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PREÂMBULO2

O fechamento deste artigo ocorre quando uma pandemia apavora o 
mundo. A perspectiva de retorno ao que era considerado normalidade, 
após o controle do COVID-19, a doença que está colocando o mundo 
em quarentena, é menos factível do que projeções de transformação ra-
dical do mundo que vivemos. As especulações vão em várias direções: 
EBT�NBJT�BQPDBM¿QUJDBT�·T�PUJNJTUBT�BJOEB�RVF�SFDPOIFºBN�B�USBH»EJB�FN�
curso. A necessidade de ação pública para viabilizar a vida da população 
GSFOUF�·�JOBUJWJEBEF�FDPOÅNJDB�DPMPDB�QPS�UFSSB�QSFDFJUPT�EP�OFPMJCFSB-
lismo. Além disso, as consequências da redução da atividade industrial 
e do turismo tem mostrado a capacidade de regeneração do meio am-
biente, o que aponta uma perspectiva para a contenção da tragédia so-
cioambiental decorrente do aquecimento global.

O Brasil parece ser o principal “ponto fora da curva”, neste momento 
RVF�QSPWBWFMNFOUF�TFS´�P�NBSDP�EP�mN�EB�FSB�OFPMJCFSBM��"�SFTJTU¼ODJB�
do governo federal em adotar medidas que efetivamente minimizem a 
pandemia do coronavírus causará, especialmente entre a classe traba-
lhadora pobre, uma tragédia, incidindo fortemente sobre a economia 
que alega precisar defender. Há que se ressaltar as condições de precária 
FYJTU¼ODJB�RVF�QBSUF� TJHOJmDBUJWB�EB�QPQVMBº¹P�WJWF�O¹P�EJTQPOEP�EF�
condições mínimas para adotar o protocolo recomendado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Como lavar as mãos com água e sabão 
se muitas vezes a água não chega e não há recursos para a compra de sa-
bão? Além disso, a alta densidade construída e populacional de espaços 
habitacionais impede a adoção de um efetivo isolamento. 
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Se já era urgente enfrentar a precariedade socioespacial dos espaços de moradia 
EF�QBSDFMBT�TJHOJmDBUJWBT�EB�QPQVMBº¹P�CSBTJMFJSB�B�QBOEFNJB�EP�DPSPOBW¿SVT�OPT�
colocou diante da necessidade de fazer este enfrentamento. Entretanto, por se 
tratar de uma doença virótica que tem na proximidade um dos principais riscos 
de propagação, precisamos estar atentos para não repetir os erros das reformas 
urbanas higienistas realizadas no passado.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresentamos um esboço do que chamamos escola de [trans]for-
mação, revista na perspectiva de diálogo com o pensamento decolonial.

"�FTDPMB�»�EFDPSSFOUF�EF�VN�USBCBMIP�EF�SFnFY¹P�Bº¹P�EP�FOTJOP�EF�BSRVJUFUVSB-
-urbanismo que aponta caminhos para políticas de inter-ação no espaço urbano 
popular. A realização dessas práticas microtransgressoras3 só foi possível por 
QFSDPSSFSNPT� EF� GPSNB� IFUFSPEPYB� VNB� MJUFSBUVSB� BDBE¼NJDP�DJFOU¿mDB� RVF�
coloca em questão as estruturas de reprodução do modelo hegemônico das ci-
dades e sociedades. 

Na gênese de sua concepção, ainda em processo, nenhum pensador decolonial 
estava entre aqueles que orientaram diretamente nossas práticas didáticas.4 En-
tretanto, a não leitura na gênese da formulação de nossas propostas não signi-
mDPV�VNB�JNQPTTJCJMJEBEF�EF�EJ´MPHP��"P�DPOUS´SJP��BP�OPT�DPMPDBSNPT�OVNB�
perspectiva crítica em relação ao conhecimento hegemônico, acabamos, de certo 
modo, desenvolvendo uma espécie de prática decolonial naïf, de modo que ao 
OPT�BQSPGVOEBSNPT�OFTUF�EFCBUF�O¹P�FODPOUSBNPT�EJmDVMEBEFT�FN�FTUBCFMFDFS�
a posteriori correlações com suas ideias.

