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RESUMO 
Este artigo trata das possibilidades e dificuldades de implantação de um curso de Arquitetura e Urbanismo no 
interior do país através da experiência da Regional Goiás da Universidade Federal de Goiás. A localização do 
curso em um estado que apresenta 78% de seus municípios com população inferior a 20.000 habitantes, em 
uma cidade de menos de 25.000 habitantes, considerada Patrimônio Cultural Mundial e com uma forte 
presença de movimentos sociais do campo foram dados fundamentais para a concepção desse curso. Além 
disso, o arranjo institucional em que o curso se insere – em uma unidade de Ciências Sociais Aplicadas – 
favorece o contato e interdisciplinaridade com outros cursos da área. Nesse sentido, destacamos três aspectos 
do Projeto Político Pedagógico do curso: garantir um perfil de egresso capaz de atuar em contextos não 
metropolitanos; garantir diálogo com outros cursos da unidade através de disciplinas obrigatórias; e a criação 
do Laboratório Itinerante de Experimentações de Projeto, que tem o objetivo de estabelecer comunicação com 
grupos locais e comunidades tradicionais, aproximando a universidade de outras realidades. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura e urbanismo, cidades pequenas e médias, Goiás 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2007, a Universidade Federal de Goiás (UFG) aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Instituído em 2007 e tendo como 
diretrizes reduzir as taxas de evasão, ocupar as vagas ociosas e aumentar o número de vagas de 
ingresso, o debate sobre o REUNI é controverso: se por um lado pode e deve ser criticado devido sua 
implantação ter ignorado os impactos na comunidade acadêmica, por outro não se pode negar que 
seus investimentos fortaleceram um importante processo de interiorização do ensino público 
superior no Brasil. 
Desde 1990, a UFG mantinha, na Cidade de Goiás, uma turma da Faculdade de Direito, como 
extensão do curso sediado em Goiânia. Em 2006, através de uma parceria entre a UFG e o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, lá 
também foi aberta uma turma especial de Direito para beneficiários da reforma agrária e agricultores 
familiares: para isso, foram contratados dez professores em regime de dedicação exclusiva para 
atuarem diretamente na extensão da Faculdade de Direito1. (UFG, 2014).  
A adesão ao REUNI possibilitou instituir, em 2009, o Campus Avançado de Goiás, inicialmente 
composto pelos cursos de Direito – agora autônomo de Goiânia –, bacharelado em Filosofia e Serviço 
Social. Posteriormente, o curso de Filosofia passou a ser ofertado também na modalidade licenciatura 
e foram criados o curso de Administração, com ênfase em administração pública; e a Licenciatura em 
Educação do Campo.  
A ampliação do número de cursos também ocorreu nos campi da UFG localizados nas cidades de 

                                                             

1 É importante destacar que a abertura dessa turma é resultado de uma forte mobilização 
movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). O ingresso dos militantes desses 
e de outros movimentos na universidade, junto à contratação dos novos professores levou a 
desenvolvimento de ações de pesquisa e, principalmente, extensão conjuntas. 
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Catalão e Jataí. Além disso, desde 2011, a UFG tem a intenção de criar um novo campus na Cidade 
Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Frente a essa nova realidade, a UFG organizou-se de forma 
a dar mais autonomia e participação aos campi do interior. Assim, em 2014 foi aprovado um novo 
estatuto, no qual se indicou que cada campus fosse concebido tendo em conta sua abrangência 
geográfica– e, para marcar esta situação, passaram a ser denominados “Regionais”. Atualmente estão 
em funcionamento, na UFG, as Regionais Goiânia, Catalão, Jataí e Goiás.  
O estatuto de 2014 também organizou a oferta na graduação a partir de unidades acadêmicas 
interdisciplinares de, no mínimo, quatro cursos. Na Regional Goiás, os cursos existentes se dividiram 
na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas (Licenciatura em Educação do Campo e 
Licenciatura e Bacharelado em Filosofia) e na Unidade Acadêmicas Especial de Ciências Sociais 
Aplicadas (Direito, Serviço Social e Administração).  
Com vistas a efetivar-se como uma unidade acadêmica plena, de acordo com o estatuto da 
instituição, a gestão da unidade de Ciências Sociais Aplicadas recuperou debates anteriormente 
ocorridos na própria universidade e também na sociedade civil de Goiás, ainda em 2014 foi dado 
início à criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Sua primeira turma ingressou no primeiro 
semestre de 2015. 
Nesse contexto, o curso de Arquitetura e Urbanismo apresenta particularidades em sua gênese que 
vêm influenciando a estruturação e a condução do ensino. Dentre elas, destacamos: 

