoas foram se engajando, como o arquiteto Rolf Leroy 

Maier e a pedagoga Selma Carvalho Fonseca, que usaram seus conhecimentos e 

habilidades em prol do bem-estar de outros. No entanto, existem também os professores 
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e funcionários voluntários da ETAM que, pelo apego às pessoas e ao ambiente local, vão 

se instalando na comunidade.  

Além do projeto para a construção da escola, existem outros sendo 

implementados, de IES participantes e que envolvem construções específicas, como área 

de recreação, instalação de energia fotovoltaica e tratamento de água e esgoto. A 

repercussão é enorme, e a missão na comunidade se desdobra em ações constantes. No 

entanto, a expectativa é que, com o passar do tempo, as crianças estejam preparadas e no 

futuro, ocupem as funções profissionais dentro de suas comunidades. 
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Figura 40: Ano 2016 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntários. 
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Figura 41: Ano 2017 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntários. 
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Figura 42: Ano 2018
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Fonte: Arquivo pessoal de voluntários. 
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Figura 43: Ano 2019 

 

Fonte: Arquivo pessoal de voluntários. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
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6.1 HABILIDADES E CONHECIMENTOS 

 

 

Compreende-se que a formação acadêmica tem como objetivo desenvolver 

habilidades e aprimorar conhecimentos. No entanto, com o passar dos anos, o ensino de 

Arquitetura e Urbanismo foi se distanciando do ofício da construção, voltando-se quase 

exclusivamente para as habilidades relacionadas ao processo projetual. Essa lacuna tende 

a levar a que egressos não se considerem aptos para se envolverem em atividades 

relacionadas à execução e gerenciamento de obras.  

Na contramão de métodos tradicionais de ensino na área, o projeto de extensão 

universitário Missão Amazonas possibilitou a aproximação de alunos com os processos 

construtivos, favorecendo a obtenção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades intrínsecas à profissão. Ademais, a inserção em problemas reais enfrentados 

pela sociedade contemporânea fez com que não apenas os educandos se 

conscientizassem e se tornassem mais sensíveis às desigualdades e impactos ambientais, 

como também promoveu a responsabilidade social de diferentes agentes, pessoas físicas 

e jurídicas. Além desses benefícios promovidos pelo projeto, destaca-se sua importância 

como instrumento de desenvolvimento local para a comunidade atendida. A partir da 

análise dos dados coletados (fontes primárias), à luz do referencial teórico estudado, são 

discorridos os benefícios, agrupados em três categorias: a) Habilidades e conhecimentos; 

b) Responsabilidade Social; e, c) Melhorias na qualidade de vida. 

 

 

6.1.1 Habilidades técnicas 

 

 

Ao desempenharem as mais diversas atividades na Missão Amazonas, os alunos de 

Arquitetura e Urbanismo puderam aprimorar habilidades e ampliar conhecimentos pouco 

abordados em sala de aula. Exemplo disso, é o desenvolvimento e o domínio de técnicas 

construtivas e de gestão. Embora a proposta projetual e as técnicas construtivas possam 

parecer singelas, o fato de inserir os alunos em atividades incomuns de sala de aula, 

instigando-os a fazerem a diferença na vida de pessoas menos favorecidas, os motiva a 

buscarem técnicas mais adequadas para garantir melhores resultados, que sejam 

compatíveis com a realidade encontrada.  
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Vivenciar a profissão faz com que o estudante supere desafios e ultrapasse 

propostas fundamentadas apenas em análises extraídas de livros. Alcança um 

pensamento mais reflexivo sobre a maneira como se projeta e se representa, partindo da 

vivência em todo o processo da construção, inclusive do canteiro de obras. A abrangência 

do projeto, de forma a posicionar o aluno em diferentes etapas da obra, permite sua 

motivação e aprimoramento no domínio de técnicas construtivas, habilidades de 

representação gráfica e na compatibilização de projetos, com vistas à obtenção de 

respostas rápidas e assertivas. 

Além da satisfação pessoal registrada nas entrevistas, de forma unânime a amostra 

evidencia que o envolvimento na missão instigou nos envolvidos a busca por maior 

conhecimento e preparo profissional, haja vista o contexto acadêmico se limitar mais a 

conceitos e fundamentos, enquanto no canteiro de obras o aprendizado se consolida de 

forma prática. Com uma visão mais abrangente, os conhecimentos podem ser aplicados 

de forma mais efetiva diante das problemáticas enfrentadas. Quanto mais ampla e plena 

for a compreensão sobre o ofício que envolve a arquitetura e o urbanismo, mais facilmente 

será o domínio dos processos como um todo. 

Por meio dos relatos, depreende-se que o distanciamento de atividades 

construtivas imprime no aluno uma carência de maior engajamento profissional, 

derivando em certos receios para acompanhar obras, principalmente por não dominar as 

técnicas construtivas e os materiais empregados, o que reflete diretamente no processo 

projetual.  

Na visão de E01, o envolvimento na missão colaborou para que ela agisse de 

maneira mais autônoma, antes não acostumada, talvez devido à forma como fora 

instruída em sala de aula. Participar da elaboração de projetos e da execução de 

instalações levou à reflexão sobre possibilidades mais funcionais e baratas, 

diferentemente dos procedimentos em ateliês de projetos, onde a estética é destacada. O 

contexto simples, de um lugar e um povo com pouquíssimos recursos, tornou a 

concepção projetual ainda mais desafiadora. 

Além dos conceitos básicos, como a análise do clima local para propiciar maior 

conforto térmico aos usuários, os alunos abordaram problemas mais complexos, dentre 

os quais a busca de soluções em virtude das constantes enchentes, e o transporte dos 

materiais de construção. A dificuldade de acesso a materiais industrializados foi 

determinante para que grande parte das obras fosse executada com a extração da mata, 

como as madeiras. Por se tratar de material mais frágil, a madeira foi utilizada na parte 

superior das construções, evitando danos causados pela umidade. Além dessas 

condicionantes, importante era propor técnicas construtivas para que a própria 

comunidade pudesse realizar manutenções e consertos em momentos oportunos. 
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A proposta projetual deveria se ajustar àquela realidade, evitando transtornos no 

futuro. Como exemplo, a implantação harmoniosa da obra com seu entorno - o meio 

ambiente, respeitando a mata e o rio Massauari. As atividades da escola não poderiam 

poluir o local, mas servir como instrumento de educação ambiental e de saúde, tendo em 

vista que ali não existem sanitários nas casas, mas apenas latrinas. 

Em resposta à problemática sanitária, em uma das missões, os alunos dos cursos 

de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-EC orientaram a construção 

de fossas sépticas. O primeiro vaso sanitário da região foi instalado na clínica de saúde, o 

que causou grande surpresa na comunidade. Embora alguns questionassem o motivo 

pelo qual suas necessidades fisiológicas deveriam ser feitas neste equipamento e dentro 

da edificação, muitos imitaram o exemplo, construindo seus próprios sanitários anexos às 

residências.  

 Em relação às habilidades técnicas, quando o aluno é desafiado em questões que 

não domina, naturalmente terá a curiosidade despertada e o interesse em buscar melhor 

preparo profissional, especialmente se estiver envolvido em uma situação real.  

Para P02, o interesse dos alunos em buscar maior conhecimento devia-se, 

principalmente, a duas questões: a) ao reconhecimento da dimensão dos desafios 

encontrados e, b) aos imprevistos surgidos no decorrer da missão. Essas questões 

forçaram o estudante a ser mais criativo e responsivo, para que sua atuação gerasse bons 

resultados.  

O envolvimento dos entrevistados com o canteiro de obras, ao colocarem "a mão 

na massa", os desafiou a se posicionarem como construtores, proporcionando uma rica 

experiência para compreensão da necessidade de projetos com boa representação 

gráfica.  

a) Técnicas de Representação - A participação nas diferentes etapas que 

envolvem a concepção de edificações escolares fez com que os estudantes refletissem 

sobre as formas de o projeto ser representado ou detalhado, facilitando a execução da 

obra. Quando o arquiteto se coloca na posição de construtor, pode verificar se a forma 

apresentada no projeto é adequada à compreensão, se o projeto é claro o suficiente, pois 

outros profissionais também o utilizam. Em suma, o trabalho mal representado pode gerar 

interpretações equivocadas. Imprevistos que ocorrem durante a construção são, entre 

outras causas, originários da falta de detalhamentos construtivos. Uma representação mal 

elaborada ou equívocos nas especificações e no uso de técnicas causam retrabalho e, por 

consequência, desperdícios, elevação no custo total da obra, culminando com prejuízos 

ao meio ambiente. 
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Quanto maior o aprofundamento nos detalhamentos construtivos, maior a 

possibilidade de se perceber as lacunas que um projeto pode apresentar no momento de 

sua execução. Dessa forma, mudanças e ajustes devem ser feitos antes de iniciar a 

execução, evitando dissabores e acréscimo de custos. 

 Embora a habilidade em desenho seja considerada a própria essência das 

atividades práticas do arquiteto, mudanças implantadas nos cursos ligados à área da 

construção civil, em anos recentes, afastaram alunos da cadeia produtiva e do canteiro de 

obras. Com esse distanciamento, foi suprimida dos mesmos a condição de assimilar 

detalhes envolvidos desde a concepção até a conclusão da representação gráfica. O 

contato intensivo com a materialidade e a construção permitiu aos alunos voluntários 

desta missão perceberem algumas decisões projetuais que poderiam culminar em 

experiências malsucedidas. 

b) Técnicas Construtivas - Durante o período de missão surgiram algumas 

dificuldades referentes às técnicas construtivas, as quais exigiam proatividade dos 

participantes. No local, em muitas oportunidades, foi necessário improvisar e, se algo de 

errado acontecesse, refazer. 

A aluna A02 relata que a experiência a despertou para um maior interesse em 

buscar técnicas construtivas e a estimulou a manter o contato com a obra: “É preciso ter 

mais conhecimento prático, pois na faculdade temos bastante oportunidade para 

reflexões teóricas, mas práticas, nem tanto”. Dessa forma, a aluna reforça que o 

aprendizado obtido ali a ajudou a ampliar sua visão sobre a contribuição do arquiteto na 

busca de novos métodos construtivos, mais acessíveis. A atuação no canteiro de obras 

favoreceu a visualização de perspectivas e a maturidade para propor novas soluções ao se 

deparar com imprevistos. 

Os participantes reconheceram a importância de participar em canteiros de obras, 

para adquirirem maior percepção e experiência ao enfrentarem obstáculos e 

subjetividades intrínsecas ao processo de desenvolvimento do projeto arquitetônico. A 

integrante P02 relata que "muitas vezes, o arquiteto quer fazer algo que acredita ser legal, 

bonito e usar os melhores materiais, mas a realidade não permite. Em um projeto de 

arquitetura social, é importante ser funcional e fazer o melhor com os recursos 

disponíveis". 

c) Compatibilização de projetos: Os alunos que participam de uma missão 

como a do projeto em destaque, precisam planejar de forma diferente da praticada na 

academia. Em situações desse tipo, o projeto deve considerar detalhes e compatibilização 

de forma coerente, frente ao isolamento e escassez de recursos.  
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De acordo com E02, o tipo de imersão em um projeto desse nível leva o aluno a 

pensar em todas as partes que compõem uma construção, permitindo um entendimento 

mais abrangente da importância de se estabelecer uma boa relação entre os profissionais. 

Ele acredita que assim os estudantes compreendem melhor os reflexos das decisões 

estabelecidas no projeto, no processo e resultado da construção e entendem a amplitude 

da arquitetura e do urbanismo.  

 

 

6.1.2 Habilidades de gestão 

 

 

a) Gestão em Recursos (financeiros, tempo, humanos e materiais) - Pelas 

condicionantes impostas em missões, a participação nestas estimula o uso da criatividade. 

Em grandes cidades ou centros urbanos, os diferentes materiais para uma construção são 

fartamente disponíveis. Em contrapartida, em lugares extremamente isolados, como no 

interior do Amazonas e, mais especificamente, a comunidade Nova Jerusalém, todos os 

materiais precisam ser transportados via fluvial, por mais de 30 horas, até a construção. 

Necessário é discutir e planejar muito bem antes do início da construção, de forma que 

sejam utilizados, em grande parcela, os insumos do próprio local ou, ao menos, da região. 

Durante o projeto, a gestão do material disponível foi fundamental, evitando a 

exaustão súbita de itens indispensáveis, estimulando o uso racional dos materiais e 

combatendo o desperdício. Todo o material disponível adquirido nos centros comerciais 

deveria perdurar até o término de certa etapa, pois reposições gerariam custos e tempo 

adicionais. A gestão de pessoal também foi questão relevante, evitando o ócio ou a 

sobrecarga de algumas equipes. De acordo com A02, a produtividade das equipes de 

trabalho na missão, o aproveitamento e controle dos materiais de construção, 

possibilitaram exceder positivamente as metas estipuladas no cronograma. 

Os participantes estavam conscientes de que a escola deveria ser concluída no 

menor tempo possível e com o material disponível. Na iminente falta de algum material, 

os voluntários prontamente se adaptavam, usando-os de forma ainda mais racional, tendo 

o cuidado de não desperdiçar e de usar o estritamente necessário.  

Em uma das etapas da missão houve insuficiência de material elétrico, causada 

pela entrega parcial do material comprado em um dos fornecedores. Sem parte dos 

insumos elétricos previstos, a opção encontrada foi alterar a distribuição dos pontos do 

projeto no local. Foram encontrados novos caminhos ao lidar com a escassez de material. 

Porém, não havia entre os envolvidos alguém que dominasse por completo os requisitos 
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necessários para a instalação elétrica. Então, os alunos relembraram os conceitos e 

projetos desenvolvidos nas aulas de elétrica. Apoiados pelo professor M01, a instalação 

completa foi executada, com perfeito funcionamento, aliada à segurança.  

Esse desafio fez com que despertasse nos alunos o interesse por disciplinas e 

conhecimentos que muitas vezes, julgavam sem muito sentido. Ao constatarem que 

tiveram condições de executar a demanda (apesar do descrédito inicial), sentiram 

satisfação ímpar. Lidar diretamente com os imprevistos impele os alunos a terem “jogo de 

cintura”. Isso resolve grande parte dos problemas que surgem. Segundo M01, os 

estudantes sempre têm ideias muito criativas, com propostas interessantes e plausíveis 

de colocar em prática. 

As pequenas vitórias do cotidiano de atividades durante a missão contribuíram na 

percepção de que eles, os alunos, têm capacidade para realizar outras atividades, além 

dos projetos arquitetônicos. A descoberta de novas habilidades é oriunda das 

necessidades que surgem. O contato direto com a simplicidade do povo e a escassez de 

materiais foram elementos que impactaram emocionalmente os participantes que, diante 

do contexto vivenciado, entenderam a importância de sua contribuição para a missão – a 

mão de obra e o aporte financeiro dos financiadores. 

b) Gestão em Obras - Na visão de P01, a experiência na missão equivaleria ao 

aprendizado relativo a um estágio em obra de construção. Com poucos orientadores para 

uma grande equipe, todos precisavam “colocar a cabeça para pensar”. Ao surgir um 

desafio, a interação em busca de soluções sempre era o caminho adotado. Essa 

experiência, através da qual o aluno tem a oportunidade de colocar a "mão na massa", 

permite o desenvolvimento de atitudes que nem sempre são comuns nos estudos; além 

disso, é igualmente importante que os alunos saibam da existência de outras técnicas, 

diferentes daquelas que conheceram em sala de aula. Puderam entender que há uma 

sabedoria além das teorias, isto é, a sabedoria que vem do povo ribeirinho. 

Os participantes perceberam que as diretrizes do projeto e o ideal planejado nem 

sempre são passíveis de realização prática. Se envolver com as pessoas da comunidade 

durante o processo de construção, levou os alunos a refletirem sobre a perspectiva do 

ensino de Arquitetura e do urbanismo. O repertório de técnicas e métodos conhecidos e 

utilizados pelo povo local, no contexto do interior da selva, devia estar em sintonia com o 

planejamento formal que chegou ao povo através do projeto, de forma que os objetivos 

fossem alcançados sem desrespeitar os saberes vindos de ambos os lados.  

c) Gestão em Projetos - Adaptações no projeto sempre foram necessárias na 

missão, e não somente em relação aos recursos brutos para a construção, mas também 

quanto ao contexto local e às situações inesperadas, como a falta de energia elétrica. Era 
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preciso considerar o clima do Amazonas, a posição solar, os ventos, as chuvas e o período 

de seca. No verão, quando havia dias de chuva intensa, alguns trabalhos, como a pintura 

externa, foram prejudicados. Diante disso, foi necessário ajustar as atividades de alguns 

voluntários, direcionando-os para áreas internas. Com isso, o cronograma foi alterado, pois 

o tempo urgia e algumas tarefas estavam pendentes. Nem sempre os materiais estavam 

no local no momento adequado, exigindo paciência para a chegada, por barcos. Neste 

contexto, os trabalhos eram realizados em diferentes lugares, na dependência de 

materiais e de clima favorável. Apesar de imprevistos, foi possível o cumprimento de todas 

as atividades planejadas. 

O projeto deveria ser coerente com a realidade local, como no caso das vedações, 

para resistir às enchentes. Houve momentos em que foi preciso altera o planejado, 

conforme a disponibilidade de recursos materiais ou humanos, sempre analisando os 

custos. É o caso, por exemplo, de uma construção totalmente em alvenaria: a obra seria 

mais resistente, mas com dificuldades na logística dos materiais, importando maior custo; 

por outro lado, se fosse 100% em madeira, a resistência e durabilidade poderiam ser 

prejudicadas.  

d) Gestão em Logística - A logística para a chegada dos materiais foi uma das 

grandes preocupações para a realização e o cumprimento da missão. Contudo, o trabalho 

em equipe e organizado contribuiu para que tivesse à disposição o material necessário 

para a execução, no momento certo. Quando os materiais de construção chegavam, os 

moradores prontamente ajudavam no descarregamento e condução até o canteiro de 

obras. Em algumas ocasiões, isso aconteceu durante a noite e, mesmo assim, sempre 

havia disponibilidade e boa vontade, visualizando o sonho logo concretizado. 

O contexto da Floresta Amazônica é diferente do contexto do meio urbano, em que 

os materiais de construção podem ser adquiridos com enorme facilidade. O pequeno 

núcleo urbano mais próximo encontra-se a três horas, com a utilização de rabetinha53. A 

logística precisou ser muito bem planejada para que tudo estivesse no local quando as 

equipes de voluntários chegassem. Os vários imprevistos careciam de respostas rápidas e 

assertivas, sem prejudicar o cronograma. Como exemplo, se determinada ferramenta não 

estava disponível ou inadequadas para o uso, a presteza, criatividade e rapidez foram 

fundamentais. Situações assim exigiram soluções criativas e proatividade, habilidades 

necessárias ao arquiteto e urbanista na contemporaneidade. 