Ao longo dos últimos oito anos, temos tentado aproximar, de forma mais orgâ-
OJDB�P�FOTJOP�EP�QSPKFUP�EF�EFTBmPT�BSRVJUFUÅOJDP�VSCBO¿TUJDPT�EB�NFUSÄQPMF�
CSBTJMFJSB�FN�QBSUJDVMBS�EB�nVNJOFOTF��*OJDJBMNFOUF�PSJFOUBOEP�USBCBMIPT�mOBJT�
de graduação que se debruçaram sobre demandas concretas das populações po-
CSFT�OPT�DPMPDBNPT�FN�TFHVJEB�P�EFTBmP�EF�JODPSQPSBS�FTTBT�RVFTUÈFT�OBT�EJT-
ciplinas existentes, sem a necessidade de reestruturação da grade curricular. As 
EJmDVMEBEFT�FODPOUSBEBT�OP�QFSDVSTP�EB�SFBMJ[Bº¹P�EFTTBT�U¿NJEBT�USBOTHSFTTÈFT�
nos impuseram ousar um pouco mais em termos conceptivos, desenvolvendo 
uma proposta que aproximasse cursos de arquitetura e urbanismo de uma escola 
com maior potencial de transformação de espaços urbanos e habitacionais nas 
cidades e metrópoles. Ainda trabalhando com a estrutura curricular disciplinar, 
nos valemos da proposta dos ateliers integrados, já implantados em alguns cur-
sos, para sugerir a superação de um modelo que ainda se fecha nos muros da 
universidade por outro que a engaja nas necessidades populares. 

Para a consequência deste artigo, expomos nossa trajetória empírica para a cons-
trução de uma proposta de um embrião de escola de arquitetura-urbanismo, dia-
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MPHBOEP�DPN�US¼T�USBCBMIPT�mMJBEPT�BP�QFOTBNFOUP�EFDPMPOJBM��%VTTFM�	<����>�
2005) em “Europa, modernidade e eurocentrismo”, Castro-Goméz (2007) em 
“Decolonizar la universidad: la hybris del punto cero y el diálogo de saberes” e 
em Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2014), em “Hacia una teoría urbana trans-
moderna y decolonial: una introducción”. 

PONTO DE PARTIDA I: UMA DEMANDA 

Em meados de 2014, fomos procurados5 pelo Movimento Nacional de Luta pela 
.PSBEJB�	./-.�3+
�QBSB�EBS�TVQPSUF�U»DOJDP�·�0DVQBº¹P�4PMBOP�5SJOEBEF�o�OB�
ocasião, recém instalada em área abandonada há mais de 15 anos, em Duque de 
Caxias, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

"M»N�EF�WJTBS�·�NPSBEJB�EB�QPQVMBº¹P�DPN�SFOEB�FOUSF�[FSP�F�US¼T�TBM´SJPT�N¿-
nimos, a ocupação se deu com vistas a fazer valer o expresso no Artigo 39 da 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que 
determina a obrigatoriedade do cumprimento da função social da propriedade. 
É importante ressaltar que a área onde a ocupação foi realizada é de propriedade 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Naquele momento da formulação da demanda do MNLM, não tínhamos equi-
pe nem recursos para fazer um projeto. Entretanto, nos empenhamos em dar 
uma resposta, conscientes da necessidade de uma universidade pública cumprir 
seu papel perante a sociedade, particularmente no que diz respeito aos proble-
NBT�EB�TVB�QBSDFMB�NBJT�WVMOFS´WFM��&OUFOEFOEP�B�TPMJDJUBº¹P�DPNP�VN�EFTBmP�
no âmbito do processo de construção de conhecimento para a superação dos 
HSBWFT�QSPCMFNBT�TPDJPFTQBDJBJT�RVF�QBSUF�TJHOJmDBUJWB�EB�QPQVMBº¹P�FOGSFOUB�
percebemos que as atividades curriculares e outros compromissos acadêmicos 
poderiam ser articulados para superarmos as nossas restrições para a realização 
EP�EFTBmP��3FGFSJNP�OPT�B�VNB�BSUJDVMBº¹P�FOUSF�FOTJOP�F�FYUFOT¹P�o�F�UBNC»N�
pesquisa – que acontecesse sem fragmentação, o que normalmente ocorre nas 
universidades. Em outras palavras, a ideia era a de que uma disciplina fosse, ao 
mesmo tempo, uma atividade de extensão, ambas acompanhadas por pesquisa.

Inicialmente, acionamos uma ideia já adotada em 2012, para atender a demanda de 
assessoria técnica a uma ocupação no Centro do Rio de Janeiro, mediada pelo Nú-
cleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Um graduando, 
Thiago Lamenha, desenvolveu seu Trabalho Final de Graduação (TFG), buscando 
EBS�SFTQPTUBT�B�BMHVOT�EFTBmPT�RVF�PT�NPSBEPSFT�FOGSFOUBWBN�OB�PDBTJ¹P��

Acionando esta iniciativa, procuramos entre estudantes graduandos interessa-
dos na questão da moradia popular aqueles com trabalhos adequados a dar su-
QPSUF�·�QSPQPTUB�RVF�QSFDJT´WBNPT�BQSFTFOUBS�DPN�P�./-.�QBSB�B�4FDSFUBSJB�
do Patrimônio da União (SPU), responsável pelas terras federais ociosas.
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A SPU havia solicitado ao MNLM um projeto para o terreno abandonado pelo 
Instituto Panamericano de Febre Aftosa, que ocupava a área cedida pelo INCRA. 
A perspectiva era a de construção de moradias para a população de baixa renda, 
além da reabilitação de alguns dos edifícios existentes no terreno. 