 sua localização em uma cidade de menos de 25.000 habitantes, no interior do país, o que 
leva a uma reflexão sobre quais seriam as especificidades da formação nesse contexto, uma 
vez que grande parte dos cursos de arquitetura e urbanismo ofertados no Brasil se localizam 
em grandes centros urbanos e tratam, primordialmente, de questões metropolitanas; 

 sua inserção em uma unidade acadêmica interdisciplinar de Ciências Sociais Aplicadas, o que 
oferece outras possibilidades de entendimento do campo da arquitetura e urbanismo. Apesar 
de constar como uma subárea da Grande Área do conhecimento das Ciências Sociais 
Aplicadas, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
historicamente os cursos de Arquitetura e Urbanismo se desenvolveram ligados às carreiras 
de Belas Artes ou de Centros Tecnológicos, o que, a nosso ver, pode ter limitado o debate 
sobre o papel do campo disciplinar à realidade social do país; e, 

 a vinculação da Regional Goiás aos movimentos sociais populares, regional e nacionalmente, 
o que implica reconhecer realidades pouco abordadas no ambiente acadêmico de arquitetura 
e urbanismo, tais como a habitação camponesa, a existência de formas associativas que 
implicam em outras formas de produção da arquitetura e urbanismo. 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG-Regional Goiás foi 
concluído em 2017. A dificuldade de atrair docentes para uma universidade periférica e, sobretudo, 
em uma cidade interiorana, gerou efeitos sobre o processo de elaboração do PPC, mais demorado do 
que o esperado. Somam-se a isso: o excesso de trabalho burocrático e em sala de aula destinado ao 
primeiro grupo de docentes do curso; e a busca deste mesmo grupo por uma construção coletiva do 
PPC, que enseja maior comprometimento político com a proposta. 
Neste artigo, apresentaremos os resultados dos debates travados sobre como o curso se posiciona 
frente à realidade do campo de arquitetura e urbanismo. Para isso, foi fundamental buscar saber 
como as propostas político-pedagógicas de outros cursos inseriram-se no contexto de expansão das 
universidades públicas federais; e como vêm buscando maior democratização do acesso pelo 
alunado. Dentre os cursos e PPCs estudados, destacamos os da Universidade Federal da Integração 
Latino-americana (UNILA), do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Também destacamos como referências a 
matriz curricular da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
de projetos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
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2 PENSANDO O TERRITÓRIO GOIANO 

O estado de Goiás é formado por 246 municípios, sendo que somente dois apresentam população 
com mais de 500.000 habitantes: Goiânia e Aparecida de Goiânia. Expressivos 87% possuem 
população inferior a 20.000 habitantes, sendo que 97 não alcançam a marca de 5.000 habitantes. Na 
Tabela 1, subsequente, é possível observar a quantidade de municípios goianos por porte e 
concentração populacional.  

Tabela 1: Porte dos Municípios de Goiás e Concentração Populacional 

Porte dos Municípios Número de 
Munícipios 

Porcentagem 
em relação ao 

total de 
municípios 

(%) 

Concentração 
Populacional 

Porcentagem 
em relação a 
população do 

estado (%) 

Até 5.000 hab. 97 39,45 389402 5,66 

De 5.001 a 10.000 hab. 58 23,58 513213 7,46 

De 10.001 a 20.000 hab. 37 15,04 435467 6,33 

De 20.001 a 50.000 hab. 32 13,01 1218487 17,70 

De 50.001 a 100.000 hab. 10 4,07 728977 10,59 

De 100.001 a 500.000 hab. 10 4,07 1645445 23,90 

Mais de 500.000 hab. 02 0,81 1952607 28,37 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na Estimativa da População para o ano de 2015 feita pelo IBGE, 2016. 