 

 

 
53 Termo local utilizado para pequena embarcação com motor na parte traseira e que pode alcançar alta 
velocidade.  
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6.1.3 Habilidades em solução de conflitos 

 

 

a) Leitura da realidade - A cultura da região está em executar as vedações 

com meia parede de alvenaria e, depois, preencher o restante com tábuas de madeira. 

Essa técnica é utilizada como um subterfúgio, caso o rio transborde e atinja a parte baixa 

das edificações. Para minimizar a sensação quente e úmida do clima, os ribeirinhos 

constroem suas residências sem forro, pois o calor sobe e se concentra no topo da 

edificação. 

Segundo A02, embora a comunidade esteja acostumada a viver nas atuais 

condições, durante os 10 dias em que lá esteve, percebeu que a vida do ribeirinho não é 

nada fácil. Para confirmar, eles trabalham para viver apenas o hoje, como se o 

planejamento fosse diário, sem expectativa a médio e longo prazo, numa realidade bem 

diferente da dos voluntários. Há famílias que dependem muito dos peixes que se pescam 

nos rios dali, pois há dificuldade em conseguir outro alimento para suprir a fome. 

Nesse mesmo sentido, se verificava que as pessoas das comunidades vivem sem a 

preocupação em poupar ou reservar algum dinheiro, tampouco tinham interesse em 

estudar, demonstrando foco bem diferente daquele encontrado em regiões de maior 

concentração demográfica no país. 

No entanto, ao se perceber que uma família não tem o que comer, evidencia-se 

que a emergência em lhe prestar ajuda não é uma questão secundária, pois nada justifica 

deixar as pessoas continuarem pensando que a vida delas se limita a isso. Deparar-se com 

cenas de miséria e fome fez com que os alunos refletissem sobre o que são necessidades 

básicas. Neste interim, a coleta e distribuição de alimentos fez parte das atividades da 

missão, pois os voluntários acreditavam que seu compromisso era além da construção da 

escola.  

A aluna A02 descreve outras formas de interação com a comunidade. Por meio de 

palestras diárias, compreendiam melhor a realidade social do local, ficavam perplexos em 

ver a enorme desigualdade, comparada com centros urbanos. Por outro lado, a alegria e 

o contentamento dos ribeirinhos, mesmo diante de tantas privações, eram evidentes, pois 

nada lhes trazia tristeza. O isolamento a que estão submetidos os distancia do acesso à 

informação e ao conhecimento, pois para terem acesso à internet, por exemplo, é preciso 

viajar de barco até a cidade. Habituada a viver nestas condições, a população ribeirinha 

adapta-se culturalmente aos meios que a natureza dispõe, prossegue em seu curso, sem 

ter noção do que acontece fora daquele universo. 
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Os ribeirinhos gostam do local em que vivem e o valorizam, motivo pelo qual a 

Missão Amazonas foi relevante, principalmente por trazer melhorias nas condições de 

ensino das crianças dali. A02 acredita que, se eles visualizassem as próprias condições 

como uma situação de desigualdade, dificilmente permaneceriam naquele local, e 

certamente procurariam morar em alguma cidade.  

A aluna A03 relata que sempre teve o interesse em fazer arquitetura e urbanismo 

voltada para a questão social. Quando esteve nesta comunidade, teve uma melhor visão 

do que poderia contribuir, aplicando métodos construtivos e materiais da região. A 

participante A03 complementa que "isso pode tornar o projeto mais barato e com a cara 

da comunidade. A ideia é você ajudar no contexto que eles têm, adequar e fazer conforme 

a personalidade e necessidade deles".  

As características da Amazônia exigem um raciocínio mais gerencial para se 

conseguir vencer as adversidades que, certamente, são mais desafiadoras do que 

normalmente o são em lugares menos remotos e com tantas necessidades. Conforme P01, 

“não existem coisas prontas, para simplesmente ir comprar, resolver. Tudo é complexo. 

Então você vai ter que pensar mais, em uma cadeia maior e, com certeza, em um ângulo 

mais amplo”. 

A aluna A03 participou de outros projetos, permanecendo um ano na Tailândia, 

com o mesmo objetivo da atual missão. Ela comenta que o impacto ao conhecer outras 

realidades é muito forte. Com essas experiências, descobriu que muitos são tão pobres 

que crianças se prostituem para terem algo para comer. Famílias desestruturadas pelo 

alcoolismo, crianças deixam de estudar para trabalhar. Isso faz parte da realidade de 

muitos locais. A preocupação da voluntária com o bem-estar destas crianças se traduz 

nesta fala: “A escola construída será um internato, com quartos, salas de aula e biblioteca. 

Essas crianças terão o que comer e uma cama para dormir, e receberão carinho e atenção. 

A escola ajudará para que elas tenham uma vida melhor, sonhem mais." 

O método de ensino atual nunca será tão forte quanto aquele que possibilita ao 

aluno a participação em projetos como esse, pois vivenciar a experiência na prática faz 

com que o discente compreenda o cotidiano e as várias dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas marginalizadas. Esta é, sem dúvida, uma oportunidade para quebra de 

paradigmas na mente de futuros profissionais, que buscarão como prioridade adaptar os 

conceitos aprendidos, desde que esses tragam melhorias para as condições de vida das 

pessoas atendidas. Estas mudanças não podem servir apenas para o momento, mas 

devem imprimir impactos relevantes e duradouros. 

Inquestionavelmente, a proposta arquitetônica visou oferecer construções 

confortáveis, que estivessem em acordo com as condições locais, servindo a arquitetura e 
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o urbanismo para o atendimento das necessidades mais básicas. Conforme justifica M01, 

o propósito não era apresentar uma estrutura irreal para o local, tampouco que exigisse 

uma manutenção posterior inviável. A percepção do processo de transformação que 

ocorreu na comunidade despertou nos alunos o desejo de proporem soluções práticas 

para atender satisfatoriamente o conforto e a funcionalidade, deixando em segundo plano 

aquilo que geralmente é almejado pelo arquiteto - a apreciação pela estética. 

A empolgação e vontade de continuar está latente na vida de R01, retratadas em 

suas palavras: “A missão está longe de acabar, pois ao compreendermos as condições de 

vida atual, visualizando o futuro daquelas crianças, a meta de montar uma biblioteca com 

computador, ensinar informática e oferecer à comunidade acesso à informação em tempo 

real, pulsa fortemente e queremos continuar fazendo diferença naquela comunidade”.  

Mesmo com muitos anos de experiência como arquiteta, atuando em um grande 

escritório global, P01 afirma que conhecer a cultura existente no interior do Amazonas 

certamente colaborou para que compreendesse melhor as peculiaridades locais, o que a 

fez implementar alternativas construtivas. Conforme relata, já obteve um grande 

aprendizado no passado, em sua primeira missão, ao conhecer de perto uma tribo 

indígena isolada. A partir daí, a desconstrução de ideias equivocadas sobre a forma de vida 

nesses locais foi certa. Conforme P01, "Havia ocas que funcionavam como centro 

comunitário e biblioteca. Havia um pensamento que valorizava a cultura local, pelas 

técnicas que utilizavam, seja para trançar um teto de palha ou fazer uma peneira”. As 

lições aprendidas, conforme relata, levaram à compreensão da importância de se 

preservar técnicas e heranças de antepassados.  

Alguns dos voluntários afirmam que, ao término da missão, reconhecem ser 

possível viver com muito menos recursos do que os que temos hoje. A conscientização 

adquirida capacita os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo para o percebimento 

do próprio potencial, dando-lhes a condição de melhor aplicar o que aprenderam na 

academia. 

A diversidade cultural nas comunidades ribeirinhas é ampla. Nelas há pessoas que 

vieram de cidades, como Manaus, e os muitos descendentes de indígenas já passaram por 

processos de aculturação. Uma questão importante é ressaltada por M01, citando que os 

moradores desses locais não gostam de ser chamados de índios, embora destes sejam 

descendentes. Na fala de M01, “Eles não querem ter contato com nada que tenha a ver 

com o passado deles. É como se eles quisessem, forçosamente, passar por um processo 

de civilização”. Ou seja, não são aceitos como índios pelos indígenas e se instalam nessas 

comunidades. Pode soar estranho e incomum a quem observa, por exemplo, o fato de eles 

não saberem os nomes de avós ou bisavós. 
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Embora vivendo em condições precárias, essas comunidades possuem técnicas 

agrícolas, como no caso do cultivo de mandioca, que colabora para a geração de recursos. 

A farinha processada é vendida na cidade, possibilitando a compra de outros tipos de 

alimentos. No caso dos ribeirinhos, destaca-se que eles não subsistem apenas de seu 

plantio, como ocorre nas comunidades indígenas, tampouco veneram tradições de 

antepassados. Nesse sentido, M01 acredita que levar estrutura e conforto, por meio da 

arquitetura e do urbanismo, não agride costumes e tradições, pois já passaram pelo 

aculturamento. Com esse entendimento, foram oferecidas aos moradores novas 

condições de higiene, como sanitário dentro da residência, tratamento de água e de 

esgoto. 

Quanto à forma arquitetônica, A03 afirma que encontrou muitas casas com 

diferentes tipologias das que normalmente projetamos. Eram casas construídas 

diretamente no chão, feitas de madeira, com um único cômodo e sem instalações em que 

fosse possível tomar banho. A aluna questiona se a população brasileira tem ciência de 

que existem pessoas que moram de forma tão precária.  

Já M01 observa que a cozinha, considerada um ambiente básico em qualquer 

residência, nessas comunidades, comumente fica em espaço externo, desvinculado da 

casa, de forma que os alimentos são levados pelas mulheres, em um tacho, para serem 

lavados no rio.  

As diferentes culturas representadas pelos voluntários, somadas à cultura do povo 

nativo, geraram uma condição para os alunos compreenderem a importância da 

preservação da diversidade cultural. A troca de informações estimulou algo que 

certamente será útil para o futuro exercício da profissão. Diferentemente de quando 

estamos em uma viagem de turismo ou acadêmica, no contexto da missão todos estavam 

com o mesmo foco, convivendo no dia a dia e trabalhando em conjunto. Numa viagem 

em outro contexto, seja para destino doméstico ou internacional, a interação, o diálogo e 

o convívio com a cultura contrastante seriam mais superficiais, se comparada com os 

projetos de missão, nos quais a imersão é profunda e que, talvez, jamais poderíamos ter 

em outras condições. Na missão, não importava de qual nação procedia o voluntário, todos 

viviam a mesma realidade. Sem exceção, todos dormiam nos barcos e comiam e 

trabalhavam no mesmo ambiente, o que impulsionava o reconhecimento de certas 

diferenças e das semelhanças entre os povos. 

Alunos e egressos destacaram a importância da inserção em uma realidade 

totalmente contrastante, como se percebe nas citações a seguir: 

 

A01 - Isso fez com que eu pensasse nas diferenças culturais, nas diferenças dos 
hábitos, e na possibilidade de melhorar alguns aspectos da vida de algumas pessoas.  
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E02 - Lá comíamos as comidas típicas, vivíamos da maneira das pessoas ribeirinhas, 
fazendo com que nos adaptássemos ao estilo de vida do local, o que nos tornou 
iguais. Sem acesso à internet, celular e energia elétrica. Dentro do barco não tivemos 
tanto contraste, pois tentávamos ao máximo viver a cultura da Amazônia.  

 

O egresso E02 afirmou que, embora já tivesse viajado para o exterior, inclusive em 

um intercâmbio acadêmico oferecido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP-

EC, a experiência da missão fez com que ampliasse o seu entendimento sobre a 

diversidade cultural. Ter um objetivo comum faz com que todos se harmonizem e se 

entendam, apesar da convivência entre culturas diversas, como do Brasil, EUA e Rússia. A 

diversidade também é um desafio, pois é preciso integrar todas essas pessoas. 

A participante D01 diz que, embora a intenção seja ajudar, e pensando que há 

colaboração levando conhecimento aos nativos, o resultado maior é os visitantes 

aprenderem mais do que imaginavam ensinar. A interação com o próximo e com a 

comunidade, considerando as questões culturais e os valores, mostrou a importância da 

simplicidade na vida. Levou os voluntários a avaliarem as próprias prioridades. A 

percepção coletiva, formada pelas culturas dos diferentes integrantes, colabora no 

aprendizado de uns com os outros. 

Lidar com conflitos e conviver nesse contexto cultural alimenta a cosmovisão de 

que os alunos não obteriam em sala de aula. A missão requer o entendimento do mundo 

de maneira diferente daquilo que conhecem e vivem. Para essa geração, que cada dia 

mais está inserido em um mundo globalizado, é imprescindível que compreendam as 

diferentes facetas da sociedade. Mesmo que eles morem em grandes centros urbanos, 

certamente irão lidar com pessoas diferentes todos os dias. Então, com a experiência de 

terem trabalhado com pessoas de diversas culturas só colaborará para aumentar as 

competências, na percepção das diferenças existentes.  

Entender que as necessidades estão vinculadas à cultura em que as pessoas se 

inserem poderá ser um aspecto importante para a busca de novas formas de gerir 

pessoas, administrar conflitos, realizar projetos, realmente entendendo que há pontos de 

vista diferentes. A aluna A03 afirma que "Quando há essa interação, maiores as 

possibilidades de soluções teremos. Agora estou na Ásia e aqui percebo muitos métodos 

construtivos diferentes, que jamais tinha visto". O envolvimento com outras culturas, 

conforme se percebe, incentiva o aprendizado de novas formas de construir e de 

minimizar os sofrimentos de vulneráveis.  

b) Viabilidade da proposta - As técnicas construtivas a serem empregadas na 

localidade atendida levam em conta as características da região e a cultura local, 

considerando questões de manutenção, higiene e segurança. Como exemplo, o telhado 

trançado de palha, embora bonito e ideal para o clima local (pois ameniza mais o calor que 

uma telha), infelizmente atrai bichos, exigindo que seja refeito em pouco tempo.  
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O convívio com a população é um aspecto importante para realizar propostas 

viáveis e refletir sobre as possibilidades de atuação. Como arquitetos, é nosso dever estar 

abertos a novos conceitos, compreendendo os reais problemas da modernidade, bem 

como nosso papel diante de tais problemas. É improvável que o estudante de Arquitetura 

e Urbanismo saia de uma experiência desta monta sem repensar sobre o que tem 

aprendido e como aplicar seus conhecimentos para melhor servir à sociedade. 

Compreender como vive um ribeirinho, como funcionam as suas relações sociais, 

qual a sua rotina e o que motiva as suas ações, é o primeiro passo para um bom projeto 

ser implementado. Não é possível alterar aquele contexto sem analisar essas questões, o 

que tornaria inviável o projeto no atendimento das demandas locais. O arquiteto não pode 

projetar uma casa adequada para uma cidade sem considerar o contexto local. 

Entendemos que todo projeto de arquitetura e de planejamento urbano precisam de dar 

respostas aos conflitos existentes, estes relacionados às necessidades do cotidiano. 

Destarte, ao conhecer e se importar com a realidade, o arquiteto pode afirmar que a 

proposta trará benefícios à comunidade.  

A comunidade precisava ter uma edificação contextualizada com a realidade 

ribeirinha, não sendo algo imposto pela equipe. Em um primeiro momento, quiçá, para 

algum aluno voluntário, o projeto poderia não fazer sentido, não se apresentando como 

interessante do ponto de vista da arquitetura. No entanto, conhecer as condições e 

costumes locais foi o ponto de inflexão para que fossem compreendidos os motivos de 

cada decisão projetual. Todos puderam se certificar que o mais importante para aquela 

realidade era oferecer um projeto funcional.  

Outro fator importante para que o projeto fosse aceito pela comunidade era a 

participação desta na construção, uma vez que a mão de obra local fora utilizada. Partilhar 

do processo de construção fez com que a comunidade valorizasse tudo o que foi 

proporcionado pelos voluntários. Além disso, eventuais manutenções poderiam ser 

executadas por eles mesmos, permitindo independência neste quesito. 

Sobre a comunidade atendida especificamente, M01 afirma que o projeto da escola 

trouxe algumas novidades para os ribeirinhos, como o banheiro nos moldes daqueles que 

utilizamos na cidade, com vaso sanitário, mictório e lavatório. Oferecer às crianças esse 

tipo de infraestrutura favorece a criação de hábitos de higiene e, assim, vivam com novas 

perspectivas.  

O complexo escolar oferecido à comunidade apresenta instalações diferentes 

daquelas que eles conheciam, o que naturalmente impactou a todos. Seus moradores 

puderam ver como são executadas as instalações hidráulicas de uma residência, seja na 

pia da cozinha, no vaso sanitário, no lavatório ou no chuveiro. A partir destas intervenções, 
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as questões sanitárias e de conforto tornaram-se mais presentes, sem, contudo, agredir a 

cultura local. A recente disponibilização de energia elétrica na comunidade trará 

mudanças significativas no convívio dos cidadãos. 

Devemos ter por prioridade que as propostas arquitetônicas atendam às 

necessidades fundamentais. Não há sentido em implantar algo luxuoso naquele contexto, 

em meio à floresta, pois isso causaria estranheza e até mesmo desconforto. Planejar 

cômodos com janelas grandes, que não criem obstáculos à integração com a natureza, é 

um dos aspectos destacados por A03, para que os usuários não se sintam "enjaulados". 

c) Responsabilidade pelas decisões - A compreensão sobre as características 

peculiares - sejam culturais ou materiais, vinculadas à população ribeirinha, é 

fundamental antes de iniciar um projeto. Como arquitetos, devemos ter responsabilidades 

pelas nossas decisões. Diante disto, não podemos afirmar que a forma em que se vive na 

cidade deve orientar e reinterpretar o processo projetual de uma edificação a ser 

implantada no interior da Amazônia. Nesta linha de pensamento, M01 propôs a utilização 

da madeira, material abundante na região, em grande parte das obras. Se as construções 

fossem executadas apenas em concreto e alvenaria, geraria um grande contraste, uma 

desconexão com a realidade local, criando, assim, um conflito com o entorno. É certo que 

haveria dificuldade para reparos futuros, pois o acesso a materiais empregados para tal 

finalidade seria dificultado pela distância. Ao conhecer os modos de vida e os recursos lá 

disponíveis, percebeu-se que o mais coerente era que o projeto deveria ser adaptado à 

realidade local. 

O arquiteto e urbanista, como planejador, deve ter a responsabilidade de sempre 

propor melhorias, objetivando o bem-estar dos usuários. No entanto, por vezes se verifica 

que alguns projetos de intervenção em áreas carentes que seguiram unicamente a ideia 

do planejador, sem considerar a necessidade e a opinião dos beneficiados, não teve o 

objetivo alcançado em sua plenitude. O que se pode questionar é: quanto de recursos 

destinados à requalificação urbana não oferecem vantagens para grande parte de 

moradores de determinada localidade? Embora possa ser dito que a intervenção será para 

amplo benefício, eventualmente pode privilegiar apenas uma pequena parcela da 

população, fazendo com que tal investimento público seja mais prejudicial do que 

benéfico. 