A demanda de um projeto para a Ocupação Solano Trindade se mostrou uma 
oportunidade de desenvolvimento de um estudo arquitetônico-urbanístico que 
GPTTF�BP�NFTNP�UFNQP�QBSB�B�QSPEVº¹P�IBCJUBDJPOBM�F�QBSB�B�GPSNBº¹P�QSPmTTJP-
nal.6�.BJT�RVF�JTTP�TJHOJmDPV�B�QPTTJCJMJEBEF�EF�JOUFSDBNCJBS�P�DPOIFDJNFOUP�
entre a universidade, o MNLM e os moradores.

Embora Latour (2012) e B. S. Santos (2000) fossem nossa base para questionar 
a compartimentação do conhecimento, aqui podemos agregar Castro-Gómez 
(2007), que denuncia que tanto o pensamento disciplinar quanto a estruturação 
arbórea das instituições produtoras de conhecimento contribuem para manter 
o modelo epistêmico da modernidade (européia).7 "P�USBOTJUBSNPT�QPS�mTTVSBT�
EB�FTUSVUVSB�BDBE¼NJDB�QBSB�WJBCJMJ[BS�P�BQPJP�·RVFMFT�RVF�MVUBN�QFMP�EJSFJUP�·�
moradia, em certa medida já adotávamos uma atitude decolonial.

Entretanto, os avanços no processo de consolidação da ocupação mostrou a ne-
cessidade de avançarmos sobre outros pontos da estrutura disciplinar. 

[IN]DISCIPLINAS8

Nossa sensibilidade e interesse em aliar ensino, construção do conhecimento e 
ação prática era antiga. As ideias da Bauhaus de “ensinar fazendo” nos pareceram 
pertinentes na nossa própria formação.9�.BT�GPSBN�BT�FYQFSJ¼ODJBT�EPT�mOT�EPT�
anos de 1960 do escritório Quadra, no Rio de Janeiro (SANTOS, 1980 e 1981), e 
as da Faculdade Belas Artes nos anos de 1980 (BONDUKI, 1992) que apontaram 
QBSB�VNB�QFSTQFDUJWB�NBJT�DPODSFUB�EF�USBCBMIP�EJBMÄHJDP�FOUSF�FOTJOP�SFnFY¹P�
crítica e necessidades habitacionais da população. Enquanto o debate carioca este-
WF�NBJT�SFMBDJPOBEP�·�VSCBOJ[Bº¹P�EF�GBWFMBT�DPN�FYUSFNB�TFOTJCJMJEBEF�QBSB�VN�
diálogo efetivo com os moradores, a contribuição paulista, inspirada na produção 
das cooperativas habitacionais uruguaias, trouxe de forma mais concreta a articu-
lação entre ensino e extensão, além de ter orientado a formulação de políticas para 
B�QSPEVº¹P�BVUPHFTUJPO´SJB�B�QBSUJS�EP�mN�EPT�BOPT�EF�������5BNC»N�FTU´WBNPT�
atentas a experiências de ensino que tomam a execução de um objeto arquitetôni-
co e urbanístico concreto, como é o caso da parceria do curso de arquitetura e ur-
banismo da Universidade Católica de Valparaíso com a Ciudad Abierta, no Chile.

Assim, a demanda do MNLM para Solano Trindade se mostrou como oportu-
nidade de desenvolver uma ação na perspectiva de reagregar o aprender-fazer. 
Uma vez que nos articulamos com grupos de assessoria técnica em arquitetura 
e urbanismo que dariam conta do projeto arquitetônico-urbanístico, sentimos 
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OFDFTTJEBEF�EF�BUVBS�OP�EFTBmP�EB�SFDVQFSBº¹P�EP�FEJG¿DJP�QSJODJQBM�FYJTUFOUF�OP�
terreno da ocupação. Após discussões com o MNLM e os moradores, partimos 
para trabalhar aspectos para a reabilitação do espaço existente no âmbito das dis-
ciplinas curriculares. Entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2018 
ministramos disciplinas com a expectativa de avançarmos na transformação do 
espaço existente também como método de ensino (ver Figura 1). 