A realidade dos municípios do estado de Goiás é similar a encontradas, sobretudo, em outros estados 
das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte1, que contam com muitos municípios com baixa 
concentração populacional. Usualmente, o fator populacional define se uma cidade é pequena, 
média ou grande: as cidades pequenas seriam as com até 20.000 habitantes e as grandes teriam mais 
de 500.000, ficando as médias nessa grande faixa intermediária (Cf. MAIA, 2010). Seria o quantitativo 
populacional, contudo, suficiente para definir o porte de uma cidade? E mais: quais são os conceitos 
de cidade por trás destes números e definições de porte? O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) considera como "cidade" todo distrito-sede de município. Trata-se, contudo, de uma 
definição determinada meramente por aspectos administrativos. Muito desses municípios, como 
Anhanguera com seus 1.104 habitantes, apresentam uma dinâmica dependente de outras cidades, 
visto que sua concentração populacional e econômica não permite que nela se desenvolva todas as 
atividades necessárias para a reprodução da vida de seus habitantes. Nesse sentido, esses municípios 
apresentam em sua sede um espaço urbano definido com ruas, habitações, praças e equipamentos 
públicos. No entanto esse espaço urbano não é suficiente para oferecer a "forma da simultaneidade" 
de atividades, que para Lefebvre (2001) é uma condição necessária para qualificarmos uma cidade.  
Também vale ressaltar que cidades com quantitativos populacionais próximos, mas localizações 
distintas, podem apresentar características muito diversas. Por exemplo: a cidade paulista de Itatiba e 
a cidade goiana de Formosa possuem números populacionais muito semelhantes – na estimativa do 
IBGE de 2015, apresentavam respectivamente 113.284 e 112.236 habitantes –, mas a primeira conta 
com uma maior diversificação de comércios e serviços do que a segunda, além de oferecer melhor 
qualidade de vida à sua população: de acordo com o ranqueamento do Índice de Desenvolvimento 

                                                             

1 Embora outros estados brasileiros também apresentem notória quantidade de municípios com baixa 

concentração populacional, o caso das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte toma contornos diferenciados 

devido ao fato de serem regiões mais carentes. Por isso, suas cidades apresentam um menor número de 

comércios e serviços comparados às regiões Sul e Sudeste. (Cf. SOUZA, 2003 e MAIA, 2010) 
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Humano (IDH), Formosa está 667ª posição, enquanto Itatiba está em 145º (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 
Essa situação é resultado do processo de concentração urbana ao longo do litoral brasileiro, iniciado 
ainda no período da colonização e que se deu concomitantemente a uma ocupação bastante lenta do 
interior do país. Associado à rígida hierarquia entre vilas e cidades e com vistas à consolidação e 
expansão das capitais e maiores centros urbanos, tal processo ainda em curso produziu maior 
destinação de investimentos para as capitais e outros grandes centros urbanos do litoral. Com isso, 
boa parte das áreas do interior do Brasil ainda é subpovoada e com precárias condições de 
urbanização. (Cf. BITOUN; MIRANDA, 2009) 
Bitoun e Miranda (2009) destacam que a política urbana para essas cidades deveria articular diversos 
setores governamentais de modo a fomentar as relações entre o rural e o urbano. Assim se criaria 
uma nova dinâmica de possibilidades de crescimento, fortalecimento e consolidação destes núcleos. 