Como modelos positivos de intervenções que privilegiaram a realidade local, E01 

cita as interferências urbanas que ocorreram em Medelín e Bogotá, onde houve a total 

participação da comunidade na tomada de decisões. O sucesso desses planejamentos foi 

resultado do relacionamento entre os planejadores e as comunidades envolvidas, pois só 

assim poderia ser conhecida a realidade de seus habitantes. Houve empatia entre os 

planejadores e a comunidade beneficiada, tornando-se um projeto com boa aceitação e 
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finalidade. Em contrapartida, se o profissional pensar apenas no capital, nos seus 

interesses e na sua visão de mundo, provavelmente o projeto não trará grandes benefícios 

ao local, ou mesmo pode ser danoso. Certamente, o contato com os reais usuários e a 

interação com a realidade do ambiente, possibilita a troca de informações e de 

expectativas, servindo como fio condutor nas decisões, tanto para o projeto de arquitetura 

quanto para o planejamento urbano. 

d) Capacidade de vislumbrar novos nichos de atuação - De acordo com a 

Carta UNESCO-UIA, nos países em vias de desenvolvimento, onde os postos de trabalhos 

são menos formalizados e mais flexíveis, surgem novas oportunidades para este o 

arquiteto desenvolver a sua capacidade de vislumbrar novos nichos de atuação 

profissional.  

Para E01, quando o aluno consegue visualizar a transformação que a arquitetura 

pode proporcionar nas comunidades carentes, mesmo em pequenas intervenções, ele se 

torna um profissional inquieto. Muitas vezes, aquilo que consideramos simples, poderá 

trazer mudanças significativas na qualidade de vida dos que não podem contratar um 

arquiteto. Mesmo atuando em áreas que não são específicas da profissão, sempre haverá 

aprendizado, seja sobre outras habilidades ou obtendo respostas para indagações 

existentes na própria área de atuação. Assim, podem surgir alternativas para o arquiteto 

resolver questões complexas, as quais normalmente não são examinadas em sala de aula. 

Instigar o aluno a encontrar novas formas e métodos na resolução de problemas 

atuais faz com que ele se sinta capaz de encontrar meios para superar obstáculos no 

futuro. Assim, A03 acredita que tal experiência seja um trampolim para novos nichos de 

atuação, pois mesmo que errem, há contribuição para o aprendizado, pois a melhoria dos 

projetos será uma consequência natural. Nas palavras de A03, "Quanto mais nos 

inteirarmos das necessidades de um local, maior probabilidade de atendê-las realmente. 

Na urbanização de uma favela, por exemplo, não utilizarei os mais avançados métodos e 

materiais, mas o que estiver de acordo com a realidade presente".  

Sendo a missão uma ação social, profissionais de variadas áreas se envolveram, 

trocando conhecimentos e interagindo em uma experiência singular. Como nem todos 

estavam ligados à construção civil, havia diferentes habilidades à disposição, exigindo a 

boa gestão dos recursos humanos e o aproveitamento máximo da mão de obra. Naquele 

contexto, não importava a formação acadêmica dos voluntários; todos estavam dispostos 

a ajudar no que fosse necessário, desenvolvendo potencialidades no canteiro de obras.  

Assim, segundo A02, participar de uma ação social ampliou o leque de atuação, 

diferentemente de quando o jovem profissional é inserido no mercado de trabalho, pois 

neste caso, o arquiteto comumente é direcionado para apenas uma determinada área. Em 
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um projeto desta envergadura, não saber executar algo não era desculpa, pois 

rapidamente se aprende uma nova habilidade, mesmo que sejam mínimas, contribuindo 

com a equipe de alguma forma. Em concordância com isso, na missão houve a 

predisposição em ajudar, sem se importar com o despreparo, “Assim como foi com todos 

os outros voluntários, que foram instigados a agir em áreas em que não estavam 

acostumados a trabalhar", complementa A02. 

De acordo com P02, em uma experiência como a da missão, em que muitas 

pessoas colocam a “mão na massa”, os profissionais não têm muito controle sobre o 

produto; por outro lado, a criatividade é aguçada para encontrar novas soluções. A 

interação entre os participantes estimula novas situações de trabalho, e as diferentes 

visões poderão contribuir no desenvolvimento das construções.  

O egresso E02 destaca que quando as condições não permitem certas regras 

urbanísticas, como no caso de intervenções em favelas, o mais importante é propiciar o 

maior conforto possível, pois só assim a arquitetura e o urbanismo poderão fazer diferença 

para a comunidade. Em um local onde as condições e os recursos são escassos, a ação do 

arquiteto é totalmente diferente e, neste sentido, ele deve ser mais flexível, criativo e 

resiliente. 

Novos nichos de trabalho, principalmente os de interesse social, ainda atraem 

poucos arquitetos. No entanto, M01 relata que é muito positivo que a arquitetura e o 

urbanismo atinjam esse mercado, para que haja evolução da profissão, visto que 

atualmente cresce o número de pobres e miseráveis no mundo. 

A evolução profissional poderá ocorrer em abordagens e situações nas quais o 

arquiteto e urbanista não imaginaria trabalhar e que, num primeiro momento, não 

visualizasse condições para atuar, como trabalhar em projetos para camadas mais pobres 

da sociedade. Contudo, o profissional não pode simplesmente iniciar sua jornada 

profissional sem que tenha gradativamente se inserido nesses nichos de atuação, e isso 

só poderá ocorrer quando houver aproximação com as realidades complexas em que as 

comunidades vivem. 

Exatamente como afirmado na Carta da UIA, muitas vezes o arquiteto não encontra 

novas oportunidades porque seus olhos enxergam apenas a superficialidade da 

Arquitetura e do Urbanismo. As lacunas que estão sendo deixadas pelos profissionais 

certamente atraem outras pessoas para o seu preenchimento. A formação acadêmica se 

atém, sobretudo, ao processo do projeto arquitetônico, limitando os futuros profissionais 

de visualizarem novas formas de atuar e, consequentemente, não contribuindo para o 

progresso da sociedade.  
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6.1.4 Habilidades multidisciplinares 

 

 

a) Cooperação entre áreas do saber - Além de envolver pessoas de classes 

sociais e culturas diferentes, a cooperação ocorreu entre diferentes áreas do saber, 

possibilitando ampliar a visão dos estudantes. De acordo com E02, a interação entre 

profissionais com distintas qualificações, mesmo os que não estão diretamente ligados à 

construção civil, enriqueceu todo o projeto. Na fala deste voluntário, “esse contato com as 

pessoas, possuidoras de conhecimentos e habilidades diferentes, atuou positivamente 

para repensarmos juntos a construção”. 

A docente D01 complementa que, independentemente da área de atuação do 

voluntário, todos contribuíram dentro de suas possibilidades. Ela conta que, em uma das 

missões da qual participou, havia uma engenheira agrônoma, que muito lhe auxiliou, 

ensinando técnicas de preparo de uma horta. Também havia a presença de um médico e 

de um dentista, os quais realizavam atendimentos na área específica. Assim, formou-se 

uma unidade que dispunha de diferentes habilidades em prol do bem-estar daqueles 

necessitados. O aprendizado adquirido através da troca de conhecimentos entre os 

profissionais de variadas profissões enriqueceu a parceria, alcançando resultados 

positivos.  

Neste sentido, E02 afirmou que, durante a missão, foi possível ao aluno perceber a 

necessidade de um bom relacionamento entre os representantes dos diversos ofícios ali 

representados. Lembra, ainda, que o sistema Building Information Modeling (BIM), que 

atualmente conecta profissionais de diferentes áreas durante o desenvolvimento de um 

projeto, exige essa condição entre profissionais, para que recursos e habilidades sejam 

conectados. A arquitetura e as áreas correlatas da construção civil progressivamente 

migram para a plataforma BIM, sendo esta interativa, diferentemente do CAD.  Dessa 

forma, a cada ano a interação entre diferentes profissionais torna-se mais relevante 

durante todo o processo de criação e construção de uma edificação. Tanto por conta do 

momento da história humana em que vivemos quanto como contributo para o 

desenvolvimento projetual, é importante que o futuro profissional saiba relacionar-se com 

a vasta gama de profissionais ligados à profissão, e mesmo com outras áreas, ao oferecer 

seus serviços. 

b) Aproximação entre teoria e prática - Quando envolvidos nas tarefas da 

missão, os alunos começam a ter uma visão mais ampla de tudo o que abrange a profissão, 

desde o processo projetual, em que é preciso pesquisar as necessidades relacionadas, até 

a construção e tudo o que dela faz parte. Como exemplo, houve o entendimento da 
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necessidade de uma escola; a partir daí, foi elaborado o projeto. Mas apenas quando foi 

colocada a "mão na massa" é que foi identificado o que realmente precisava ser 

implementado no local. Contextualizar o projeto no local torna-se um fator importante na 

formação do arquiteto. Não adiantaria erigir naquele ambiente uma escola no padrão de 

uma escola-modelo do meio urbano, pois ela não atenderia às demandas locais. A 

realidade é diferente, os recursos e as necessidades são outras. Considerada a questão, o 

processo de aprendizado oferecido ao aluno torna-se mais holístico.  

Podemos apresentar as teorias, conceitos, normas e legislações, mas os alunos 

compreenderão de uma forma diferente quando vivenciarem uma experiência, podendo 

aplicar os conhecimentos em uma realidade prática. Analogamente ao que os pais fazem 

com seus filhos, desafiando-os e ensinando-os a desenvolverem determinadas 

habilidades, os professores também devem ir além de questões teóricas e desafiar seus 

discentes. 

Nesse sentido, A03 afirma que, às vezes, o aluno age equivocadamente ao querer 

fazer conforme o seu próprio estilo. As peculiaridades locais devem ser consideradas e 

respeitadas. Assim sendo, ela declara ter mudado a mentalidade, sendo mais flexível e 

elaborando projetos adequados às especificidades locais. 

Para M01, a mente do aluno é aguçada ao se deparar com as muitas facetas a serem 

analisadas na criação de um projeto como esse, pois constata que a entrega do projeto 

não é o ponto final. O aluno percebe que, para realizar o que a missão propõe, é preciso 

ter conhecimento aprofundado das necessidades do local, das questões ambientais, das 

questões climáticas, além de entender a logística de recursos para o local. Na fala de M01, 

"Numa ação dessa natureza, o aluno passa a ser uma pessoa mais bem informada sobre o 

todo, não estará preocupado apenas com um item do processo. Creio ser esse um dos 

papéis das missões". 

Corroborando a percepção de M01, E02 afirma que “a gente só começa a entender 

realmente como acontece, quando nós fazemos realmente na prática”. Já A02 admite que 

a missão a fez visualizar novos horizontes, que ultrapassam os projetos arquitetônicos. 

Como precisou atuar diretamente na prática, com questões totalmente diferentes das 

habituais desenvolvidas em ateliês de projeto, a aluna sentiu que a profissão vai muito 

além do que imaginava. Trabalhar nos acabamentos desenvolveu habilidades que ela 

poderá aplicar no futuro. De fato, conforme ela, "Se alguém me solicitar algo do gênero, 

poderei realizar porque eu já sei como deve ser feito. Ao construirmos uma escada, mesmo 

que pequena e simples, foi possível ver na prática como é executada". 

A missão contribuiu para que os alunos compreendessem como os materiais 

reagem, algo pouco explorado em sala de aula. A experimentação é um processo 
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fundamental para o aprendizado dos estudantes, pois quando atuarem 

profissionalmente, deles será requisitado conhecimento aprofundado das características 

físicas dos materiais com que lidam. Este conhecimento capacita-os a criar e propor 

alternativas que se somam à cadeia produtiva, assim como recomendado pela Carta 

UNESCO-UIA, a qual incentiva um maior repertório para dominar processos construtivos.  

Na visão de E02, não há como mensurar os benefícios que a missão proporciona 

aos participantes. Para ele, o estudante envolvido nesse tipo de programa percebe que a 

função da arquitetura e do urbanismo são mais amplas do que é apresentado em sala de 

aula, onde o foco é projetar, não se demorando em outras etapas essenciais do processo. 

Nada pode substituir o que só a vivência na comunidade proporciona, já que apresenta 

aos estudantes as condicionantes da problemática enfrentada.  

Essa experimentação prática inserirá os alunos em problemas reais, diante dos 

quais terão de encontrar caminhos concretos e viáveis, diferentemente do que ocorre no 

ateliê de projeto, em que a exigência para apresentar soluções com baixos custos e 

apropriados às especificidades do trabalho - resistência de materiais, logística e 

viabilidade construtivo - é quase inexistente. Esse cenário demonstra a necessidade de 

envolver o estudante em outras dimensões da realidade profissional, eliminando lacunas 

entre a teoria e a prática. 

c) Comunicação e coordenação de equipes - Alunos e egressos afirmaram 

que a experiência adquirida durante os dias na missão ampliou o aprendizado técnico nas 

atividades de construção. Lidar com os diferentes profissionais que atuaram na 

construção da escola possibilitou o aprendizado de habilidades incomuns na sala de aula. 

Desse modo, os alunos assimilaram a importância da interação pessoal na solução de 

problemas in loco. Por outro lado, técnicas ensinadas no curso podem ser aplicadas no 

processo da construção, consolidando o conhecimento acadêmico.  

Acredita P02 que, ao se formarem, os alunos voluntários valorizarão mais a opinião 

de outros profissionais e de leigos, incluindo os próprios clientes. Trabalhar em equipe 

incentivou a interação entre os participantes, todos em um ambiente novo e muito 

empolgados por enfrentarem desafios juntos. As adversidades foram ingredientes 

importantes na sintonia da equipe, visto que os voluntários se uniam ainda mais para 

encontrar uma solução conjunta. Houve oportunidade para os voluntários opinarem sobre 

a divisão das tarefas, nada sendo imposto, mas tudo decidido em conjunto. Foi benéfico 

estimular o diálogo para a busca de soluções aos diversos incidentes que surgiam na obra, 

amenizando o estresse dos envolvidos. 

O egresso E02 relata acontecimentos da sua participação na missão. Em 2018 havia 

sido estabelecido que os alunos de Arquitetura e Urbanismo ficariam como líderes de 
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algumas tarefas. Designado para coordenar a pintura de uma das edificações, logo 

compreendeu que ele era dispensável nesta função, pois as pessoas que compunham a 

sua equipe eram mais habilitadas, sobretudo os participantes estadunidenses, que 

durante várias oportunidades utilizam estas habilidades, pois se envolvem em muitas 

missões e, geralmente, a pintura é uma parte dos trabalhos. Essa experiência na missão 

possibilita ao aluno ter uma visão mais ampla das dinâmicas do canteiro de obras, 

percebendo onde pode ser mais útil para exercitar suas habilidades. 

Além desses ganhos, o convívio com pessoas provenientes de diversas partes do 

mundo estimulou outro aprendizado, o de línguas, além da superação de barreiras 

culturais. Os participantes ficaram hospedados em um barco, convivendo com pessoas de 

diferentes classes sociais, compartilhando o mesmo alimento, em um ambiente que era 

propício para essa interação, muitas vezes renunciando a hábitos arraigados. O ambiente 

para trocas mais profundas é o do convívio, pois desenvolve a comunicação interpessoal, 

algo limitado pelo contexto da sala de aula e assegurado pela missão. 

d) Estabelecer redes de contato - Muitos dos entrevistados acreditam que as 

relações construídas durante o projeto possuem potencial para intercâmbios e propostas 

de trabalho. Durante os trabalhos foram criados laços de amizade e confiança entre os 

participantes das diferentes nacionalidades. Para E01, uma amizade surgida na missão 

resultou em um convite para fazer a maquete de uma escola na Índia. Já E02 enfatiza: “A 

gente não tem como prever isso, mas todo contato que a gente faz é vantajoso para nosso 

futuro”. Aqueles que, de alguma forma, você ajudou, poderão lhe retribuir no futuro. A 

interação entre os participantes da missão gera contatos entre os quais há troca de favores 

e experiências.  

A rede de contatos pode resultar em estágios ou intercâmbios, tornando-se, assim, 

não apenas uma rede de sociabilidade, mas de trocas acadêmicas. Atualmente, com as 

facilidades da tecnologia, há como se integrar e participar do que acontece em qualquer 

parte do mundo. Essa rede é consolidada ao longo do tempo por meio de interações 

espontâneas, fruto de relacionamentos despertados durante o convívio em projetos como 

o destacado aqui.  

Segundo P02, responsável pela divulgação da missão, a maior promoção do projeto 

ocorreu por um processo natural conhecido como “boca a boca”, desenvolvido 

espontaneamente pelos voluntários, pois não ter acesso à internet e telefone inviabilizou 

a divulgação do que acontecia no campo do voluntariado em tempo real. Assim, a rede de 

contatos foi construída lentamente, por meio de pessoas que lá estiveram, participaram 

daquela realidade e solicitaram auxílio de outras na divulgação do projeto. Como exemplo, 

a primeira equipe de alunos voluntários do UNASP-EC compartilhou o que acontecia na 

comunidade, o que despertou o interesse de outros estudantes.  
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A rede de contatos e de ajuda se consolida de forma orgânica. Recursos sendo 

angariados, inclusive em congressos internacionais. Não se imaginava a construção de 

uma escola de grandes dimensões, mas a estrutura foi erigida com a doação de tempo, 

conhecimento e recursos financeiros de uma rede de ajuda mútua. Conforme relata P02, 

"no momento em que recebemos 300 voluntários na grande missão de 2018, percebemos 

que iríamos concretizar algo significativo". 

Embora a atuação de alunos de Arquitetura e Urbanismo os motive a se 

aprofundarem nos conhecimentos relacionados à profissão, além de buscarem a 

aplicabilidade destes conhecimentos, os resultados mais valiosos não estão relacionados 

ao ganho pessoal destes futuros profissionais, mas sim aos benefícios que o projeto trará 

a longo prazo para a sociedade. A convivência entre culturas e classes sociais 

contrastantes é uma experiência rica e ímpar, ampliando o aprendizado acadêmico e 

contribuindo para que jovens tenham novas posturas e interesses diante de tantas 

desigualdades sociais e prejuízos ambientais.  

No intuito de reconhecer claramente as percepções do participante sobre os 

benefícios do programa, a questão “8” abordou se a Missão Amazonas promoveu 

atividades colaborativas entre os participantes, aproximação entre teoria e prática 

profissional e a formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos, 

demostradas no Figura 44.  

 

Figura 44: Respostas dos entrevistados referentes à pergunta 8 do questionário. 

 
Fonte: Dados da pesquisa desenvolvida pela autora, 2020. 
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Percebe-se, portanto, que a maioria dos entrevistados concorda que o programa 

aproximou a teoria da prática profissional. Já no que concerne às atividades colaborativas 

e à formação de profissionais qualificados e responsivos, houve unanimidade, quando 

afirmaram que a missão contribuiu positivamente. 

Mesmo com tais afirmações, não é possível assegurar qual será o alcance do projeto 

no futuro, mas podemos verificar o que já ocorre na comunidade. No entanto, para os 

alunos de Arquitetura e Urbanismo, a experiência vivida poderá torná-los mais sensíveis à 

realidade dos mais necessitados. 