Desde os TFG, foram 4 anos de trabalhos que procuraram articular ensino, ex-
tensão e pesquisa, focando na demanda concreta da Ocupação Solano Trinda-
de.10 Durante esse período, observamos que as epistemologias hegemônicas 
estavam mais introjetadas em nossas práticas do que supúnhamos, nos fazendo 
reproduzir práticas, mesmo quando conscientemente buscávamos agir de for-
ma a romper com modelos que sabemos não serem adequados para a realidade 
que estamos nos focando. O professor lida com a necessidade de se re-formar, 
USBOTGPSNBOEP�PT�WBMPSFT�RVF�T¹P�B�CBTF�EB�TVB�DPOTUJUVJº¹P�DPNP�QSPmTTJPOBM��
0�QSÄQSJP�FTUVEBOUF�B�EFTQFJUP�EB�OBUVSBM�SFCFMEJB�KVWFOJM�MJEB�DPN�PT�EFTBmPT�
EF�TF�SFTTJUVBS�OPT�WBMPSFT�RVF�GPSBN�MIF�EFmOJOEP�EFTEF�PT�O¿WFJT�C´TJDPT�N»-
dio e também na faculdade, ainda nos seus primeiros períodos. 

É importante lembrar que estamos submetidos a uma série de decisões técni-
cas que nos impõe visões de mundo a respeito de como conceber e habitar o 
território, a cidade e a arquitetura, como nos alertam Farrés Delgado e Matarán 
Ruiz (2014): eles reclamam uma teoria urbana transmoderna e decolonial, o que 
demanda o resgate de teorias que foram marginalizadas no processo de consti-
tuição e desenvolvimento da modernidade capitalista.

Porém mais do que isto, sentimos na prática como a própria estruturação dos 
cursos de formação superior cria amarras que tornam a superação dos condicio-
OBOUFT� JOEJWJEVBJT�F�DPMFUJWPT�BJOEB�NBJPSFT��"�EJmDVMEBEF�QBTTB�QFMB�QSÄQSJB�
GSBHNFOUBº¹P�EBT�W´SJBT�EJTDJQMJOBT�EF�NPEP�RVF�P�EJ´MPHP�FOUSF�FMBT�mDB�DPN-
prometido. Se o curto-circuito na comunicação se dá no próprio interior do mo-
delo epistêmico da modernidade (CASTRO-GÓMEZ, op. cit.), as trocas entre os 
TBCFSFT�QPQVMBS�F�U»DOJDP�DJFOU¿mDP�mDBN�QSBUJDBNFOUF�JOWJBCJMJ[BEBT�

Neste sentido, é necessário nos ressituarmos profundamente na prática do ensi-
no de arquitetura e urbanismo, abandonando de vez a expectativa de resultados 
que se assemelhem a produtos formatados para o contexto da industrialização 
europeia e norte-americana dos séculos XIX e especialmente XX.11

"T�EJmDVMEBEFT� SFWFMBEBT�QFMBT� UFOUBUJWBT�EF� SFBMJ[Bº¹P�EP�FOTJOBS�GB[FS�QFMBT�
frestas das estruturas nos impôs elaborar uma proposta um pouco mais ousada. 
Pensando em mudanças, no cerne das estruturas e ainda em forma de um esbo-
ço, por meio das quais propomos a subversão de um atelier integrado que faz 
parte do curriculum da FAU UFRJ.
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PONTO DE PARTIDA II: O ATELIER INTEGRADO (AI)

4F�FODPOUSBNPT�OB�EFNBOEB�EP�./-.�3+�B�NPUJWBº¹P�QBSB�JOUFOTJmDBS�QS´UJ-
cas de ensino dialógicas com a realidade da extrema desigualdade socioespacial 
CSBTJMFJSB�JEFOUJmDBNPT�QPUFODJBMJEBEFT�O¹P�FYQMPSBEBT�OVNB�JOPWBº¹P�DVSSJ-
cular de cursos de arquitetura e urbanismo – o atelier integrado.12

O AI é constituído por várias disciplinas da arquitetura-urbanismo que se arti-
culam para fundamentar um exercício projetual, buscando abarcar a complexi-
dade da prática no processo de ensino-aprendizagem. A incorporação do Atelier 
*OUFHSBEP���	"*�
�OB�HSBEF�DVSSJDVMBS�EB�'"6�6'3+�GPJ�VN�QPOUP�EF� JOnFY¹P�
importante para resgatar, pelo menos em parte, a necessária articulação entre 
EJTDJQMJOBT� P�RVF� UJOIB� TF� BUSPmBEP�OBT� SFGPSNBT� DVSSJDVMBSFT� BOUFSJPSFT�� *TUP�
contribuiu para outro aspecto fundamental, que é ampliar sensivelmente o diá-
logo entre os professores de diferentes departamentos e disciplinas.