ALGUMAS PARTICULARIDADES PARA PENSARMOS O GLOBAL 

No território goiano, alguns municípios apresentam características próprias que imprimem outras 
lógicas para se pensar a cidade. Como exemplos citamos a cidade de Aruanã, às margens do Rio 
Araguaia, com apenas 8.746 habitantes e que tem em seu centro urbano uma aldeia indígena da 
tribo Karajá. Outra situação particular vem das dinâmicas ocorridas entre o território quilombola 
Kalunga e a sede municipal do município de Cavalcanti, onde está localizado e o território quilombola 
Kalunga, que possuem uma dinâmica com a sede municipal muito própria. Trata-se de situações 
singulares, e que ensejam conflitos; e que merecem maior atenção no contexto acadêmico, de modo 
a possibilitar outras formas de pensar o urbano, que reconheçam o valor da diversidade territorial e 
cultural. 
Em Goiás, também cremos ser importante a indagação a respeito do papel do patrimônio histórico 
que é reconhecido em algumas cidades, como é o caso daquela na qual nosso curso se insere. As 
primeiras ações de preservação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na 
cidade de Goiás começaram entre 1950-51, com o tombamento de monumentos individuais e de 
trechos do tecido urbano, ampliando-se consideravelmente com o tombamento do centro histórico 
em 1978 (OLIVEIRA, 2014). Declarada em 2001 como Patrimônio Mundial pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), devido à sua relevância histórica 
como cidade integrante do ciclo da mineração no Brasil, a cidade de Goiás passou a fazer parte de um 
circuito de interesse mundial, que não deve ser ignorado. Afinal, a inserção de cidades no circuito 
global do turismo, inclusive aquele voltado a áreas de interesse patrimonial, já vem há muito sendo 
criticada: seja devido aos riscos de homogeneização do que deveria ser revelado em sua 
particularidade, seja em decorrência de sua estreita relação com os processos de espetacularização 
da cidade contemporânea (JEUDY, 2005). 
A política recente do órgão superior de ação patrimonial no Brasil, o IPHAN, permite pensar a 
preservação do patrimônio histórico e cultural para além de uma conservação estreita, ampliando o 
debate sobre a dimensão imaterial do patrimônio e incorporando, à sua gestão, a indispensável 
participação popular, vinculada a uma ampla e democrática política urbana. A constituição de um 
curso de Arquitetura e Urbanismo na cidade, espera-se, aponta como possibilidade de formação de 
pessoal qualificado para trabalhar com as questões patrimoniais em sua dimensão projetual, de 
gestão pública e como o ambiente favorável ao questionamento crítico sobre a atuação do próprio 
Instituto.  

A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO TERRITÓRIO 
GOIANO 

A despeito de sua histórica e já mencionada inserção junto a cursos de Belas Artes ou de áreas 
tecnológicas, arquitetura e urbanismo também podem ser pensados como serviços – tomando-se os 
devidos cuidados em relação a simplificações ou reducionismos desta abordagem. Nesse sentido, 
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normalmente as cidades e territórios que possuem carência ampla do conjunto variado de serviços 
públicos também têm carência de profissionais de arquitetura e urbanismo, tanto no setor público 
quanto no privado. 

Tabela 2: Relação da quantidade de profissionais de arquitetura e urbanismo por número de habitantes nas unidades 
federativas do Centro-Oeste 

 Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso 
do Sul 

Nº de Arquitetos e Urbanistas 2761 1952 1203 1587 

População 

(nº de habitantes) 
2914830 6610681 3265486 2499341 

Profissionais de arquitetura e 
urbanismo / 10000 habitantes 

10,00 2,95 3,68 6,48 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Censo dos Arquitetos e Urbanistas (CAU, 2012) e a Estimativa da População 
para o ano de 2015 feita pelo IBGE, 2016. 

Dados do Censo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2012, mostram que as 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem, respectivamente, apenas 3,57%, 12,13% e 7,88% 
do conjunto de profissionais da área, cuja distribuição é muitíssimo concentrada nas Regiões Sudeste 
e Sul. Especificamente sobre a Região Centro-Oeste, os mesmos dados informam que o Distrito 
Federal é sua unidade federativa com maior quantitativo de profissionais – são 2.761 –, seguida por 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente com 1.952, 1.587 e 1.203 profissionais. 
No cotejamento entre estes números e o contingente populacional de cada território, conforme a 
Tabela 2, Goiás apresenta a pior relação entre o número de profissionais e o número de habitantes: 
2,95 profissionais por 10.000habitantes.  
A distribuição de quem trabalha com arquitetura e o urbanismo, internamente ao território goiano, 
também apresenta grandes distorções, sendo vários os municípios que não possuem profissionais da 
área (ver Figura 1). Goiânia, capital do Estado, é o município com maior concentração: 2.200 
profissionais.  

Figura 1: Mapa com distribuição dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Goiás 

 

 

Fonte: Editado pelos autores com base em dados do IGEO, CAU (2016). 