 

 

6.2 FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

No questionário das entrevistas, no módulo “Responsabilidade Social”, foi 

apresentado aos participantes o seguinte texto, extraído do escopo da carta UIA-UNESCO 

(p. 10): 

Para além dos aspectos estéticos, técnicos e financeiros ligados às responsabilidades 
profissionais, as maiores preocupações expressas nesta Carta incidem no 
compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada de consciência do papel e 
da responsabilidade do arquiteto na sociedade onde se insere, assim como na 
melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos sustentáveis. 
 

A seguir, o questionário se referiu à colaboração da experiência direta para a 

tomada de consciência sobre as atuais desigualdades sociais. A arquiteta P01 acredita que 

a participação no programa foi “um divisor de águas” para quem lá esteve, seja 

profissionalmente ou no âmbito pessoal. Vivenciar os desafios e as dificuldades nessa 

realidade tão contrastante foi algo que os levou os a refletirem sobre o direcionamento de 

suas carreiras profissionais e a participação social. Para R01, essa inserção realmente 

conscientiza os jovens, e acredita que ela acontece por meio da aproximação com quem 

vive em situações de extrema vulnerabilidade social e econômica. Conhecer essas pessoas 

e poder agregar algo à vida delas motiva os voluntários a implementar outros programas 

quando voltarem para as suas regiões de origem. 

Segundo E01, um choque de realidade é sentido logo que se chega à comunidade, 

ao perceberem que os ribeirinhos tomam banho apenas no rio e muitos não possuem "um 

simples chinelinho". A diferente realidade é observada também pela falta de mobiliários 

nas casas (onde não há camas, apenas redes, e somente algumas contarem com fogão a 

gás, pois é comum a utilização de fogão à lenha). Mesmo nessa forma de viver tão simples, 

nota-se a felicidade presente em suas vidas. 
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O egresso E01 relata o que observou ao visitar uma das comunidades da região, 

onde havia uma simples escola, instalada em uma pequena sala. Era visível a felicidade 

que a presença da escola trazia às crianças da comunidade. Conforme ele, "A premissa 

‘menos é mais’ aplica-se não só na arquitetura, mas no cotidiano. Por que que eu teria de 

elaborar algo refinado lá, se posso criar um ambiente legal gastando pouco? Criar 

sensações boas, que tragam contato com a natureza, é algo incrível". 

Para P02, todo esse contato proporcionado aos alunos, seja com a comunidade ou 

com os demais voluntários, faz com que eles percebam a diversidade entre eles, bem 

como as desigualdades sociais. Isso amplia as percepções sobre a realidade do outro e 

pode despertá-los para buscarem oportunidades de engajamento em alguma causa. 

 

 

6.2.1 Engajamento  

 

 

 É bastante provável que a “corrente do bem” iniciada na missão terá 

prosseguimento após o fim da presença dos voluntários na comunidade. De acordo com 

M01, a rede possibilitará novas oportunidades aos alunos. O brasileiro, que por natureza já 

é muito ligado em ações sociais e possui compaixão por outras pessoas, aprecia participar 

de mutirão e tem disposição em ajudar. O exemplo demonstrado pelos docentes do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, por meio da atividade na missão, pode colaborar para o 

despertar dos alunos para o voluntariado e pela ação social, no intuito de minimizar 

problemas sociais que assolam as populações mais carentes. Vários alunos que 

participaram na missão querem repetir a experiência. É possível que esse comportamento 

se repita naturalmente na vida profissional, buscando a participação em projetos de ação 

social.  

Existem diferentes modalidades de missão, de acordo com a duração das 

atividades, como de três, dez e quinze dias. Mas também existem aquelas em que o 

voluntário permanece por um semestre ou até mais, chegando a anos, como alguns 

professores e enfermeiros. Segundo R01, a partir das missões mais curtas é construída 

uma rede de pessoas. Como foi na experiência de M01, que participou de uma missão 

rápida, a partir daí encontrou um propósito de vida e resolveu aplicar seu preparo 

profissional em projetos de ajuda humanitária.  

De acordo com R01, um dia anterior a esta entrevista ele recebeu uma ligação de 

um engenheiro civil que havia participado em uma missão de dez dias, o qual falava assim: 

“Não consigo parar de pensar em missão. O que você acha de eu formar uma Associação 
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Adventista de Engenheiros e Arquitetos, para formar um grupo e começar a prestar 

assistência [...] Eu disse: ‘Eu acho fenomenal’”.  

Para M01, o impacto que teve no primeiro contato com os ribeirinhos lhe 

impulsionou a buscar melhorarias para o futuro das crianças da região atendida pela 

missão. Entre diversos fatores que o motivaram, três deles foram mais determinantes, 

conforme suas palavras: "Ver as suas necessidades, a adesão dos envolvidos e a influência 

dos meus pais, que sempre estiveram engajados em trabalho humanitário". Ele relata que 

oferecer arquitetura e urbanismo é atender as necessidades das pessoas em relação ao 

bem-estar, à moradia, ao belo, às questões sanitárias e ao planejamento das cidades. E 

complementa: "Eu tinha um objetivo um pouquinho maior, algo que deixasse um legado 

para o meu filho. Que ele visse que é bacana fazer o bem para os outros". 

O empenho de famílias, da direção do UNASP-EC e de ONGs em campanhas de 

arrecadação de fundos para a compra de materiais de construção e escolares, gerou uma 

corrente de ajuda. Embora a missão de 2018 tenha tido como foco concluir a escola para 

a inauguração, muitas melhorias e benfeitorias continuam sendo feitas por outras 

missões, dando continuidade ao trabalho. Essa constância de ajuda na comunidade Nova 

Jerusalém possibilita o envolvimento de voluntários por vários períodos. 

A parceria entre as instituições da rede adventista potencializou o projeto, e em 

pouco tempo todas as edificações estivavam construídas. No entanto, é importante 

salientar que a própria filosofia institucional já incentiva a participação de crianças, jovens 

e adultos em projetos de missões. De acordo com cada faixa etária, são criados programas 

para a participação ativa em projetos de ajuda humanitária. 

Na visão de A02, é fundamental estabelecer parcerias, visto que os universitários 

quase nunca têm verbas para colaborar. Quando se trata de algum projeto voluntário, 

muitos se empenham em ajudar, principalmente quando visualizam o valor do projeto, 

como foi o exemplo da construção desta escola no Amazonas, em um local de difícil 

acesso. A conscientização sobre o poder que a educação tem foi o grande atrativo do 

engajamento, fazendo com que muitos decidissem participar, apesar das dificuldades que 

encontrariam. 

 

 

6.2.2 Efeito multiplicador 

   

 

Para P02, só pelo fato de ser no Amazonas, o projeto já chamava muita atenção, 

pois todos querem conhecer a Amazônia. Além disso, as dificuldades para construir uma 



228 
 

escola em um local tão remoto gerou interesse em colaborar. O isolamento, 

estranhamente, foi um fator motivador. Não era como construir uma escola na capital 

Manaus, se deslocando do aeroporto com ônibus para um local próximo, assim como 

acontece em outros projetos, tais como os desenvolvidos pela Maranata54. Nesta missão 

específica, as pessoas precisariam viajar cerca de 30 horas de barco, em meio à mata 

amazônica. O retorno ainda era mais demorado, tendo em vista ser contra a correnteza, 

aumentando umas seis horas a viagem.  

Durante conversas informais, após a missão, foi unânime as pessoas assegurarem 

que fazer parte deste evento mudou completamente a visão sobre a própria vida e sobre 

as necessidades de outros. Não se pode quantificar, ainda, a diferença que a missão trouxe 

à vida desses participantes, mas provavelmente muitos resultados virão e, certamente, 

positivos. 

A rica experiência adquirida na missão impulsiona a reflexão sobre o valor da vida 

e o que realmente almejamos. Assim, um resultado importante é relatado por M01: "Muitos 

alunos me perguntam como poderiam participar de outros projetos, e eu sempre os 

estimulo, dizendo que eles podem criar os próprios projetos, avaliando oportunidades em 

situações que requeiram uma intervenção social". 

Esse tipo de indagação, conforme M01, faz com que seja reconhecida a importância 

de ajudar, além de compreender que a arquitetura vai além do ato de desenhar e criar; é 

participar das decisões do nosso entorno, da nossa comunidade e de todos que estão à 

nossa volta. Mas para isso, o futuro arquiteto precisa se inserir em problemáticas 

complexas que a sociedade enfrenta. Isso o levará a refletir sobre como poderá usar suas 

habilidades e conhecimentos em prol daqueles que não conseguirão contratá-lo.  

Os motivos que levaram os alunos voluntários a participar da missão foram 

diversos, como receber horas de estágio, pressões familiares para que o período de férias 

dos estudos fosse aplicado em atividades úteis socialmente ou, como a grande maioria 

relata, a simples vontade de ajudar. Diversos alunos do UNASP têm desejo de participar 

de projetos de missão, pois no dia a dia de estudos ouvem relatos estimulantes daqueles 

que já passaram pela experiência. A influência pode ocorrer de várias formas, vinda de 

colegas, professores, membros da família, entre outros. Há casos de pais que influenciam 

os filhos, e de filhos que estimulam os pais a participarem das missões.  

 
54 Programa internacional, a Missão Maranatha surgiu nos Estados Unidos em 1969, quando John Freeman 
decidiu fazer uma viagem missionária de curto prazo com suas filhas, para que elas compreendessem o valor de 
servir. 
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A gratidão de quem é ajudado é um aspecto observado pelos participantes, pois "O 

bem gera o bem. Tenho certeza de que estas crianças, ao serem ajudadas, poderão levar 

a outras pessoas, no futuro, a mudança ocorrida em suas vidas hoje", afirma A03. 

Já R01 acredita que o melhor benefício do projeto seria essa transformação, 

pessoas que sempre necessitaram de ajuda passarem a ajudar outros, mesmo sabendo 

que não é simples a mudança de postura em pessoas que receberam ajuda a vida inteira, 

quer seja do governo ou de ONGs. Em suas palavras, "Estamos lutando fortemente contra 

essas tendências. Pois hoje há uma escola construída, com merenda garantida todo dia e 

educação de qualidade, gerando uma situação que não pode acomodar as pessoas. A 

gente lida com a mentalidade delas e isto demora para mudar". 

É mais fácil influenciar crianças que adultos, pois elas são mais suscetíveis a 

mudanças, e como estão em fase de desenvolvimento, seus hábitos podem ser moldados. 

E02 diz que "Uma criança da comunidade afirmou querer ser missionária no futuro. Falou 

ter vontade de fazer o que nós lá fizemos. Ela quer ir para outras comunidades, dar aulas 

e levar esperança e oportunidades para outras crianças ribeirinhas". O contato das 

crianças com os voluntários as contagia e faz com que almejem reproduzir o bem que elas 

receberam, fazendo-as devolver para o seu povo os benefícios de seu desenvolvimento. 

Para P02, os benefícios que as crianças recebem hoje farão com que, no futuro, não 

pensem somente em si, mas caso prossigam nos estudos em outras localidades, voltem 

para ajudar a comunidade, com seus recursos e talentos. Mesmo que seja difícil mensurar 

os impactos da ação, existe grande potencial para o efeito multiplicador positivo, visto que 

os seres humanos são movidos pelas interações sociais. 

Muitas das pessoas que moram em comunidades ribeirinhas se dirigem à cidade 

para buscar formação profissional, mas dificilmente elas retornam. Essa situação não 

permite um maior desenvolvimento social na região, pois não há devolução e 

compartilhamento do conhecimento adquirido para os demais moradores, que não 

tiveram as mesmas oportunidades.  

As cenas de desprendimento, com o objetivo firme de educar e ajudar, certamente 

trarão impacto na vida dos atendidos. Foram férias dedicadas e recursos financeiros 

dispendidos em benefício de desconhecidos, com o propósito de ajudar sem olhar a quem. 

São professores, alunos, famílias inteiras, profissionais liberais, entre outros que 

abandonam conforto e bons salários para servir, chegando alguns a permanecerem por 

longos períodos em projetos de missão.  

Segundo M01, vários alunos que foram voluntários em 2018 participaram de 

missões no ano seguinte em outros locais, como no Peru e na Albânia. Esses alunos 

buscavam novas experiências que lhes trouxessem ainda mais enriquecimento 
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profissional e pessoal. Ou seja, surgiu neles a vontade de continuar ajudando nos projetos 

de ação humanitária, independentemente das condições e do local.  

O projeto e o planejamento da Missão Amazonas foram muito bem executados. 

Necessário eram a organização e a definição minuciosa, pois havia expectativa nas 

pessoas, e, se essas expectativas não fossem atendidas, poderia haver frustração e a 

desistência em futuras missões. Se a programação e o cronograma não estivessem bem 

estruturados, com o material posto na obra, certamente haveria desânimo nos voluntários. 

Felizmente, todas as missões para o Amazonas aconteceram como planejadas. Quando os 

alunos participam e observam que a abrangência do projeto é muito maior do que 

imaginavam e mais relevante em termos de resultados, naturalmente há maior 

engajamento e divulgação positiva do programa.  

O número de alunos matriculados atualmente na escola construída mais que 

triplicou, considerando os alunos da data de abertura da escola. Certamente esse número 

aumentará ainda mais e isso traz um senso de realização muito grande, principalmente 

para aqueles diretamente envolvidos na missão. Toda a mobilização para construir a ETAM 

trouxe credibilidade à ação empreendida e sensibilizou, inclusive, órgãos públicos, como 

descrito por M01, em que a própria prefeitura do município de Barreirinhas está apoiando 

a proposta e apresentando o projeto como piloto para outras regiões.  

A escritora norte-americana Ellen White (1987), em seu livro Beneficência Social, 

registra que é preciso “ajudar os pobres a se ajudarem”, para que não vivam em situação 

de dependência. O projeto Missão Amazonas tem esse objetivo, visto que trabalha com 

educação de crianças, que podem multiplicar no futuro os ganhos que obtêm hoje, para 

o bem de suas comunidades e da sociedade. 

 

 

6.2.3 Facilitador  

 

 

O projeto da Missão Amazonas foi um programa que, naturalmente, ativou 

habilidades essenciais para a formação de profissionais facilitadores, as quais capacitam 

os futuros arquitetos e urbanistas a solucionarem questões complexas e conflitos internos 

enfrentados pela sociedade atual. Engajados, esses profissionais terão perfil para atuar de 

forma interdependente e com responsabilidade compartilhada, contribuindo ativamente 

para um desenvolvimento que alcance todas as classes sociais. 

A inserção no projeto nivelou os voluntários, independentemente da formação, da 

classe social e das experiências vividas anteriormente. Ali, o trabalho era para um mesmo 
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objetivo, não se importando com organização hierárquica, mas com o engajamento no 

objetivo que traria grande impacto positivo à comunidade ribeirinha. 

Fundamentado na Carta UIA, foi perguntado à amostra da pesquisa se eles 

acreditavam que o envolvimento em projetos de ajuda humanitária seria um motivador 

para que o futuro profissional se torne um facilitador, em vez de ser apenas um prestador 

de serviço, e se este tipo de ação colabora para que ele visualize novos nichos de trabalho. 

Na resposta de R01, ele vê que, diferentemente dos Estados Unidos, em que o 

profissional assume mais comumente o perfil de “prestador” de serviços, em países como 

o Brasil os arquitetos são desafiados a assumir um papel de “facilitador”. Nos EUA há uma 

gama de profissionais atuando em conjunto: arquitetos, engenheiros, e ainda uma 

empresa nas várias funções operacionais. Já em nosso país, muitas construções são 

erigidas sem responsável técnico, e quando um engenheiro ou arquiteto é contratado, 

tem de desempenhar funções para as quais não houve instruções claras. 

O envolvimento nesse tipo de programa, em que as funções e hierarquias são 

menos relevantes, valoriza o aprendizado dos estudantes, refletido no posicionamento 

que adotarão profissionalmente. Servir em uma região carente faz com que a pessoa se 

torne cada vez mais sensível às necessidades dos outros e busque ser um agente com 

perfil de facilitador.  

Relata P01 que, quando se está inserido naquela realidade dos ribeirinhos, tão 

contrastante com a vida comum das cidades, a aplicação de alguns conceitos da 

arquitetura torna-se quase supérflua. Com esse pensamento, a arquiteta questiona o 

ensino atual, que acredita ser mais voltado para a técnica e a estética. Do ponto de vista 

do papel do arquiteto, o envolvimento do aluno no contexto da missão permite que ele 

compreenda a dimensão de certas complexidades. Essa afirmação corrobora o 

pensamento do autor Whitaker (2011), quando afirma que os cursos devem promover 

maior aproximação com a realidade. 

A aluna A03 questiona o papel desempenhado pelo arquiteto diante da sociedade. 

Ela diz que quando o profissional propõe uma revitalização importante, mas contribui para 

gentrificação, sua ação colabora com interesses econômicos escusos. Certamente, os 

atingidos por situações desse tipo possuem histórias que os conectam com seus locais e 

a arquitetura não pode ser utilizada como ferramenta destrutiva. Como facilitador, o 

arquiteto tem o dever de integrar essas pessoas ao território onde ocorre a intervenção.  

A aluna chama atenção para os interesses que impulsionam a atuação do 

arquiteto; para ela, os profissionais não devem ter como prioridade ganhar dinheiro e 

poder, mas oferecer melhores condições de vida para as pessoas.  
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No caso da Missão Amazonas, além das questões financeiras, foi preciso 

compreender as condicionantes que o território trazia. Era importante fazer uma pesquisa 

prévia, para que o projeto fosse adequado à necessidade e realidade local. Conhecer os 

produtos disponíveis, para retirar do local o máximo de matéria-prima, interferindo 

minimamente no meio ambiente, era algo essencial. O trabalho de equipe na comunidade 

apresentou um exemplo prático de como deve ser a atuação dos agentes facilitadores. 

Para A01, todos os cursos da área deveriam promover experiência similar para seus 

educandos, com o intuito de formar arquitetos facilitadores: "Arquitetos com esse perfil 

trarão mais benefícios para a sociedade. Atitudes facilitadoras não virão dos estudantes 

que apenas ficaram em sala de aula fazendo projetos no CAD, no estágio. Experiências 

como a que vivenciei no Amazonas deveriam ser obrigatórias no currículo aqui do Brasil", 

afirma. Essa afirmação dialoga com as considerações dos autores citados no referencial 

teórico e com os pressupostos abordados na Carta UNESCO-UIA.  

A carta UIA-UNESCO incentiva o engajamento como eixo central no ensino. Por 

décadas o ensino esteve focado na arquitetura autoral e exponencial, tornando a profissão 

elitizada e de certa forma, opressora. Atualmente, são observados os resultados que esse 

tipo de direcionamento ocasionou na formação do arquiteto. Como afirmado na Carta, o 

alcance da profissão tornou-se muito diminuto e seletivo. Para Montaner e Muxí (2013), o 

que mais se encontra na atualidade são arquitetos que atuam somente para uma minoria.  