Entretanto, a despeito dos méritos, alguns pressupostos de sua formulação se 
revelaram extremamente problemáticos, se não equivocados. O ensino parte de 
uma pressuposição de universalidade dos valores que norteiam o fazer arquitetô-
nico-urbanístico. Ignora-se que são decorrência do ponto de vista da epistemolo-
gia moderna, que não poderiam se sobrepor sobre outros, como nos alerta Castro-
�(ÄNF[�	����
�RVF�O¹P�EFWFSJBN�TFS�EFTDPOTJEFSBEPT�OB�GPSNBº¹P�QSPmTTJPOBM��

*TTP�TF�BSUJDVMB�DPN�PVUSPT�EPJT�QSPCMFNBT�RVF� JEFOUJmDBNPT�OP�"*���1PS�VN�
lado, sua estruturação acabou focando-se na produção do projeto – decomposto 
em plantas, cortes, fachadas, perspectivas paralelas e cônicas, maquetes – como 
mN��DPNP�TF�FTUF�GPTTF�B�QSÄQSJB�BSRVJUFUVSB�F�O¹P�VNB�FOUSF�UBOUBT�QPTTJCJMJEB-
des de sua projeção. Deste modo, não é colocado em questão o entendimento da 
QSPmTT¹P�RVF�UFN�P�FTDSJUÄSJP�EF�BSRVJUFUVSB�DPNP�MÄDVT�QSJWJMFHJBEP�EB�QS´UJDB�
QSPmTTJPOBM��&N�TVNB�B�DPOTFRV¼ODJB�EFTUB�PSJFOUBº¹P�»�VN�FOUFOEJNFOUP�EB�
arquitetura como aplicação de conhecimentos que prescindem da experiência e 
da vivência mais orgânica do espaço, a despeito das visitas ao terreno previstas 
nos programas das disciplinas. A constatação por um dos professores da nos-
sa equipe, Fernando Minto, de que os recursos que os estudantes despendiam 
QBSB�QMPUBS�TFVT�QSPKFUPT�TFSJBN�TVmDJFOUFT�QBSB�B�DPOTUSVº¹P�EF�VN�QSPUÄUJQP�
é reveladora de uma opção de ensino alienada do fazer arquitetônico. Por outro 
MBEP�P�QPUFODJBM�EF�EJ´MPHP�FOUSF�PT�QSPGFTTPSFT�mDB�DPNQSPNFUJEP�QFMPT�SV¿-
dos de comunicação decorrentes da falta de debate – teórico, metodológico e, 
especialmente, epistemológico – profundo, não só nos campos da arquitetura-
-urbanismo, como em outras áreas, em particular no campo da educação no en-
sino superior. 

Tendo essas observações em mente e que uma escola de [trans]formação urbana 
demanda contínua [re]construção, entendemos que o AI tem potencial para ge-
rá-la, pois agrega várias disciplinas que se debruçam sobre uma questão teórico-
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-projetual-construtiva por todo um período letivo. Mas, para isto, ele precisaria 
superar suas alienações epistemológicas. Em outras palavras, a superação da sua 
condição colonizada lhe tornaria um atelier engajado.

POR UM ATELIER ENGAJADO (AE)13

"� QBSUJS� EF� OPTTBT� NJDSP�USBOTHSFTTÈFT� <JO>EJTDJQMJOBSFT� GPNPT� JEFOUJmDBOEP�
as potencialidades e impossibilidades decorrentes do formato disciplinar-frag-
mentado da formação do arquiteto-urbanista. Ao mesmo tempo em que o foco 
em questões concretas permitiram, por exemplo, romper os limites de discipli-
nas tradicionalmente tratadas com abordagem elitista, como foi com o projeto 
de interiores, encontramos uma série de entraves tanto para o estabelecimento 
de um diálogo mais efetivo com os moradores e outras disciplinas, quanto para 
ações de ensino-aprendizagem que demandavam a execução, ainda que parcial, 
de projetos. Sentimos, então, a necessidade de superar o trabalho desenvolvido 
nas frestas do sistema educacional disciplinar para empreender um proposta que 
abarcasse um processo mais profundo e igualitário de construção do conheci-
mento para a [inter]ação urbana. 

Ainda enquanto esboço de uma proposta, partimos então para a formatação de 
um atelier – o atelier engajado – que integrasse disciplinas do curso de arquite-
tura e urbanismo, como ocorre com o AI, mas que tivesse como compromis-
so realizar transformações efetivas em espaços urbanos e de moradia em áreas 
periféricas. Isto só seria possível com a construção conjunta com lideranças e 
outros representantes da população pobre, além do próprio morador comum. 
O AE só se constituirá a partir da transdisciplinaridade lato sensu, uma vez que 
se abre não só para a participação de outros cursos, como também para outros 
atores não acadêmicos, como pequenos comerciantes de produtos de constru-
ção, técnicos de atividades como serralheria e instalações elétricas e sanitárias, 
além de prefeituras e outros parceiros do poder públicos. Vale observar também 
a necessidade de se desfazer também a própria compartimentação interna das 
disciplinas, que são constituídas por outras.