Diante deste quadro distributivo, uma série de questões torna-se pertinente no contexto de 
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implantação e consolidação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG-Regional Goiás: qual deve 
ser o perfil do curso? Como se deve tratar o campo de arquitetura e urbanismo em um contexto não 
metropolitano? Como relacionar o curso, de forma a melhor qualificá-lo, com as particularidades da 
cidade de Goiás e de cidade próximas? Qual o perfil profissional que queremos formar? Qual o papel 
de uma universidade pública no interior do país? Longe de conseguir responder a todas essas 
questões, seguimos trabalhando na construção de um curso com base nas reflexões que elas 
despertam. 

3 CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO ESTADO DE 

GOIÁS 

Os dados fornecidos pelo Portal e-MEC1 informam que há 12 cursos de arquitetura e urbanismo no 
estado Goiás, dos quais 11 estão em funcionamento (o curso das Faculdades Cambury foi cancelado). 
O primeiro do estado foi criado na PUC-Goiás, em 1974, sendo o único por 26 anos, até a criação do 
curso de arquitetura e urbanismo da Universidade do Estado de Goiás (UEG). A maior parte das 
graduações em arquitetura e urbanismo do território goiano é, portanto, bastante recente: quatro 
deles entraram em funcionamento na primeira década de 2000, incluindo o curso da UFG-Goiânia; e 
outros seis foram iniciados entre 2011 e 2016, incluindo o curso da UFG-Regional Goiás.  
A disponibilidade de vagas ofertadas varia entre 30 e 690 por turma (UFG-Goiás e UNIP, 
respectivamente), revelando um desequilíbrio na distribuição do total de 1.855 novas vagas para 
estudantes, no estado, a cada ano2 (ver Tabela 3); e que se acentua ao se considerar que apenas dois 
dos cursos encontram-se de fato interiorizados, nas cidades de Goiás e Uruaçu (UFG-Goiás e FASEM, 
respectivamente). Quanto aos demais, seis são oferecidos em Goiânia e outros três em Anápolis. Esta 
distribuição nos permite levantar a possibilidade de que, mesmo considerando que o local de 
formação não seja o principal determinante no processo de interiorização, o curso na UFG- Regional 
Goiás pode criar condições mais efetivas para levar a formação e a atuação profissional para o 
interior do estado. . Esta desejada interiorização da formação e da prática está nas premissas de seu 
Projeto Político-Pedagógico e já vem sendo incorporada à estrutura das disciplinas e atividades de 
pesquisa e extensão. 

Tabela 3: Levantamento sobre os cursos de arquitetura e urbanismo em funcionamento no estado de Goiás 

Instituição 
Início do 

funcionamento  
Tipo de 

instituição 
Município de 

oferta 

Vagas 

disponíveis / 
ano 

Reconhecime
nto do curso 

pelo MEC 

PUC-Goiás 1974 privada Goiânia 240 
renovado 

(2012) 

UEG 2000 pública Anápolis 60 
reconhecido 

(2005) 

UNIP 2002 privada Goiânia 690 
renovado 

(2012) 

                                                             

1 Consultas realizadas na segunda metade de abril de 2016, no endereço http://emec.mec.gov.br. Ainda será necessário 

conferir e atualizar as informações disponibilizadas pelo e-MEC, visto que identificamos algumas inconsistências. Tendo em 

vista o processo de aperfeiçoamento do PPC, está sendo feito o contato com os coordenadores e coordenadoras dos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo no estado de Goiás, com vistas ao estreitamento de relações e a uma formação mais engajada 

nas necessidades regionais. 
2 Ainda que expressivo, este valor não leva em consideração o processo de evasão nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

A título de exemplo, considerando-se uma taxa de evasão de 31,10%, a partir de dados do SESu-MEC, com base no período 

entre 2001-2008, (apud UFRuralRJ, 2008) o total de profissionais chegaria a cerca de 1.278 a cada ano. 
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Faculdade Cambury [*] - - - - - 

UniEVANGÉLICA 2009 privada Anápolis 120 
renovado 

(2015) 

UFG – Goiânia 2009 pública Goiânia 35 
reconhecido 

(2015) 

FAMA 2011 privada Anápolis 120 
reconhecido 

(2015) 

UniANHANGÜERA 2012 privada Goiânia 200 em análise 

ALFA 2013 privada Goiânia 200 em análise 

IUESO 2015  privada Goiânia 100 - 

UFG – Goiás 2015 pública Goiás 30 - 

FASEM 2016 privada Uruaçu 60 - 

Fonte: Elaborado pelos autores, entre 12 e 15 de abril de 2016, a partir do portal e-MEC <http://emec.mec.gov.br/>. 