Arquitetura e o urbanismo são meios para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, afirma E01. Quando o profissional assimila seu papel e os benefícios que a 

profissão poderá oferecer, naturalmente irá almejar propor algo mais adequado ao 

contexto da intervenção. Consequentemente, pensará não apenas na forma, na função, 

na estética e na materialidade; levará em conta, sobretudo, a viabilidade econômica. A 

mentalidade desse tipo de arquiteto será mais sensível e aberta para ouvir e aplicar novos 

conceitos e técnicas construtivas.  

Conforme E02, quanto mais escutamos as pessoas e procuramos entendê-las, mais 

assertiva será a proposta projetual, visto que as necessidades e os objetivos serão 

alcançados, não apenas do arquiteto, mas principalmente dos usuários. E conclui com sua 

visão de atentar para a real necessidade do usuário: "Se ouvirmos: 'Isto aqui ficou bonito, 

mas não me atende, não resolve o meu problema', o que adiantará? " 

O programa impulsionou questionamentos que podem instigar a busca por 

soluções mais inovadoras e compartilhadas. Vivenciar a realidade de uma comunidade 

ribeirinha fomenta o que pouco se discute em sala de aula. Explorar os processos 

construtivos, ainda que pareça elementar, provoca questionamentos que podem 

desencadear novas formas de atuar. Sair da zona de conforto certamente trará reflexos 
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favoráveis no desenvolvimento da carreira, pois isto trará repertório ao profissional. Por 

consequência, saberá lidar com o imprevisto e dará condições de apresentar propostas 

mais econômicas, empregando recursos mais sustentáveis. Ademais, como facilitadores, 

poderão usar sua formação na resolução de conflitos, dialogando com outros profissionais, 

em um processo construtivo e democrático.  

 
 
 

6.2.4 Educador  

 

 

 É notória a transformação na sociedade, resultante do acesso à informação e à 

educação. No entanto, nas regiões rurais do estado do Amazonas a realidade é diferente, 

pois o acesso praticamente inexiste, havendo inúmeras comunidades muito pobres e com 

IDH baixíssimo. Muitos povoados isolados, distantes da capital, possuem crianças que 

nunca frequentaram a escola, tampouco conhecem a rede de internet. Mas, quando a 

mobilidade é facilitada, com estradas ligadas à Transamazônica, as localidades têm 

melhor desenvolvimento. No caso da comunidade Nova Jerusalém, crianças com 12 anos 

não sabiam ler e escrever antes da missão. 

Neste interim, o projeto da ETAM proporcionou acesso ao conhecimento e à 

educação de qualidade, dando oportunidade para que aquelas crianças tenham um 

futuro mais promissor. Professores voluntários e com ampla formação e experiência 

atuam no local, de maneira a consolidar a transformação almejada para a comunidade.  

Na inauguração da escola, foi apresentado um vídeo em que as crianças citavam o 

que sonhavam para os próprios futuros. Algumas delas disseram que querem ser 

professores, médicos, engenheiros, entre outras profissões. De certa forma, o acesso à 

educação já está fazendo diferença na expectativa de vida delas, fazendo-as almejar algo 

além da pesca, da rotina no rio e de trabalhos braçais. A partir de agora, elas podem ter 

novas perspectivas de vida. Conforme A03, “A arquitetura exerce uma função muito 

importante nessa comunidade: acolher e promover uma vida melhor às crianças. No 

futuro, até as comunidades ao redor serão beneficiadas, pois o conhecimento hoje 

adquirido pelas crianças poderá ser compartilhado com elas". 

A interação com os voluntários fez com que as crianças almejassem um futuro mais 

estimulante, a ter profissões diferentes das que seus pais possuem. Algumas delas 

afirmam ter o desejo de concluir um curso universitário, depois retornar à comunidade e 

ajudar seus conterrâneos. O sonho de ser útil à comunidade revela como o voluntariado é 

algo enriquecedor, não apenas para os atendidos, mas também para os que colaboraram. 
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A fala de E02 confirma esta ideia:  "Acho que é uma troca justa! Nós aprendemos muito 

com eles e eles aprendem muito com a gente". 

Os jovens da comunidade percebem que podem sair dali para cursar uma 

faculdade e depois retornar para agregar de alguma forma. Por outro lado, os voluntários 

veem que não precisam de tudo o que o consumismo e o meio urbano oferecem para 

sermos felizes. Embora os reflexos da educação só poderão ser percebidos mais 

expressivamente ao longo dos anos, esses relatos demonstram uma perspectiva de 

mudança.  

Agente importante na Missão Amazonas, M01 percebeu como a mentalidade das 

crianças locais foi alterada durante os anos de desenvolvimento do projeto. Para ele, a 

mudança de paradigma ocorreu a partir do momento em que elas vislumbraram a 

realidade além da vida na comunidade. Há novo sentido e perspectiva de futuro. Quando 

perguntados sobre o que querem ser, afirmaram alguns querer ser vaqueiros, devido à 

produção de gado; há os que gostariam de ser médicos ou enfermeiros, porque muitos 

desses profissionais passam por ali; os que querem ser arquitetos e engenheiros, porque 

acompanharam suas atuações na construção da escola; aqueles que querem ser 

dentistas, porque agora veem dentistas atendendo na comunidade; outros querem atuar 

na engenharia naval, e ainda encontramos aqueles que se mostram inclinados a ser 

missionários.  

No entanto, segundo E02, o acesso à informação e às melhorias implementadas 

não devem interferir negativamente na cultural local. Por exemplo, a cultura da pesca e a 

da colheita do açaí devem ser valorizadas e preservadas. Certos sistemas vigentes nas 

cidades não fazem sentido naquele contexto. Precisamos entender a rotina e os costumes 

da comunidade para propor estruturas orgânicas, que sejam mais adequadas e que 

agreguem conhecimento.  

 

 

6.3 MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Após as intervenções, de acordo com os participantes da entrevista, houve 

mudanças na postura dos habitantes locais, que se refletiu em melhoria das condições de 

vida. Gradativamente eles assimilaram novos costumes higiênicos e aprimoraram as 

condições sanitárias, o que trará mais saúde ao ambiente. Assim como afirmado por R02, 

pioneiro na comunidade como enfermeiro voluntário, é preciso oferecer educação, pois 

isto trará desenvolvimento e saúde para os moradores. Ações assistencialistas não 
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colaboram para a difusão de conhecimento e para a autonomia da comunidade. Além 

disso, a educação encaminha atitudes de respeito pelo meio ambiente, e o fato de as 

edificações da escola seguirem diretrizes de sustentabilidade, colabora para uma relação 

de respeito entre os ribeirinhos e a natureza que os cerca.  

Ademais, possuir uma escola com água encanada, tratamento de esgoto e 

eletricidade, tem proporcionado conforto, novos hábitos e de novas expectativas. Assim, 

percebem que não precisam viver como antes, sem condições mínimas de conforto, 

higiene e salubridade.  

Após a inauguração das edificações, os voluntários ainda promovem melhorias na 

qualidade de vida local, como as calçadas feitas em torno da escola em 2019, para que as 

crianças circulem sem se sujar, mesmo em dias de chuva, além de colaborar na 

manutenção das salas de aula mais limpas.  

O Quadro 11 apresenta um comparativo das respostas dos participantes 

relacionadas aos benefícios da intervenção na comunidade, abordados na pergunta 15 do 

questionário: “Em sua visão, quais benefícios a comunidade ribeirinha poderá ter a curto 

e longo prazo?” 

Quadro 11: Respostas dos participantes em relação à pergunta 15 

PARTICIPANTE BENEFÍCIOS A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO 

A01 
O acesso ao ensino, energia elétrica, 
água encanada, tudo o que foi feito 
para esta população [...]. 

[...] abrir a possibilidade para a criança pensar 
no futuro [...] encontrar uma daquelas crianças 
formada, sendo engenheira, arquiteta, ou em 
qualquer outra formação.  

A02 

Vendo a realidade, conversando com 
eles e vendo a quantidade de alunos 
que eles já possuem hoje na escola, 
verifica-se que já estão colhendo 
alguns benefícios. [...] A construção da 
escola neste local facilitou o acesso à 
educação de crianças de outras 
comunidades. 

A escola oferecerá cursos técnicos e 
profissionalizantes, que trarão oportunidades 
também para os adultos, para que tenham 
opção de ter uma profissão diferente 
daquelas que geralmente eles têm, para 
poder comprar coisas nas cidades, como 
remédios. Os voluntários também os 
ensinaram a fazer chaveiros com o material 
que eles encontram na mata, feitos com 
sementes de açaí. São peças artesanais que 
ficam muito bonitas e que podem ser 
vendidas para contribuir no sustento das 
famílias ribeirinhas. 

A03 

As crianças terão oportunidade de 
estudar, o básico para eles. Acesso à 
comida e cama [...] para as crianças 
que viajavam de barco muitos 
minutos, se cansando. 

[...] elas terão conhecimentos e poderão 
ajudar outras comunidades ao redor. Depois, 
podem ir para universidades e levar estas 
experiências para outros locais, até 
construindo escolas e outros ambientes para 
demais comunidades. Isso é como uma teia, 
abrindo oportunidades para mais gente 
ainda. 

D01 A gravação falhou A gravação falhou 

E01 

[...]Tu vês que eles já começaram a 
fazer casas um pouco melhores, e tu 
vês, por exemplo, a arquitetura 
ajudou a levar educação para lá. [...] 
Aquelas questões de qualidade de 
vida, qualidade de educação, o 

E eu vejo criança querendo fazer medicina, 
querendo ser professor, querendo estudar 
cursos que lá não tem, e que muitos querem 
ir além para estudar e voltar para ajudar a 
comunidade, assim como a gente ajudou, 
sabe? [...] 
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próprio contato com a gente [...] acho 
que o aspecto social também.  

E02 

[...] a questão da escola, pois ela traz 
um novo marco para a comunidade. 
Ela irá proporcionar experiências 
diferentes, com novas metas e 
objetivos para as crianças que forem 
estudar ali.  

[...] muitas já sonham em se formar em 
medicina, engenharia, em arquitetura, ou em 
qualquer outra área que vão querer atuar para 
fazer a diferença. [...] acredito que no futuro 
algumas daquelas crianças serão profissionais 
que visem contribuir e fazer a diferença. A 
questão é mostrar à comunidade que o bem 
que nós fazemos, eles poderão repassar para 
outras pessoas. 

M01 

[...] a gente já viu mudanças nas 
famílias locais, de famílias que vêm 
por causa da escola. A gente já tem 
percebido que a própria prefeitura do 
município de Barreirinhas está 
apoiando muito esse projeto, pois 
entende que é um projeto sério, 
multiplicador. Então, ela já está 
apresentando esse projeto para toda 
a região como um projeto piloto, que 
realmente deu certo ali, e pode dar 
certo em vários outros lugares. 

Então, a longo prazo, os resultados vão ser na 
região. Não tem como quantificar os 
resultados, mas o que a gente ouve são só 
informações boas em termos de mudança de 
paradigma, de crescimento, de interesse no 
projeto, de querer copiar alguma coisa que 
deu certo. Eu acho que eles são tão carentes 
que, assim, o mínimo que você faz já é o 
bastante para eles.       

R01 

Se construímos algo, eles vão 
ter alojamento, ou uma escola, no 
caso, um lugar físico para estudar ou 
um lugar físico para estar fora do sol, 
um lugar físico para usar o banheiro. 
Porque muitas comunidades vão na 
mata para usar o banheiro. Então, 
imediatamente uma construção os 
leva a terem uma estrutura 
de alojamento.  

Eleva a mente a pensar em coisas de 
qualidade, em ambientes higienizados, em 
lugar organizados. [...] Quando, de repente, 
você sai de casa e vai para uma escola agora 
organizada, bem pintada, com cerâmica no 
chão, com banheiros limpos, um vaso 
higienizado, num lugar organizado, já instiga 
a cabeça deles a começar a pensar e 
desenvolver a parte criativa, como também 
cria padrões de vida. Então eu acho que, a 
longo prazo, a gente acaba desenvolvendo a 
mentalidade das pessoas com a construção.    

R02 

As crianças, pois hoje elas sabem ler e 
escrever. Uma criança que possui 
essas habilidades, acabam tendo um 
conhecimento mais amplo. É como se 
os horizontes estivessem sendo 
ampliados. [...] Hoje vemos crianças 
tocando flautas e teclados, coisas que 
jamais fariam antes. [...] alguns 
começaram a fazer os banheiros 
dentro de casa [...] dando início a uma 
nova fase, a de trazer certo 
saneamento às comunidades. 
 

Acreditamos que trará um futuro melhor para 
aquelas crianças. [...]. Acredito que a educação 
promove o desejo de ter uma profissão, pois 
ela estimula a mudar a realidade em que eles 
vivem. Na região as meninas engravidam 
muito cedo, com 12 e 13 anos, desistindo assim 
de estudar e acabando tendo muitos filhos. 
Mas se a gente consegue instigar e dar novos 
sonhos para estas crianças, muitas vai 
continuar estudando para interromper esse 
ciclo de miséria que suas famílias vivem.  

P01 Não foi feita a pergunta. Não foi feita a pergunta. 

P02 
Em curto prazo é ver estas crianças 
terem oportunidade de estudar [...] 
sabendo ler e escrever hoje. 

Eu acredito que no futuro as crianças das 
comunidades poderão ter maior capacidade 
para ajudar outros [...] acredito que as crianças 
que entram em contato com os voluntários 
possuem muito mais possibilidades para 
estudar e se desenvolver, e assim trazer para 
o seu povo os benefícios de seu 
desenvolvimento [...]. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com exceção de dois participantes - D01, com quem a gravação falhou, e P02, em 

que a entrevista não abordou a pergunta, todos os demais constataram que alguma 

transformação já ocorreu na vida dos moradores, bem como em outras comunidades 

vizinhas. Embora não seja assegurado o progresso no futuro, todos acreditam que 

resultados positivos poderão vir a longo prazo.  
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A dedicação dos voluntários é a melhor forma de demonstrar o quanto estão 

inseridos no projeto, ensinando e motivando as crianças a multiplicarem suas ações na 

comunidade. Com envolvimento mais aprofundado, os professores da ETAM 

abandonaram o conforto, a vida urbana e, inclusive salários para servir neste novo 

ambiente, sendo exemplos motivadores para as crianças. Esses profissionais integraram o 

projeto para lecionar por um período de até cinco anos. Com isso, P02 acredita que o 

contato com esses professores fará com que os beneficiados entendam as dinâmicas da 

vida e, quiçá, renunciar a certos confortos por um objetivo maior, assim como os 

voluntários. Eles conhecem a cultura, nasceram e vivem ali, por isso, parte-se do 

pressuposto  que têm condições de colaborar, de maneira mais eficiente.  

 

 

6.3.1 Saúde 

  

 

A intervenção na comunidade Nova Jerusalém também teve foco na saúde. A força 

de trabalho voluntário iniciou a construção de um posto de saúde em 2011, por verificar a 

carência urgente. Porém, ao conhecer a realidade em que a comunidade vivia, 

compreendeu-se que para maior qualidade de vida os moradores precisavam também do 

atendimento de outras necessidades, igualmente importantes, como na área da 

educação. Por meio do ensino viriam grandes transformações, inclusive em relação à 

saúde individual. Certamente, o conhecimento traria maior conscientização e 

preocupação com os bons hábitos e o trato com o próprio corpo. 

Indiretamente, a escola trouxe motivação para a construção de banheiros em suas 

próprias casas. Neste contexto, E01 informa que "Eles aprenderam a fazer as instalações 

de esgoto enquanto era erguida a escola e viram como isto era positivo. Provavelmente, 

lá haverá um efeito cascata de boas realizações". 

Oferecer uma edificação com sanitários e fossa séptica traz impacto positivo não 

apenas à saúde comunitária, mas se estende a saúde pública de toda uma região, pois 

colabora para o rompimento de possíveis ciclos de infecção. Conforme R01, "Quando a 

gente ergue uma construção bem-feita, arrumadinha, isto serve como um modelo. Então, 

podemos estimular grandes mudanças na comunidade".  

As condições encontradas na comunidade na época em que iniciaram as obras, na 

qual não havia água encanada e nem gerador de energia elétrica, revelavam a fragilidade 

sanitária em que viviam. Mulheres carregavam a água do rio em latas e coletavam água 

de chuvas para beber, cozinhar e lavar. Com o passar do tempo e a ajuda dos voluntários, 
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as famílias tiveram à disposição água encanada dentro de suas casas. Neste tempo, o 

gerador do povoado estragou, e isto mostrou novamente a precariedade no local, pois 

houve novamente a necessidade de ajuda externa, para aquisição de um novo gerador.  

 Os voluntários instalaram água encanada não apenas para a escola, mas para todas 

as casas. Foram levados para o local encanamentos e poços foram abertos em toda a 

comunidade. Além disso, tanto nas edificações da escola quanto nas habitações, a 

sustentabilidade foi aplicada. Esses valores de respeito ao ambiente natural sempre foram 

intrínsecos nas atividades e na postura dos voluntários. 

Palestras foram organizadas para a população local, conscientizando-a e 

incentivando-a a novas posturas sanitárias. Nesses encontros também foram abordadas 

técnicas de manutenção que os prédios escolares deveriam receber, para a devida 

conservação. Os benefícios que o projeto trouxe à comunidade vão muito além daqueles 

que podemos enxergar. Por ser multidisciplinar, além do acesso à educação, a 

programação desenvolvida na escola agrega temas como alimentação, higiene, saúde e 

relacionamentos, que são abordados em sala de aula e em palestras com as famílias.  

Em relação à melhoria na habitação, os exemplos deixados por alunos e professores 

refletiram na maneira com a qual os ribeirinhos estão construindo e reformando suas 

casas. Essa convivência fez com que eles vissem que podem tornar suas habitações mais 

funcionais, confortáveis e salubres. Levar arquitetura para o local elevou a importância da 

educação ambiental para os habitantes. Enquanto os espaços construídos ganharam 

qualidade, a interação com o meio ambiente passou a ser vista com mais 

responsabilidade, pois atualmente são aplicados instrumentos e infraestruturas que 

menos impactam a natureza. 

A construção da escola foi precursora de outras que viriam na comunidade. 

Algumas casas foram edificadas após a primeira intervenção e já possuem características 

técnicas e materiais semelhantes às dos prédios escolares. Como foram utilizados 

materiais da região para erigir a escola, os ribeirinhos puderam reproduzir aquilo que 

aprenderam em suas habitações com mais facilidade. O aprendizado na prática, visto que 

eles participaram da construção junto aos voluntários, resultou em melhorias para as suas 

casas, como ventilação adequada, acabamento mais apropriado e espaços funcionais. O 

estímulo recebido fez com que saíssem da passividade e buscassem edificar casas mais 

condizentes com as necessidades e condicionantes locais. 

A saúde tem o poder de colaborar na qualidade de vida, enquanto a educação tem 

o poder de transformar a vida. Assim, a escola tem grande potencial para mudar o futuro 

daquelas crianças e adolescentes. Ou melhor, já está mudando e poderá influenciar 
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também na qualidade de vida dos adultos, visto que os filhos terão melhores condições 

de cuidarem de seus pais.  