Não há fórmula nem modelo para os AE. Cada um terá que construir seu for-
mato próprio, uma vez que as realidades a serem tratadas são distintas. Natural-
mente, as experiências de realização de cada atelier vão resultar em reelabora-
ções para os seguintes.

Se por um lado o AE não segue regras, por outro, deve partir de alguns princípios: 

• a associação íntima entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a consti-
tuir limites tênues entre as suas práticas;

• a atuação em diferentes níveis de formação: graduação e pós-graduação, e 
também na formação técnica de nível médio; a articulação com a educação 
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nos níveis fundamentais e médio, semelhante ao proposto na concepção 
de cidade educativa (UNICEF),14 também pode ser posta em perspectiva;

• diálogo constante com lideranças populares e moradores, considerando 
também outros atores que participem do cotidiano local;

• diálogo constante entre diferentes áreas do conhecimento; e

• OP�DBTP�FTQFD¿mDP�EF�BSRVJUFUVSB�VSCBOJTNP�»�JNQSFTDJOE¿WFM�RVF�P�BUF-
lier atue em algum nível na transformação do espaço físico e não apenas 
no projeto, respeitando as particularidades socioespaciais das diferentes 
localidades.

Cabe frisar que, como Castro-Gómez (2007, p. 80) ressalta, para o estabele-
cimento de um efetivo diálogo de saberes, ser necessário um “intercâmbio 
cognitivo entre ciência ocidental e formas pós ocidentais de produção de co-
nhecimento”, sob pena de inocuidade do pensamento complexo e da transdis-
ciplinaridade. 

Considerando que os cursos de arquitetura-urbanismo têm cinco anos de dura-
ção, o AE poderia durar por no mínimo um ano letivo, uma vez que este tempo 
se mostra pertinente para a intenção de um processo que envolva um projeto 
democrático de transformação do espaço físico. Poderia funcionar como uma 
SFTJE¼ODJB�RVF�O¹P�TF�MJNJUBTTF�BP�QSPKFUP�NBT�UBNC»N�·�FYFDVº¹P�F�BP�BTTFT-
soramento contínuo nas necessárias transformações do espaço construído. Para 
tal, a estrutura do AE poderia se articular a de um curso de especialização.

0VUSP�BTQFDUP�JNQPSUBOUF�OB�MÄHJDB�EP�"&�EJ[�SFTQFJUP�·�EJTUSJCVJº¹P�EPT�DPO-
UFÉEPT�BP�MPOHP�EP�QFS¿PEP��"M»N�EFMFT�TFSFN�EFmOJEPT�B�QBSUJS�EP�EJ´MPHP�EF�
saberes, sua distribuição ao longo dos meses deve ser orgânica e não estabeleci-
das por cargas horárias com base no cumprimento de metas pré-determinadas. 

Nossa insistência na necessidade de um ensino de arquitetura e urbanismo que 
trabalhe a perspectiva que a aprendizagem também precisa se dar na execução de 
QSPKFUPT�o�DPMFUJWPT�o�O¹P�TJHOJmDB�VN�EFTQSF[P�QFMB�UFPSJB��5FNPT�JOTJTUJEP�OB�
importância da consciência sobre as epistemologias que nos norteiam e, neste 
sentido, é imperativo que o AE promova, ao longo de sua realização, espaços 
para discussão teórica. Vale enfatizar que este espaço para o debate para supera-
º¹P�F�BmOBNFOUP�FQJTUFNPMÄHJDP�»�JNQPSUBOUF�QBSB�UPEPT�MFNCSBOEP�RVF�NP-
radores e também movimentos sociais estão imersos nos valores que moldam a 
sociedade, tanto quanto técnicos e professores.15

A vivência do espaço e de sua transformação coletiva permitirá não só debater os 
projetos com mais propriedade, gerando insumos consistentes para as revisões 
e melhor planejamento da execução. Mais do que isto, uma imersão como a pro-
posta tem potencial para resgatar a visão orgânica do mundo, que foi rompida 
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na episteme moderna ao conceber “a natureza e o ser humano [como] âmbitos 
antologicamente separados”, como nos alertou Castro-Gómez (2007, p. 82).