 

 

6.3.2 Relacionamento 

 

 

Embora os voluntários ficassem alojados nos barcos, M01 afirma que todos faziam 

questão de dormir da mesma forma que os ribeirinhos, em redes. Quem está na missão 

também participa da vida na comunidade, porque "nós queremos que eles tenham um 

convívio prolongado com as pessoas, não apenas cumprir com horas de estágio", relata. A 

intenção é que haja total imersão dos alunos na comunidade, inserindo-os no cotidiano e 

na programação estipulada pelos moradores. Assim, durante a estada no local, e dentro 

das possibilidades, os alunos conviveram com as pessoas da comunidade, tratando e 

sendo tratados pelos nomes próprios. Dessa forma, o voluntário cria vínculos com as 

crianças e as famílias do local.  

Os aparelhos celulares dos alunos foram utilizados apenas para fotografar, pois não 

havia condições de efetuar ligações ou acessar a internet no local. Houve infinitas 

oportunidades para conviver e dialogar com as pessoas de forma direta, não por meio de 

mensagens trocadas por via eletrônica. Isso despertou a reflexão sobre o tempo que 

gastamos em coisas fúteis, que pouco ou nada agregam ao nosso desenvolvimento físico, 

intelectual e relacional. 

No pouco tempo de cada missão evidenciou-se que, quando estamos focados e 

unidos, os níveis de produção são superiores. Em curto período, muitas metas foram 

alcançadas. "Isso me fez compreender que devemos abrir a mente para a realidade dos 

outros e pensar como o outro vive. Isso ajuda a gente desenvolver os projetos conforme 

as pessoas necessitam de verdade", afirma A03. 

Outra questão significativa se refere ao fortalecimento das relações interpessoais 

entre alunos voluntários. O afastamento de tudo aquilo que é comum na cidade, como as 

redes sociais, torna-os mais próximos uns dos outros e mais sensíveis. Toda a aproximação, 

desde dormir em conjunto em um mesmo barco, minimiza a individualidade. Quem está 

disposto a participar de uma missão como essa esquece um pouco de seus hábitos e de 

sua cultura, para se inserir em outra realidade. Então, pode-se dizer que a missão acaba 

igualando a todos, independentemente da profissão e costumes, visto que todos 

participam das mesmas refeições e têm suas “camas” espalhadas em um mesmo 

ambiente – o barco.  
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6.3.3 Rendimentos 

 

 

O artesanato local, valorizado por visitantes e turistas, é vendido em uma feira na 

cidade de Barreirinha. Muitas pessoas produzem artesanatos para aumentar o orçamento 

familiar. No entanto, nem sempre todos os produtos são aceitos, tendo em vista que não 

possuem a qualidade e estética desejadas pelos consumidores, os quais procuram por 

artigos com aspecto mais atrativo. Diante dessa situação, os voluntários apresentaram 

alternativas aos ribeirinhos, para que oferecessem seus artesanatos diferenciados e com 

mais qualidade, agregando valor. Neste contexto, A02 explica que "Os voluntários os 

ensinaram a fazer chaveiros com sementes de açaí, material encontrado na mata. São 

peças artesanais que ficam muito bonitas e que podem ser vendidas para contribuir no 

sustento das famílias".  

Também orientaram a como melhorar sua produção e negociação, pois o valor que 

eles estipulavam era irrisório. Assim, a escassa renda das famílias pode ser ampliada com 

a venda de artigos agora valorizados pelos turistas e viajantes, produzidos em série e com 

um valor justo. 

Outro fator relevante para ajudar financeiramente as famílias é o fato de terem 

aprendido novas técnicas construtivas. O envolvimento na construção da escola, somado 

à convivência com acadêmicos, docentes e profissionais, possibilitou a troca de 

experiências e o aprendizado dos moradores locais, que, por sua vez, poderão aprimorar 

suas habilidades e melhorar as condições das habitações na região. 

 

 

6.4 REFLEXÃO SOBRE A MISSÃO AMAZONAS 

 

 

Em eventuais conversas com alunos que participaram da Missão Amazonas, 

percebo que eles gostariam de ter tido maior contato com os processos construtivos. A 

respeito disso, a Carta da UNESCO-UIA faz menção ao distanciamento de toda a cadeia 

produtiva da construção civil. Talvez seja resultado das lacunas que existem entre o 

documento da UIA e as DCN brasileiras, pois, como apresentado no Capítulo 2, existem 

cinco competências estipuladas como essenciais na Carta relativas ao item “Estudos 

Profissionais”, que não consta nas DCN, prejudicando a formação dos arquitetos no Brasil. 
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O profissional arquiteto, como mentor, deveria estar preparado para responder 

questionamentos que surgem no canteiro de obras e estar mais próximo dos operários da 

construção civil. Dúvidas podem ser sanadas e erros evitados, economizando recursos e 

minimizando impactos ambientais.  

Costumeiramente, vemos construções que consomem demasiadamente mão de 

obra, talvez devido à falta de planejamento. Além disso, a falta de conhecimento e de 

profissionais qualificados limitam o uso de novas alternativas na construção. Com 

domínio, o arquiteto poderá orientar operários a trabalhos mais eficientes, além de sugerir 

novos materiais e tecnologias e tornar a arquitetura e o urbanismo presente em todas as 

classes sociais. Desse modo, o arquiteto, como facilitador, vai desempenhar um papel mais 

significativo em busca da qualidade na arquitetura e no urbanismo. 

Com isso em mente, pode-se analisar por meio desta investigação a contribuição 

do projeto de extensão Missão Amazonas, do curso de Arquitetura e Urbanismo do 

UNASP-EC (em colaboração com a ASVAN, ADRA Amazonas e ADRA Internacional), em 

que o foco estava na construção de uma escola na comunidade ribeirinha de Nova 

Jerusalém, município de Barreirinha, no estado do Amazonas. O projeto teve como foco a 

educação das crianças da comunidade, ao mesmo tempo em que favoreceu o 

desenvolvimento de habilidades e competências de alunos de Arquitetura e Urbanismo e, 

ainda, encaminhou-os para a reflexão sobre os reais valores da vida, especialmente os 

envolvidos neste projeto. 

Os insights que a experiência da Missão Amazonas despertou mostram a 

viabilidade de projetos de magnitude na formação acadêmica, quando se estabelecem 

parcerias com colaboradores, ONGs e estrangeiros. Ademais, o desenvolvimento de 

atividades práticas, em parceria com outras IES, proporciona um valioso ambiente de 

trocas. 

Nesse sentido, com o objetivo de responder as questões abordadas na tese, a partir 

da análise dos dados e feitas as considerações, serão apresentadas no Figura 45, os 

impactos do projeto Missão Amazonas para:  

1) a aquisição das habilidades e competências dos alunos de Arquitetura e 

Urbanismo;  

2) a promoção da reponsabilidade social na sociedade civil; e, 

3) as melhorias da qualidade de vida da comunidade.  
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Figura 45: Síntese da análise 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

A síntese da análise está expressa graficamente na Figura 45, abordando a relação 

entre os três conjuntos (núcleos abordados nas entrevistas da análise): as habilidades e 

competências, responsabilidade social e melhorias da qualidade de vida da comunidade. 

Esses conjuntos se mesclam, trazendo inúmeros benefícios à sociedade e à comunidade 

acadêmica. As sobreposições entre os conjuntos resultam de intercessões, que podem ser 

consideradas como objetivos secundários, mas que, no caso analisado, poderão trazer 

grandes transformações a todos os envolvidos, com a impossibilidade de mensurá-las, no 

momento. 

Ao propor que os alunos desenvolvam habilidades e competências em atividades 

que englobem responsabilidade social, será possível formar profissionais mais engajados. 

Em outro sentido, se a comunidade for envolvida em ações que também trabalhem suas 

habilidades construtivas, isso promoverá uma sociedade mais capacitada. Além disso, a 

comunidade será mais engajada quando compreender a importância da responsabilidade 

social para o seu próprio bem e daqueles que a comunidade poderá beneficiar no futuro. 

Assim, pode-se afirmar que o programa Missão Amazonas, assim como outros programas 

de Design-Build, abrangeu esses três conjuntos, que dificilmente uma metodologia de 

ensino desenvolvida apenas no ateliê de projeto conseguiria abarcar. 

A partir da hipótese estabelecida na tese, buscou-se apresentar a experiência no 

Amazonas, em paralelo com as atividades desenvolvidas nas Universidades de Auburn e 

de Yale, como ações que permitem a inserção de alunos na realidade profissional e social. 

Com isso, verificou-se que, assim como os programas Rural Studio e Jim Vlock, a Missão 
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Amazonas se desenvolveu como atividade de caráter colaborativo, em que os objetivos 

foram compartilhados entre alunos e doadores, superando barreiras físicas, sociais e 

financeiras. A comparação destes três programas está exposta no Quadro 12, a seguir. 

 

Quadro 12: Relação entre os programas Rural Studio, Jim Vlock e Missão Amazonas 

 RURAL STUDIO JIM VLOCK MISSÃO AMAZONAS 

INSTITUIÇÃO Universidade Auburn Universidade Yale UNASP-EC 

PAÍS Estados Unidos Estados Unidos Brasil 

ANO DE 
CRIAÇÃO 

1993 1967 2014 

MENTOR Samuel Mockbee  Charles W. Moore  Rolf Leroy Maier 

OBJETIVO 

Capacitar estudantes para 
projetar e construir a partir 
do engajamento social, 
oferecendo edificações bem 
construídas e seguras para 
famílias pobres. Mockbee 
acreditava que a solução 
para a pobreza deveria vir 
do seu próprio contexto.  

Moore percebeu que 
construir algo traria vários 
benefícios para os 
alunos. Por meio da 
tectônica e tecnologias 
básicas, buscava inspirar 
os alunos por meio da 
mecânica construtiva, 
além de promover a ação 
social positiva. 

Promover educação para 
crianças ribeirinhas e 
melhorar as condições de 
vida local. Ao mesmo 
tempo, Maier buscou 
promover o engajamento 
de alunos, por meio do 
exemplo, além de contribuir 
para suas habilidades e 
competências. 

FOCO 
PRINCIPAL 

Habitação Habitação Educação 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

Oeste do Alabama, na 
região do Black Belt 

New Haven, Appalachia e 
Connecticut Interior do Amazonas 

PROGRAMA 3° e 5° ano da graduação e 
mestrado 

1° ano da graduação e pós-
graduação 

Projeto de Extensão para 
alunos da graduação 

OBRIGATÓRIO 
Opcional para a graduação 
e obrigatório para o 
mestrado 

Sim Não 

PARCERIAS 

Fannie Mae, USDA, Dep.de 
Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 
dos EUA, Instituto Nacional 
de Ciências da Construção, 
Centro de Estudos de 
Habitação de Harvard, entre 
outras 

Habitat for Humanity, 
Neighborhood Housing 
Services, Common 
Ground, Neighbourworks 
New Horizons e Columbus 
House 

ASVAN, ADRA Amazonas, 
ADRA Internacional 

OUTROS 
DOADORES Sim Sim Sim 

EFEITO 
MULTIPLICADO

R 

Para Mockbee, o Rural 
Studio tem o poder para 
criar um senso moral de 
serviço às comunidades.  

Entusiasmados, os alunos 
desejam continuar 
engajados, dedicando no 
futuro sua profissão para o 
bem comum. 

Os alunos desejam 
trabalhar mais em prol do 
próximo e não apenas 
buscando os seus próprios 
interesses. 

ENVOLVIDOS 

Docentes e alunos da 
graduação e do mestrado 
(conforme foi possível 
investigar no website 
oficial). 

Docentes e alunos da 
graduação e da pós-
graduação (conforme foi 
possível investigar no 
website oficial). 
 

Docentes, alunos, diversos 
profissionais e voluntários 
da instituição de origem e 
de outras instituições 
nacionais e internacionais. 
Também houve incentivo à 
participação de 
adolescentes, aposentados 
e famílias inteiras. 

MULTIDISCIPLI
NAR 

Não Não 

Sim. Alunos e profissionais 
da saúde, da educação, 
entre outras áreas do 
conhecimento.  

N° DE ALUNOS 
3° ano – Até 16 alunos. 
5° ano - Até 12 alunos. 
Mestrado – Todos os alunos. 

Todos os alunos inscritos 
no primeiro ano da 
graduação. 

Não limitado. 
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RESULTADOS 
Projetaram e construíram 
mais de 200 casas e centros 
comunitários. 

Centros comunitários, 
alojamentos e moradias 
populares.  

Um complexo escolar no 
interior do Amazonas. 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nas entrevistas e dados coletados, nos websites oficiais da Universidade 
Yale e do Rural Studio, 2020. 

 

Estabelecer as prováveis relações do projeto de extensão do UNASP-EC com as 

abordagens pedagógicas do Design-Build, desenvolvidas nas universidades de Auburn e 

de Yale, de acordo com o Quadro 12, permite verificar as diferenças e semelhanças entre 

os programas. O projeto Missão Amazonas se diferencia dos programas estadunidenses 

devido ao seu poder multiplicador, visto que o número de participantes era ilimitado. 

Agregador, o projeto contou com a colaboração de equipes interdisciplinares, formada por 

alunos de graduação, docentes, profissionais e sociedade civil. Outro fator está relacionado 

ao isolamento geográfico, visto que implantar uma escola num local de difícil acesso, 

exigia um planejamento estratégico de logística diferenciado, tanto no que concernia à 

colocação dos materiais de construção quanto na condução dos alunos e demais 

voluntários ao canteiro de obras. Apesar disso,  o principal destaque recaiu sobre  o 

objetivo da intervenção, pois o projeto fomentou o desenvolvimento intelectual das 

crianças ribeirinhas, por meio da educação. 

Por meio do programa, foi possível abordar diferentes dimensões da 

sustentabilidade, como a ambiental, econômica e a social. Em função disso, percebe-se 

que os resultados alcançados estão alinhados às recomendações da UIA e aos objetivos 

para o desenvolvimento global estabelecidos pela ONU. Assim, pode-se afirmar que a área 

de arquitetura e urbanismo, por meio do programa Missão Amazonas, também não deixa 

de ser um contributo relevante para os objetivos da Agenda 2030. Nesta investigação é 

possível identificar que pelo menos 12, dos 17 ODS, tiveram proximidade com o estudo de 

caso analisado, conforme os destacados no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Objetivos da Agenda 2030 (ODS) relacionados à Missão Amazonas: 

CATEGORIA 
AÇÃO FUNDAMENTADA NA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 

COOPERAÇÃO 
METAS 

1 
Erradicação da 

Pobreza 

Minimizar a pobreza em comunidades ribeirinhas, a partir da educação e 
de recursos de fontes resultantes de cooperação para o desenvolvimento 
de países em desenvolvimento; 
Promover a resiliência nas comunidades vulneráveis no interior do 
Amazonas. 

Meta 1.a 
 

Meta 1.5 

2 
Fome Zero e 
Agricultura 
Sustentável 

Garantir alimentação nutritiva para todas as crianças ribeirinhas, por meio 
da merenda escolar, bem como promover a educação sobre a agricultura 
sustentável. 
Implantar sistemas sustentáveis de produção de alimentos e práticas 
agrícolas resilientes. 

Meta 2.1 
 

Meta 2.4 

3 
Saúde e Bem-Estar 

Instrução sobre cuidados com a saúde e o uso de substâncias 
entorpecentes, drogas e bebidas alcoólicas; 
Orientar sobre prevenção de doenças e o cuidado com a saúde física e 
mental; 
Informar sobre o contágio, a prevenção e o tratamento de epidemias. 

Meta 3.5 
 

Meta 3.4 
Meta 3.3 



245 
 

4 
Educação  

de Qualidade 

Assegurar a educação de vulneráveis, por meio de instalações físicas 
apropriadas e inclusivas; 
Garantir conhecimentos e habilidades necessárias às comunidades 
ribeirinhas;  
Implantar programas de alfabetização e conhecimentos básicos de jovens 
e adultos; 
Buscar a igualdade no ensino e na formação profissional de crianças 
vulneráveis; 
Formação de jovens e adultos para qualificação profissional e 
empreendedorismo; 
Promover o desenvolvimento na primeira infância; 
Assegurar que todas as crianças completem o ensino fundamental de 
qualidade. 

Meta 4.2 
Meta 4.7 
Meta 4.6 
Meta 4.5 
Meta 4.4 
Meta 4.2 
Meta 4.1 

6 
Água Potável e 

Saneamento 

Fomento sobre a implantação de gestão sustentável da água e 
saneamento básico; 
Educação sobre a proteção de ecossistemas relacionados com a rio e 
floresta Amazônica; 
Instrução sobre higiene pessoal e tratamento de esgoto. 

Meta 6.b 
Meta 6.6 
Meta 6.2 

7 
Energia Acessível e 

Limpa 

Instalação de energia solar, para contribuir com a eficiência energética e 
sustentável;  
Participação ativa nos objetivos globais de energias renováveis. 
Ampliação de cooperação para viabilizar o acesso a tecnologias de 
eficiência energética. 

Meta 7.3 
Meta 7.2 
Meta 7.a 

8 
Trabalho Decente 

e Crescimento 
Econômico 

Fortalecer medidas eficazes para erradicação do trabalho forçado e 
infantil; 
Educar e formar jovens para introduzi-los aos nichos de trabalho, para 
reduzir o desemprego; 
Inserção de jovens e adultos na produção, na geração de emprego e no 
empreendedorismo. 

Meta 8.7 
Meta 8.6 
Meta 8.3 

10 
Redução da 

Desigualdades 

Implantação de programas que visem alcançar progressivamente maior 
igualdade social; 
Cooperar para reduzir as desigualdades e promover ações adequadas para 
atingir o objetivo; 
Inclusão social e econômica e política àqueles que se encontram em 
vulnerabilidade; 
Incentivar e apoiar o crescimento econômico de pessoas pobres. 

Meta 10.4 
Meta 10.3 
Meta 10.2 
Meta 10.1 

11 
Cidades e 

Comunidades 
Sustentáveis 

Apoio de relações que visem o planejamento estratégico regional de 
desenvolvimento; 
Ações para reduzir mortes e consequências causadas por desastres 
ambientais; 
Estratégias para proteção do patrimônio natural;  
Gestão participativa, integrada e sustentável na comunidade. 

Meta 11.a 
Meta 11.5 
Meta 11.4 
Meta 11.3 

12 
Consumo e 
Produção 

Responsáveis 

Conscientização sobre sustentabilidade e estilos de vida em harmonia 
com a natureza; 
Instrução sobre a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 
reciclagem e reuso; 
Educar sobre gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.  

Meta 12.8 
Meta 12.5 
Meta 12.2 

13 
Ação Contra a 

Mudança Global 
do Clima 

Criação de mecanismos de planejamento relacionados à mudança do 
clima e à gestão eficaz; 
Conscientização ambiental sobre mitigação global do clima, adaptação, 
redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima. 

Meta 13.b 
Meta 13.3 

15 
Vida Terrestre 

Integração entre os ecossistemas, a biodiversidade e estratégias para 
redução da pobreza. 
Educação ambiental e a proteção da biodiversidade e de espécies 
ameaçadas; 
Implementação de programas de gestão sustentável da floresta;  
Incentivo a conservação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de 
água doce. 

Meta 15.9 
Meta 15.5 
Meta 15.2 
Meta 15.1 

16 
Paz, Justiça e 
Instituições 

Eficazes 

Efetivação do acesso à informação e proteção das liberdades 
fundamentais;  
Incentivo para a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa; 
Implantação de instituição educacional eficaz, responsável e transparente;
  
Prevenção do abuso, exploração, tráfico, violência e tortura contra 
crianças; 
Prevenção de todas as formas de violência e das taxas de mortalidade 
relacionada. 

Meta 
16.10 

Meta 16.7 
Meta 16.6 
Meta 16.2 
Meta 16.1 
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17 
Parcerias e Meios 

de Implementação 

Estabelecimento de iniciativas em função do desenvolvimento 
sustentável; 
Promoção de parcerias público-privadas, terceiro setor e com a sociedade 
civil eficazes. 
Parcerias globais para partilhar conhecimento, experiência, tecnologia e 
recursos financeiros; 
Estabelecimento de apoio internacional para a implementação eficaz e 
sustentável; 
Promoção do desenvolvimento e da difusão de tecnologias 
ambientalmente corretas; 
Apoio regional e internacional para permitir o acesso à ciência, tecnologia 
e inovação; 
Captação de recursos financeiros adicionais a partir de múltiplas fontes. 

Meta 
17.19 
Meta 
17.17 
Meta 
17.16 

Meta 17.9 
Meta 17.7 
Meta 17.6 
Meta 17.3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Portanto, programas como o Missão Amazonas estão em consonância com a Carta 

UNESCO-UIA, além de colaborar para a implantação das metas estipuladas nos objetivos 

da Agenda 2030, sendo em algumas metas visíveis os ganhos diretos, enquanto em 

outras, são indiretos. Insistimos que o ensino continua sendo o principal vetor a  favorecer 

o desenvolvimento de comunidades vulneráveis, auxiliando no alcance da proposta do 

desenvolvimento global estipulado pela ONU.  

Embora o programa contribua para a implantação da Resolução CNE/CES nº 7, de 

2018, sobre a curricularização da extensão, o mais importante não é atender a legislação 

por si só, mas sim vislumbrar na prática os ganhos acadêmicos e sociais. Essa harmonia 

de pensamento entre as organizações revela a urgência em se alterar a forma da atuação 

do homem no século XXI. No campo da Arquitetura e Urbanismo, a formação precisa 

proporcionar experiências que tenham o poder de transformação, tanto nos futuros 

profissionais quanto na sociedade. Dessa forma, pode-se dizer que o Design-Build é uma 

alternativa profícua para o futuro da educação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 

Assim, a hipótese desta tese foi confirmada, pois atividades de extensão aliadas ao 

engajamento social possuem capacidade para estruturar o projeto pedagógico e 

formativo do arquiteto e urbanista, na condução de um profissional mais qualificado e 

responsivo, favorecem a comunidade acadêmica no cumprimento de seu papel social e 

promovem melhorias na qualidade de vida em assentamentos precários.  

Ademais, projetos como a Missão Amazonas, o Rural Studio e o Jim Vlock se 

destacam como alternativas para o isolamento social gerado pela pandemia da covid-19. 

O “novo normal”, tão costumeiramente dito na atualidade, quebra paradigmas, e isso 

evidencia que as idas a campo e eventos presenciais organizados são capazes de 

transformar o ensino em uma atividade mais humana, de responsabilidade social e de 

comprometimento.  

Faz-se necessário salientar que o papel da IES não é apenas refletir sobre os 

problemas sociais, mas se posicionar e interferir nas carências das diferentes camadas de 
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nossa sociedade, minimizando os prejuízos advindos da globalização e oportunizando o 

acesso ao conhecimento e melhores condições de vida.  

No decorrer das entrevistas, foi possível traçar os perfis dos voluntários da missão. 

Notamos o quanto o voluntário, em geral, possui uma personalidade altruísta, humilde, 

que costuma se expressar como membro do coletivo, nunca se utilizando do pronome 

“eu” e reportando-se sempre como parte de uma equipe. Acredita que suas competências 

não devem ser aplicadas em benefício próprio, mas para servir outros. Pelo envolvimento 

na missão, tem oportunidade para exercer outras habilidades, das quais nem tinha 

conhecimento, devido às características da proatividade e da empatia. 

Considerando que a escola possui como essência proporcionar educação, 

podemos mensurar sua importância para o desenvolvimento da comunidade. Ela é 

agregadora, pois estabelece uma ponte entre a escola e os pais das crianças, já que essas 

levam o conhecimento aos pais, gerando, assim, um efeito multiplicador. A escola 

também reforça e constrói identidade local, visto que articula um coletivo, assim como 

agrega e cria coesão social. Assim como afirmado na Carta da UNESCO-UIA, o profissional 

facilitador poderá ser um instrumento de transformação social.  

Essa aproximação entre IES e comunidade fez com que fossem superadas as 

barreiras que o território apresentava, e que fossem apresentadas soluções construtivas 

para propiciar educação às crianças ribeirinhas. A impossibilidade em prever o que 

acontecerá no futuro não permite afirmar com exatidão os efeitos a longo prazo, mas a 

curto prazo já é possível ver o desenvolvimento acadêmico das crianças e a transformação 

nas casas dos ribeirinhos.  

Independentemente de o projeto ser coordenado pela colaboração de voluntários 

da ADRA e do UNASP, é relevante ressaltar que as famílias ribeirinhas aspiraram a que 

seus filhos desfrutassem de uma boa educação. O desejo dos pais era que seus filhos 

tivessem melhores perspectivas de vida. Então, a pedido da comunidade, a construção da 

escola permitiu a alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolver atividades de 

extensão, contribuindo no processo de projeto arquitetônico e de construção. Sobre os 

contatos internacionais estabelecidos durante o programa, R02 afirma que as 

oportunidades para trabalhos em conjunto continuam vigentes. 

Acreditamos que o futuro delineado para as crianças atendidas seja promissor. 

Agora sabendo ler e escrever, elas terão condições mais propícias para se tornarem líderes 

no território, útil para o desenvolvimento da região. À medida em que as crianças são 

orientadas, elas também incorporarão responsabilidade social. Nesse sentido, é 

incontestável a importância da escola para a aproximação e o progresso coletivo das 

comunidades.  
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Atualmente, a ETAM tem aproximadamente 70 crianças matriculadas, tendo 

iniciado a atividade com apenas 20 crianças. Com acesso à educação, não apenas as 

crianças locais terão novas possibilidades de futuro, mas também as de outras 

comunidades do entorno. 

De acordo com a tese da pedagoga responsável pelo planejamento pedagógico da 

ETAM, houve direcionamento para o ensino baseado na inclusão, em valores éticos, na 

preservação da cultura local, entre outros. O foco do projeto pedagógico está no 

desenvolvimento humano, na qualidade de vida e na autonomia, para que, no futuro 

próximo, a escola se torne autossustentável. 

 

 

6.5 SUGESTÕES DE PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS 

 

 

Dos 11 entrevistados, quatro deles trouxeram sugestões como forma de aprimorar 

o programa de extensão e, assim, contribuir para o ensino de Arquitetura e Urbanismo. 

  

a) Na visão de E02, os alunos de Arquitetura e Urbanismo deveriam fazer uma 

reunião para discutir questões relacionados à área antes mesmo de retornar da 

missão. Embora tenha havido rodas de conversa no decorrer das atividades 

sobre as experiências em geral, ele sugere que, em algum momento, os alunos 

de Arquitetura e Urbanismo possam discutir os benefícios e possíveis melhorias 

no programa. Ele acredita que isso poderá ser muito vantajoso para capacitar 

mais o futuro profissional e torná-lo ainda mais engajado. Nas interações 

cotidianas durante a missão, eram abordados temas ligados a fazer o bem, 

importância da religião, diferenças culturais, entre outros. Contudo, não havia 

diálogo a respeito da postura profissional e social a ser adotada pelo arquiteto, 

sobretudo quando se deparar com contextos de miséria e precariedade. O 

egresso destaca a importância dessa troca de conhecimento ao final da 

experiência para melhor consolidar o aprendizado na missão. 

b) Como salientado por E01, muitos alunos voluntários já tinham consciência 

sobre a importância da sua participação para o desenvolvimento local. 

Contudo, para um maior engajamento, reflexões mais expressivas no âmbito 

acadêmico sobre a postura do arquiteto perante a sociedade devem ser 

executadas. Que ele atue com responsabilidade, como um agente promotor de 
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mudanças nas comunidades carentes. Isso é possível caso ele se disponha a 

fazer algo por aqueles que estão em desvantagem em nossa sociedade. 

c) A01 registra que a ajuda abrangeu somente uma comunidade, envolvendo 

alguns indivíduos de povoados próximos, mas considerando a extensão da 

Floresta Amazônica, fica evidenciada a necessidade de ampliar o alcance de 

ações sociais. Todavia, um número grande de comunidades não tem acesso a 

muitos serviços básicos, como saúde e educação. Isso a deixou muito pensativa 

sobre o que poderia ser feito. Concluiu, então, que a divulgação sobre o projeto 

poderá ajudar outros a seguirem o exemplo da ETAM. No entanto, acredita que 

faltam incentivos e iniciativas para estes fins, apesar de o Brasil apresentar um 

campo extenso que ainda não foi explorado. 

d) A01 também sugere que se deve acompanhar o desenvolvimento escolar das 

crianças da comunidade e que seria importante fazer uma pesquisa sobre os 

resultados do projeto. 

A partir da experiência, os participantes mencionados reconhecem a necessidade 

de ampliar o programa, em que novas comunidades também sejam atendidas. Nesse 

sentido, quatro pontos devem ser destacados para esse tipo de ação possa ser ampliado. 

Primeiro, é imperativo que se ampliem as políticas públicas para atender a demanda que 

existe no país. Segundo, faz-se necessária uma conscientização coletiva, brotando 

principalmente no ambiente acadêmico. Terceiro ponto a destacar é a valorização de 

ações que busquem autonomia e desenvolvimento nas comunidades. Por fim, para 

viabilizar programas como o Design-Build, deve-se estabelecer parcerias entre 

instituições de ensino, entidades não governamentais, empresas privadas e públicas. 

 

 

6.6 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

A pesquisa realizada apresentou limitações quanto à amostra, pois está limitada 

aos participantes voluntários e não à população da comunidade ribeirinha, devido à 

complexidade ética que envolve as pesquisas em comunidades indígenas, quilombolas e 

tradicionais. Uma das limitações foi a impossibilidade de analisar e mensurar a percepção 

dos usuários das instalações do complexo escolar; outra limitação importante está 

relacionada ao acesso à comunidade Nova Jerusalém, pois com o isolamento social 

resultante de políticas sanitárias e potencializado pelo temor de contágio do Covid-19, não 

foi possível a observação e a aplicação das entrevistas no local. 
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Quanto a futuras pesquisas, a sugestão da pesquisadora é que o projeto de 

extensão seja encaminhado paralelamente a uma investigação em paralelo  pesquisas 

produzidas por alunos e professores do curso de graduação. A ausência de investigação 

compromete a proposta arquitetônica e, consequentemente, as atividades de extensão, 

pois negam o conhecimento aprofundado da cultura e tradição local. Com isso, a 

concepção projetual não abordou questões importantes referente à sua funcionalidade 

frente aos costumes dos usuários, assim como não contribuiu para a preservação da 

cultura regional. Ademais, a falta de investigação mais aprofundada pode limitar a 

consolidação e a reflexão sobre as habilidades e conhecimentos adquiridos, prejudicando 

a divulgação e o compartilhamento do conhecimento e da experiência adquirida. Nesta 

análise crítica, acredita-se que programas como o Missão Amazonas, associados à 

pesquisa-ação e à imersão na comunidade, são favoráveis na aplicação da extensão nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo.   

Outro fator importante está relacionado à participação da comunidade no 

desenvolvimento do projeto de arquitetura. Embora sejam inegáveis os benefícios que a 

escola trará ao desenvolvimento das crianças ribeirinhas, não se pode afirmar que a 

tipologia arquitetônica, de fato, atenderá a todas as necessidades e anseios da 

comunidade. Esta reflexão é importante para que haja novos critérios, estipulando 

estratégias que permitam aos habitantes locais participarem nas diferentes etapas 

envolvidas na implantação das edificações, desde a definição do programa de 

necessidades, até a conclusão da obra. Para o aprimoramento do programa, é primordial 

que sejam consideradas as expectativas dos usuários, sendo relevante e necessário 

estabelecer uma criteriosa aproximação antropológica para não interferir nos costumes e 

na cultura local. 
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Conclusão 
 

 

Como estratégia pedagógica, o projeto de extensão universitária aqui apresentado 

constituiu-se como um caminho relevante para o enfrentamento do paradigma que 

governa o atual ensino, com a desvalorização da educação, os cursos em EAD e o 

barateamento do ensino superior no Brasil. O projeto Missão Amazonas foi uma 

intervenção que extrapolou as diretrizes do MEC quanto aos projetos de extensão, pois 

permitiu a experimentação em um processo de imersão, em cooperação com entidades 

não-governamentais e com a sociedade civil. A transformação se deu graças ao processo 

educativo e não pelo assistencialismo. Nesse sentido, o Design-Build poderá ser um aliado 

para garantir a qualidade da educação no curso de Arquitetura e Urbanismo, neste 

momento de incertezas no ensino e na profissão.  

Por meio desta pesquisa, buscou-se analisar uma experiência singular para 

formação de arquitetos e o que é necessário para que ele incorpore a posição de facilitador 

e promotor de desenvolvimento social. Além disto, como atividade com o potencial de 

fortalecer competências técnicas, o projeto também colocou os futuros profissionais em 

íntima relação com as necessidades de uma comunidade, instigando a responsabilidade 

social, as práticas comunitárias e a otimização no uso de recursos.  

As atividades desenvolvidas no local proporcionaram aos alunos voluntários a 

aquisição de habilidades e competências. As experiências práticas, principalmente em 

técnicas construtivas, o uso racional de recursos, a logística e a gestão de projetos e obras, 

consolidam temas que geralmente são abordados de forma subjetiva em sala de aula. 

Consequentemente, esse programa se tornou um exemplo profícuo para o futuro da 

educação na área no Brasil, que, ao invés de restringir-se ao ambiente universitário, 

expandiu-se para regiões remotas que se encontravam em extrema carência.  

Tanto os idealizadores do Rural Studio quanto os da Missão Amazonas apresentam 

uma reflexão sobre a formação acadêmica do arquiteto, que vai muito além de conteúdos 

teóricos e prática. As atividades que desafiaram os alunos contribuíram significativamente 

para a construção das habilidades dos alunos. Contudo, o maior valor empreendido é o do 

desenvolvimento da responsabilidade social, norteador do futuro arquiteto frente à 

sociedade como um todo.  

Vale destacar uma característica peculiar percebida na postura dos voluntários - a 

humildade, pois geralmente não falam na primeira pessoa, mas referem-se ao grupo. 

Outro ponto que ficou latente foi o desejo de eles continuarem se engajando em outros 
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projetos. Como ação agregadora, faz com que se torne um hábito querer ajudar cada vez 

mais, pois acreditam que suas habilidades devem servir não apenas ao seu 

desenvolvimento, mas também ao de outras pessoas. Assim como descrito na Carta, como 

facilitadores, conseguem trabalhar em equipe, estabelecendo processos colaborativos e 

eficazes, no enfrentamento de questões complexas vivenciadas pela sociedade. Com 

atitudes proativas, pautadas em valores éticos, utilizam suas habilidades para fomentar o 

desenvolvimento local e, consequentemente, o desenvolvimento global.  

Destarte, o engajamento mostrou ser benéfico em outros sentidos, como por 

exemplo, para a vida das pessoas ajudadoras que, ao final, acabam sendo ajudadas. Os 

benefícios não se resumem àquele que está recebendo a ação, mas de certa maneira, a 

todos os envolvidos, cada um conforme suas carências. Mesmo aqueles que estão 

distantes, quando colaboram com envio de recursos financeiros ou com outras fontes, 

percebem esse benefício. O envolvimento no problema do outro faz com que o indivíduo 

esqueça de seus dilemas e, isso auxilia a melhora na qualidade de vida de todos. 

Por mais que a Missão Amazonas tenha proporcionado uma transformação na vida 

da comunidade, ela pode parecer pequena em meio às carências da população que está 

inserida na Amazônia. Entretanto, a ação tem sido de grande alcance agregador. 

Diferentemente do Jim Vlock e do Rural Studio, o poder que a Missão Amazonas teve de 

centralizar esforços de acadêmicos, sociedade civil e de estrangeiros, tornou-a 

multiplicadora, não se reduzindo à ação em si.  

Outro fator é que este se relaciona com a interdisciplinaridade, o que não ocorre 

nos demais programas acadêmicos analisados, tendo em vista que estes se limitam aos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo. Assim, pode-se dizer que a abrangência do caso 

Missão Amazonas, com diferentes agentes e áreas de formação, supera os casos das IES 

estadunidenses. Assim como o envolvimento da família Halliwell, cujo legado ainda hoje 

é sentido, a ação desenvolvida pelos voluntários repercutirá em outros benefícios que só 

poderão ser mensurados com o passar do tempo. 

Nesta era em que o individualismo e o capitalismo tendem a tornar as pessoas mais 

fragmentadas na sociedade, projetos como a Missão Amazonas vão na contramão da 

grande maioria. Ao se analisar como a sociedade está organizada em relação às atividades, 

sabemos que existem três setores na economia: o primeiro setor (público), o segundo, 

gerando capital (privado) e, por fim, o terceiro setor, ligado às atividades assistenciais e 

não governamentais. Este último, contudo, tem grande participação na futura geração de 

rendas, através de atividades desenvolvidas como a Missão Amazonas, pois colabora para 

a capacitação educacional e, por consequência, a profissional, de futuros graduados. 
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Esta tese tratou de temas ligados às responsabilidades da academia e da sociedade 

civil, pois essas possuem formas de organização social que visam o bem-estar comum. 

Pelos resultados obtidos, cujos reflexos da ação são amplos, pois não abrangem apenas o 

local, conclui-se que é necessário preservar essas formas de organização da sociedade 

civil, que estão além da mentalidade capitalista, mas que, infelizmente, hoje se encontram 

em extinção. Elas atuam tendo como foco principal o capital humano, e não o financeiro, 

agindo em prol daqueles que não possuem autonomia para superar condições 

desfavoráveis, além de criar um senso comum de responsabilidade com o próximo. As IES 

de caráter confessional têm como premissa buscar desenvolver a cidadania em seus 

educandos, pautada sempre em princípios éticos e valores. Entende-se que iniciativas 

desenvolvidas nestas instituições, como foi o caso da Missão Amazonas, trazem 

contribuições significativas para alcançar os objetivos da Agenda 2030.  