&N�UFSNPT�FYÄHFOPT�·�BSRVJUFUVSB�F�BP�VSCBOJTNP�BT�DPPQFSBUJWBT�IBCJUBDJPOBJT�
VSVHVBJBT�K´�IBWJBN�JOTUJUV¿EP�·�BTTFTTPSJB�U»DOJDB�B�OFDFTTJEBEF�EF�TFS�NVMUJEJT-
ciplinar, formada naturalmente pela engenharia civil, mas também pelo serviço 
social e pelo direito. Assim, as disciplinas que atuam com o trabalho técnico-
-social devem acompanhar todo o processo, orientando as dinâmicas coletivas 
F�NFEJBOEP�EFDJTÈFT�F�DPOnJUPT��0�%JSFJUP�»� JOEJTQFOT´WFM�OP�FOGSFOUBNFOUP�
das vulnerabilidades que envolvem as áreas periféricas da cidade. Mesmo quan-
do não se encontram sob ameaça, o apoio jurídico é fundamental, o que nor-
malmente já ocorre com os núcleos de assessoria jurídica popular. Aqui cabe 
relembrar a distinção realizada por Castro-Gómez (2007) entre inter e trans-
disciplinaridade. No primeiro caso, não há reposicionamento epistemológico, 
enquanto no segundo há.

Considerando que um AE é necessariamente transdisciplinar, a perspectiva de 
articulação entre as disciplinas se abre exponencialmente. No caso da Ocupação 
4PMBOP�5SJOEBEF�B�HFPHSBmB�UFN�EFTFNQFOIBEP�VN�QBQFM�JNQPSUBOUF�OP�QMB-
nejamento e na gestão das águas. Uma importante articulação foi realizada com 
B�FOHFOIBSJB�nPSFTUBM�o�RVF�QSPNPWFV�VN�JNQPSUBOUF�USBCBMIP�EF�SFDPOIFDJ-
mento de plantas alimentícias não convencionais e orientou a confecção de uma 
mandala agrícola no terreno ocupado (ver Figura 2 e 3).– e a engenharia de pro-
dução, que orientou, sob o princípio da economia solidária, a organização dos 
moradores na constituição da cozinha coletiva. Muitas outras disciplinas-cursos 
importantes podem se articular com ateliers engajados, desde que descoloniza-
das para poderem se transdisciplinar no processo de realizações possíveis: dan-
ça, educação física, ciências da saúde, biblioteconomia e muitas outras. 

"MHVNBT�DPOTJEFSBºÈFT�B�SFTQFJUP�EBT�EJmDVMEBEFT�EF�JNQMBOUBº¹P�EP�"&�QSFDJ-
sam ser tecidas. Uma delas é o problema dos riscos em que as pessoas envolvidas 
com as atividades práticas de construção civil estão envolvidas. Isto é uma preo-
cupação especial no caso de envolvimentos de estudantes de graduação. Outro 
QSPCMFNB�EJ[�SFTQFJUP�·T�RVFTUÈFT�SFMBDJPOBEBT�DPN�B�SFTQPOTBCJMJEBEF�U»DOJDB�
ainda que professores com a formação na área correspondente possam, a prin-
cípio, assumi-la. Há, contudo, que se aprofundar sobre esse aspecto, tanto pela 
questão de autoria, quanto pelos riscos das decisões no contexto de experimen-
UBºÈFT��)´�VN�EFCBUF�OFDFTT´SJP�SFMBUJWP�·�VOJWFSTBMJEBEF�EBT�OPSNBT�U»DOJDBT�
RVF�UBNC»N�QSFDJTB�TFS�BOBMJTBEP�·�MV[�EB�OFDFTT´SJB�EFTDPMPOJ[Bº¹P�EP�TBCFS��

Um último ponto a ser considerado diz respeito aos recursos necessários para 
a realização de uma atividade desta natureza. Por tratar-se de uma proposta de 
intervenção multisetorial, recursos públicos de várias fontes – federais, estaduais 
e municipais – deveriam ser aportados para a realização das inter-ações que os 
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BUFMJFST�FOHBKBEPT�QPTTBN�QSPNPWFS�VNB�WF[�RVF�BT�MPDBMJEBEFT�TF�CFOFmDJBSJBN�
tanto pelas intervenções no espaço, quanto pelas formações. Entretanto, se este 
é o horizonte idealizado para a implantação das atividades dos AE, é necessário 
pensar nos meios alternativos para a sua realização, particularmente no que se 
SFGFSF�·T�JOUFSWFOºÈFT��1BSDFSJBT�JOUFSOBDJPOBJT�F�GVOEPT�DPMBCPSBUJWPT�BM»N�EF�
apoios de sindicatos e pessoas físicas, têm sido o meio que os grupos envolvidos 
com a Solano Trindade encontraram para viabilizar algumas intervenções. É 
SFMFWBOUF�TBMJFOUBS�RVF�FTUB�TJUVBº¹P�OPT�DPMPDB�EJBOUF�EP�EFTBmP�EB�QSPEVº¹P�
com baixo custo, do espaço com qualidade. 