Por isso, iniciativas que reúnem pessoas que dedicam dons e serviços em prol de 

outras são profundamente agregadoras e produtoras de coesão social, provocando 

tamanha empatia nos participantes a ponto de potencializarem o senso de engajamento 

em grupos. Caso não haja união de forças, coordenação e sinergia em todas as esferas 

sociais para ajudar grupos sociais marginalizados, os objetivos traçados pela Agenda 2030 

estarão comprometidos, pois a dimensão dos problemas enfrentados é enorme. Sem 

ampla conscientização das responsabilidades de arquitetos e demais profissionais, será 

difícil que grupos isolados colaborem significativamente para o desenvolvimento social.  

 Assim, essa experiência na Amazônia deve suscitar interesse de jovens profissionais 

nas problemáticas sociais e incentivá-los a colaborar de forma efetiva na construção de 

uma sociedade mais justa. Com efeito multiplicador, essa postura deve mobilizar outras 

pessoas, gerando interesse pelo voluntariado. Trata-se de construir um novo pensamento, 

fundamentado na melhoria das condições de vida e em defesa dos direitos humanos, 

partindo da postura de uma IES que propicia aos seus educandos mais do que a aquisição 

de habilidades profissionais,  buscando deixar seu legado de serviço voluntário para as 

novas gerações e, por meio de atitudes colaborativas, fomentar e construir uma sociedade 

cada vez mais justa e igualitária. 
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Questionário - Mentor do Programa 
 

Participante: __________________________________ 

Local e data: __________________________________ 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 

1) Quando foi seu primeiro contato com a comunidade ribeirinha de Massauari? E como ficou sabendo 
das necessidades que as crianças da comunidade estavam passando?  
2) Em meio às dificuldades que poderiam vir, o que lhe motivou a construir a escola em meio ao 
Amazonas?  
3) Como foi sendo consolidado a rede de contatos envolvida no programa? Você acredita que poderão 
vir oportunidades futuras aos alunos, como intercâmbios e propostas de trabalhos a partir destas 
relações? 
4) A flexibilidade de atuação desenvolvida no programa suscitou nos alunos a criatividade e 
proatividade em propor soluções à problemas não previstos durante o processo de projeto? Você 
visualizou alguma situação em que isso ocorreu? 
5) A participação de alunos fez com que buscassem maior conhecimento e preparo profissional? 
6) Atividades desta natureza podem incentivar o futuro arquiteto e urbanista a tornar-se um agente 
mais facilitador, ao invés de apenas um prestador de serviços, trazendo novas oportunidades de 
trabalho? 
7) Em sua visão, o programa ampliou nos alunos de Arquitetura e Urbanismo as competências em 
gestão de recursos financeiros, materiais e humanos, em logística; em habilidades políticas; solução de 
conflitos; e, em viver situações extremas? 
8) O programa da Missão Amazonas promoveu: 

    Atividades colaborativas entre os participantes                                                 (   ) Sim   (   ) Não 
    Aproximação entre teoria e prática profissional                                                 (   ) Sim   (   ) Não  
    A formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos     (   ) Sim   (   ) Não 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A Carta UNESCO-UIA tem como escopo:  
 

“Para além dos aspetos estéticos, técnicos e financeiros ligados às 
responsabilidades profissionais, as maiores preocupações expressas nesta 
Carta incidem no compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada 
de consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto na sociedade 
onde se insere, assim como na melhoria da qualidade de vida através de 
assentamentos humanos sustentáveis” (Carta UNESCO-UIA) 
 

9) Em que sentido essa experiência direta em uma comunidade excluída, colaborou para a tomada de 
consciência nos alunos sobre as desigualdades sociais atuais? 
10) O programa colaborou para que os alunos compreendessem melhor as características regionais e, 
assim, traduzissem as necessidades da comunidade local? 
11) Em sua visão, o programa colabora na conscientização da responsabilidade geral do arquiteto e 
urbanista perante os problemas do mundo contemporâneo? 
12) A oportunidade em ampliar a rede de contato com outras pessoas (alunos, voluntários, ONGs, 
instituições governamentais), em nível global e local, amplia o potencial de ação de ajuda humanitária? 
Qual é sua experiência neste sentido? 

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA 
13) O que você compreende por “melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos 
sustentáveis”, citado na Carta UNESCO-UIA? 
14) De acordo com a Carta UNESCO-UIA, os países em vias de desenvolvimento, onde os postos de 
trabalhos são menos formalizados e mais flexíveis, expondo o arquiteto e urbanista a situações não 
costumeiras, surgem novas oportunidades para este profissional desenvolver sua capacidade de 
vislumbrar novos nichos de atuação profissional. Nestas condições, em que sentido o profissional 
poderia ser um facilitador, ao invés de ser apenas um prestador de serviço? 
15) Em sua visão, quais benefícios que a comunidade ribeirinha poderá ter a curto e longo prazo? 
16) Você acredita que o programa poderá ter um efeito multiplicador, suscitando que no futuro, as 
crianças da comunidade tenham uma postura semelhante, se mobilizando para ajudar outras pessoas? 
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Questionário - Representantes do UNASP e organizações envolvidas 
 

Participante: __________________________________ 

Local e data: __________________________________ 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 

1) Quando e como a instituição ficou sabendo das necessidades da comunidade ribeirinha de 
Massauari? 
2) Qual foi a motivação da instituição em engajar-se no programa que viabilizasse a construção da 
escola? 
3) Como foi sendo consolidado a rede de contatos envolvida no programa? Você acredita que poderão 
vir oportunidades futuras aos alunos, como intercâmbios e propostas de trabalhos a partir destas 
relações? 
4) A instituição acredita que a atuação dos alunos no programa suscita a criatividade e proatividade 
em propor soluções a problemas não previstos? Explique:  
5) Em sua visão, o programa motiva os alunos a buscarem maior conhecimento e preparo profissional? 
6) Atividades dessa natureza podem incentivar o futuro arquiteto e urbanista a tornar-se um agente 
mais facilitador, ao invés de apenas um prestador de serviços, trazendo novas oportunidades de 
trabalho? 
7) Como gestor, você acredita que o programa enseja as competências em gestão de recursos 
financeiros, materiais e humanos, em logística; em habilidades políticas; solução de conflitos; e, em 
viver situações extremas? 
8) Você crê que o programa da Missão Amazonas promoveu: 

    Atividades colaborativas entre os participantes                                                (   ) Sim   (   ) Não 
    Aproximação entre teoria e prática profissional                                                (   ) Sim   (   ) Não 
    A formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos    (   ) Sim   (   ) Não 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A Carta UNESCO-UIA tem como escopo:  
 

“Para além dos aspetos estéticos, técnicos e financeiros ligados às 
responsabilidades profissionais, as maiores preocupações expressas nesta 
Carta incidem no compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada 
de consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto na sociedade 
onde se insere, assim como na melhoria da qualidade de vida através de 
assentamentos humanos sustentáveis” (Carta UNESCO-UIA) 
 

9) Em que sentido essa experiência direta em uma comunidade excluída colabora para a tomada de 
consciência nos alunos sobre as desigualdades sociais atuais nos alunos de Arquitetura e Urbanismo? 
10) Você acredita que o programa colaborou para que eles compreendessem melhor as características 
regionais e, assim, traduzissem as necessidades da comunidade local? 
11) Em sua visão, o programa colabora na conscientização da responsabilidade geral do arquiteto e 
urbanista perante os problemas do mundo contemporâneo? 
12) A oportunidade em ampliar a rede de contato com outras pessoas (alunos, voluntários, ONGs, 
instituições governamentais), em nível global e local, amplia o potencial de ação de ajuda humanitária? 
Qual é sua experiência neste sentido? 

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA 
13) O que você compreende por “melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos 
sustentáveis”, citado na Carta UNESCO-UIA? 
14) De acordo com a Carta UNESCO-UIA, os países em vias de desenvolvimento, onde os postos de 
trabalhos são menos formalizados e mais flexíveis, expondo o arquiteto e urbanista a situações não 
costumeiras, surgem novas oportunidades para este profissional desenvolver sua capacidade de 
vislumbrar novos nichos de atuação profissional. Nestas condições, em que sentido o profissional 
poderia ser um facilitador, ao invés de ser apenas um prestador de serviço? 
15) Em sua visão, quais benefícios que a comunidade ribeirinha poderá ter a curto e longo prazo? 
16) Você acredita que o programa poderá ter um efeito multiplicador, suscitando que no futuro, as 
crianças da comunidade tenham uma postura semelhante, se mobilizando para ajudar outras pessoas? 
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Questionário – Docente do UNASP 
 

Participante: __________________________________ 

Local e data: __________________________________ 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 

1) Em sua visão, o projeto Missão Amazonas contribuiu para a integração entre equipes 
interdisciplinares? 
2) Você acredita que o contato com estudantes de outras nacionalidades e com a comunidade local 
ampliou o conhecimento em culturas contrastantes? Explique: 
3) A interação com outros voluntários pode consolidar uma rede de contatos? Você acredita que 
poderão vir oportunidades futuras, como intercâmbios e propostas de trabalhos a partir destas 
relações? 
4) A flexibilidade de atuação desenvolvida durante o programa poderá suscitar nos alunos a 
criatividade e proatividade em propor soluções a problemas não previstos durante o processo de 
projeto? Você soube de alguma situação em que isso ocorreu? Descreva: 
5) Em sua visão, o programa motiva os alunos a buscarem maior conhecimento e preparo profissional? 
6) Atividades dessa natureza podem incentivar o futuro arquiteto e urbanista a tornar-se um agente 
mais facilitador, ao invés de apenas um prestador de serviços, trazendo novas oportunidades de 
trabalho? 
7) Como docente, você acredita que o programa enseja as competências em gestão de recursos 
financeiros, materiais e humanos, em logística; em habilidades políticas; solução de conflitos; e, em 
viver situações extremas? 
8) Você crê que o programa da Missão Amazonas promoveu: 

    Atividades colaborativas entre os participantes                                                  (   ) Sim   (   ) Não 
    Aproximação entre teoria e prática profissional                                                  (   ) Sim   (   ) Não 
    A formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos      (   ) Sim   (   ) Não 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A Carta UNESCO-UIA tem como escopo:  
 

“Para além dos aspetos estéticos, técnicos e financeiros ligados às 
responsabilidades profissionais, as maiores preocupações expressas nesta 
Carta incidem no compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada 
de consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto na sociedade 
onde se insere, assim como na melhoria da qualidade de vida através de 
assentamentos humanos sustentáveis” (Carta UNESCO-UIA) 
 

9) Em que sentido essa experiência direta em uma comunidade excluída, colaborou para a tomada de 
consciência nos alunos sobre as desigualdades sociais atuais? 
10) O programa colaborou para que os alunos compreendessem melhor as características regionais e, 
assim, traduzir as necessidades da comunidade local? 
11) Em sua visão, o programa colabora na conscientização da responsabilidade geral do arquiteto e 
urbanista perante os problemas do mundo contemporâneo? 
12) A oportunidade em ampliar a rede de contato com outras pessoas (alunos, voluntários, ONGs, 
instituições governamentais), em nível global e local, amplia o potencial de ação de ajuda humanitária? 
Qual é sua experiência neste sentido? 

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA 
13) O que você compreende por “melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos 
sustentáveis” citado na Carta UNESCO-UIA? 
14) De acordo com a Carta UNESCO-UIA, os países em vias de desenvolvimento, onde os postos de 
trabalhos são menos formalizados e mais flexíveis, expondo o arquiteto e urbanista a situações não 
costumeiras, surgem novas oportunidades para este profissional desenvolver sua capacidade de 
vislumbrar novos nichos de atuação profissional. Nestas condições, em que sentido o profissional 
poderia ser um facilitador, ao invés de ser apenas um prestador de serviço? 
15) Em sua visão, quais benefícios que a comunidade ribeirinha poderá ter a curto e longo prazo? 
16) Você acredita que o programa poderá ter um efeito multiplicador, suscitando que no futuro, as 
crianças da comunidade tenham uma postura semelhante, se mobilizando para ajudar outras pessoas? 
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Questionário - Alunos Voluntários 
 

Participante: __________________________________ 

Local e data: __________________________________ 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 

1) O projeto Missão Amazonas contribuiu para a integração entre equipes interdisciplinares? Como? 
2) O contato com estudantes de outras nacionalidades e com a comunidade local ampliou seu 
conhecimento em culturas contrastantes? Explique: 
3) A interação com outros voluntários possibilitou consolidar uma rede de contatos? Você acredita que 
poderão vir oportunidades futuras, como intercâmbios e propostas de trabalhos a partir destas 
relações? 
4) A flexibilidade de atuação desenvolvida durante o programa suscitou sua criatividade e proatividade 
em propor soluções à problemas não previstos durante o processo de projeto? Você visualizou alguma 
situação em que isso ocorreu? Descreva:  
5) Sua participação no projeto o motivou em buscar maior conhecimento e preparo profissional? 
6) Atividades desta natureza podem incentivar o futuro arquiteto e urbanista a tornar-se um agente 
mais facilitador, ao invés de apenas um prestador de serviços, trazendo novas oportunidades de 
trabalho? 
7) Ampliou suas competências em gestão de recursos financeiros, materiais e humanos, em logística; 
em habilidades políticas; solução de conflitos; e, em viver situações extremas? 
8) O programa da Missão Amazonas promoveu: 

    Atividades colaborativas entre os participantes                                                  (   ) Sim   (   ) Não 
    Aproximação entre teoria e prática profissional                                                  (   ) Sim   (   ) Não 
    A formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos      (   ) Sim   (   ) Não 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A Carta UNESCO-UIA tem como escopo:  
 

“Para além dos aspectos estéticos, técnicos e financeiros ligados às 
responsabilidades profissionais, as maiores preocupações expressas nesta 
Carta incidem no compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada 
de consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto na sociedade 
onde se insere, assim como na melhoria da qualidade de vida através de 
assentamentos humanos sustentáveis” (Carta UNESCO-UIA) 
 

9) Em que sentido essa experiência direta em uma comunidade excluída, colaborou para a tomada de 
consciência sobre as desigualdades sociais atuais? 
10) O programa colaborou para que você compreendesse melhor as características regionais e, assim, 
traduzir as necessidades da comunidade local? 
11) Em sua visão, o programa colabora na conscientização da responsabilidade geral do arquiteto e 
urbanista perante os problemas do mundo contemporâneo? 
12) A oportunidade em ampliar a rede de contato com outras pessoas (alunos, voluntários, ONGs, 
instituições governamentais), em nível global e local, amplia o potencial de ação de ajuda humanitária? 
Qual é sua experiência neste sentido? 

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA 
13) O que você compreende por “melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos 
sustentáveis” citado na Carta UNESCO-UIA? 
14) De acordo com a Carta UNESCO-UIA, os países em vias de desenvolvimento, onde os postos de 
trabalhos são menos formalizados e mais flexíveis, expondo o arquiteto e urbanista a situações não 
costumeiras, surgem novas oportunidades para este profissional desenvolver sua capacidade de 
vislumbrar novos nichos de atuação profissional. Nestas condições, em que sentido o profissional 
poderia ser um facilitador, ao invés de ser apenas um prestador de serviço? 
15) Em sua visão, quais benefícios que a comunidade ribeirinha poderá ter a curto e longo prazo? 
16) Você acredita que o programa poderá ter um efeito multiplicador, suscitando que no futuro, as 
crianças da comunidade tenham uma postura semelhante, se mobilizando para ajudar outras pessoas? 
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Questionário - Alunos Egressos 
 

Participante: __________________________________ 

Local e data: __________________________________ 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 

1) O projeto Missão Amazonas contribuiu para a integração entre equipes interdisciplinares? Como? 
2) O contato com estudantes de outras nacionalidades e com a comunidade local ampliou seu 
conhecimento em culturas contrastantes? Explique: 
3) A interação com outros voluntários possibilitou consolidar uma rede de contatos? O programa trouxe 
a você novas oportunidades, como intercâmbios e propostas de trabalhos a partir destas relações? 
4) A flexibilidade de atuação desenvolvida durante o programa suscitou sua criatividade e proatividade 
em propor soluções à problemas não previstos durante o processo de projeto? Você visualizou alguma 
situação em que isso ocorreu? Descreva:  
5) Sua participação no projeto o motivou em buscar maior conhecimento e preparo profissional? 
6) Atividades desta natureza podem incentivar o futuro arquiteto e urbanista a tornar-se um agente 
mais facilitador, ao invés de apenas um prestador de serviços, trazendo novas oportunidades de 
trabalho? 
7) Ampliou suas competências em gestão de recursos financeiros, materiais e humanos, em logística; 
em habilidades políticas; solução de conflitos; e, em viver situações extremas? 
8) O programa da Missão Amazonas promoveu: 

    Atividades colaborativas entre os participantes                                                (   ) Sim   (   ) Não 
    Aproximação entre teoria e prática profissional                                                (   ) Sim   (   ) Não 
    A formação de arquitetos e urbanistas mais qualificados e responsivos    (   ) Sim   (   ) Não 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A Carta UNESCO-UIA tem como escopo:  
 

“Para além dos aspetos estéticos, técnicos e financeiros ligados às 
responsabilidades profissionais, as maiores preocupações expressas nesta 
Carta incidem no compromisso social da profissão, quer dizer, na tomada 
de consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto na sociedade 
onde se insere, assim como na melhoria da qualidade de vida através de 
assentamentos humanos sustentáveis” (Carta UNESCO-UIA) 
 

9) Em que sentido essa experiência direta em uma comunidade excluída, colaborou para a tomada de 
consciência sobre as desigualdades sociais atuais? 
10) O programa colaborou para que você compreendesse melhor as características regionais e, assim, 
traduzir as necessidades da comunidade local? 
11) Em sua visão, o programa colabora na conscientização da responsabilidade geral do arquiteto e 
urbanista perante os problemas do mundo contemporâneo? 
12) A oportunidade em ampliar a rede de contato com outras pessoas (alunos, voluntários, ONGs, 
instituições governamentais), em nível global e local, amplia o potencial de ação de ajuda humanitária? 
Qual é sua experiência neste sentido? 

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA 
13) O que você compreende por “melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos 
sustentáveis” citado na Carta UNESCO-UIA? 
14) De acordo com a Carta UNESCO-UIA, os países em vias de desenvolvimento, onde os postos de 
trabalhos são menos formalizados e mais flexíveis, expondo o arquiteto e urbanista a situações não 
costumeiras, surgem novas oportunidades para este profissional desenvolver sua capacidade de 
vislumbrar novos nichos de atuação profissional. Nestas condições, em que sentido o profissional 
poderia ser um facilitador, ao invés de ser apenas um prestador de serviço? 
15) Em sua visão, quais benefícios que a comunidade ribeirinha poderá ter a curto e longo prazo? 
16) Você acredita que o programa poderá ter um efeito multiplicador, suscitando que no futuro, as 
crianças da comunidade tenham uma postura semelhante, se mobilizando para ajudar outras pessoas? 
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