$BCF�SFTTBMUBS�RVF�O¹P�DBCF�·�VOJWFSTJEBEF�EFTFNQFOIBS�P�QBQFM�RVF�DBCF�BPT�
municípios, estados e federação. Contudo, é pertinente não só manter seu pa-
pel de crítica e formulação de propostas, como também contribuir para algumas 
transformações efetivas que podem vir a pautar políticas públicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

.PTUSBNPT�OPTTP�QFSDVSTP�EF�UFOUBUJWBT�EF�FOGSFOUBNFOUP�EF�EFTBmPT�EP�FTQB-
ço urbano habitacional da população das periferias, apontando empiricamente 
as impossibilidades impostas por uma estrutura que de subordinação ao mode-
lo das universidades instituídas na modernidade europeia. Num movimento de 
diálogo a posteriori�DPN�B�CJCMJPHSBmB�EFDPMPOJBM�FOGBUJ[BNPT�QPOUPT�EF�DPO-
vergência, a despeito de termos outras referências como base de nossas decisões 
didáticas. 

A literatura decolonial utilizada na discussão travada neste artigo agregou não 
só argumentos para o reforço das nossas convicções, como também elucidou al-
guns pontos necessários para o entendimento dos entraves que inviabilizaram 
algumas de nossas intenções didáticas e podem comprometer o projeto 
de efetivação de uma escola de transformação urbana. Vale relembrar o 
BMFSUB�EF�$BTUSP�(ÄNF[�RVBOUP�·�JNQPSUµODJB�EP�EJ´MPHP�EF�TBCFSFT�RVF�
promove um efetivo intercâmbio cognitivo, reconhecendo ser um ponto 
fundamental para repensar impasses decorrentes de ruídos de comuni-
cação. 

No desenvolvimento de uma proposta mais ampla de descolonização dos 
cursos de arquitetura e urbanismo, no Brasil, o reconhecimento da divisão 
racial do trabalho, explorada por Dussel (2005), nos impele a pensar a ne-
cessidade de se repensar as histórias da arquitetura e das técnicas constru-
tivas, buscando resgatar o papel dos nativos e escravizados na concepção 
de soluções e expressões que são totalmente atribuídas ao colonizadores 
portugueses. Os ateliers engajados que esboçamos seriam um passo no 
sentido da descolonização da formação de arquitetos urbanistas, podendo 
contribuir para a dissolução das hierarquias estéticas, pedagógicas e ecoló-



gicas denunciadas por Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2014). 

Parece-nos mandatório que, enquanto corpo docente de cursos de arquitetura e 
urbanismo do mundo periférico, entendamos de que modo podemos implantar 
um ensino que nos permita realizar uma transmodernização da formação e da 
atuação do arquiteto. Dussel (2005)16� DVOIPV�F�EFGFOEFV�FTUB�QPTTJCJMJEBEF�·�
razão eurocêntrica, revendo a constituição da modernidade europeia a partir de 
VNB�QFSTQFDUJWB�NBJT�BNQMB�F�DPNQMFYB�EP�RVF�B�HFOFBMPHJB�TJNQMJmDBEB�EB�TVB�
herança clássica e do reconhecimento de que seu marco se deu a partir das gran-
des navegações. Com isto, mostra como a modernidade europeia não foi um fe-
nômeno endógeno, mas decorrente das violências impetradas nas colônias no 
processo de globalização iniciado em 1492. É fundamental repensar a história 
da arquitetura e de seu ensino a partir deste outro marco para colocar em questão 
os valores não só tomados como clássicos, mas também como imbuídos de uma 
superioridade epistemológica. Vale ressaltar, entretanto, que o acionamento de 
uma proposta de transmodernidade traz no seu bojo a compreensão de que a mo-
dernidade trouxe algo de positivo, o que permite que o autor acredite no potencial 
libertador e altruísta, se sua face violenta não seguir obliterada e for enfrentada.

Há um longo caminho para transmodernizar a globalização, ainda que o corona-
vírus possa ter acelerado este processo. Aqui no Brasil é urgente tirar a ciência de 
seu lugar puro e distanciado, aproximando-a e impregnando-a de nossa realida-
de socioespacial, para que a sociedade possa reconhecer de forma mais efetiva, 
seu papel, especialmente na vida dos mais pobres.17 Uma ciência descolonizada 
não só contribuiria para que os cidadãos discernissem entre orientações basea-
das em estudos que trabalham com evidências comprovadas, como também será 
fundamental para não adotarmos a suburbanização, no sentido estadunidense, 
como suposta solução para os problemas da moradia popular urbana, ainda mais 
agravados com a pandemia.
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coletivo Papo Reto, e da Tainá de Paula, 
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no contexto da Academia. Quando 
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formadoras do espaço.
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ao capital industrial.
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