A alta escalada de cursos e vagas oferecidas no estado de Goiás, em especial na capital, segue o ritmo 
identificado em outras unidades federativas. Se em 2013 esperava-se o ensino superior estava 
próximo de atingir a marca de 300 cursos de arquitetura e urbanismo no país, ao final de 2015 já se 
contava com um total de 466 cursos (MARAGNO, 2013; VILELLA e MARAGNO, 2016).  
Outra grande discrepância pode ser apontada ao se comparar a oferta de vagas em instituições 
públicas e privadas. As 125 vagas anuais em universidades públicas correspondem a pouco menos de 
7% do total da oferta no estado. Ainda que se considere que nem todas as vagas das universidades 
privadas são preenchidas anualmente, entende-se que reside aí uma grande contribuição a ser dada 
pela instalação do curso na cidade de Goiás. A experiência com as cinco primeiras turmas de 
ingressantes permite visualizar o impacto criado, ao dar acesso ao ensino superior para um grande 
número de estudantes que não teria como arcar com os custos da formação. Para além da questão 
estritamente quantitativa, preocupa-nos a montagem de um curso que dê conta de formar 
profissionais de atuação crítica e sensíveis tanto às questões das metrópoles quanto às dinâmicas de 
cidades pequenas e médias. 
Uma primeira análise dos Projetos Pedagógicos dos cursos em Goiás mostra que, em sua maioria, não 
se dá ênfase à questão regional nem se busca delinear com clareza um perfil profissional. Ainda que 
as Diretrizes Curriculares Nacionais exijam uma formação profissional generalista, cremos que esta 
condição não deveria autorizar a omissão ou o desinteresse por questões locais e regionais. Tal 
problema já era apontado por Vicente Del Rio, em 1998. 

Mesmo após o longo debate que culminou no novo currículo mínimo de 1994, que 
indubitavelmente fez avançar a questão do ensino da arquitetura, os diversos 
cursos não conseguiram assumir “personalidades”: eles carecem de uma noção 
clara sobre quais deveriam ser os seus objetivos acadêmicos e as suas 
idiossincrasias, e nem têm idéia do tipo de profissional que querem formar. Ou 
seja, os cursos não discutem internamente quais as características que cada um 
deveria ter, como ligar-se à sua região de influência, em que aspectos deveriam 
diferenciar-se uns dos outros ou, ainda, como relacionar, numa estrutura ágil, as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão – tripé de sustentação da universidade. 
(DEL RIO, 1998, p: 201, o grifo é nosso) 

Com relação ao tripé ensino-pesquisa-extensão, também criticado por Del Rio, é preciso reconhecer 
os muitos avanços, mais recentes, conseguidos com a proliferação de núcleos de Pós-Graduação no 
país. Outrossim, a própria Regional-Goiás tem destacada experiência na área de extensão, um 
importante diferencial a ser trabalhado por seu curso de arquitetura e urbanismo.  
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4 SOBRE O CAU-UFG-REGIONAL GOIÁS 

PELA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO 

Tanto as medidas com vistas a ampliação do ensino superior quanto as ações afirmativas e a política 
de cotas com reserva de 50% das vagas para grupos que historicamente não tinham acesso à 
universidade pública vêm tingindo com outras cores as universidades federais. Contudo, a 
permanência estudantil ainda é um desafio, apesar da existência do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil e do Programa Bolsa Permanência. 
Além disso, a seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e utilizando a 
nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) tem permitido maior mobilidade de alunas e 
alunos. Essa maior democratização do ensino superior vêm obrigando a docentes há mais tempo na 
universidade mudarem seus métodos, desagradando alas conservadoras ainda muito presentes.  
Os cursos de arquitetura e urbanismo, no entanto, historicamente serviram para atender demandas 
de grupos sociais dominantes, seja porque usualmente formam pessoas que pertencem a esses 
estratos economicamente mais abastados, seja porque estruturam um perfil profissional mais apto a 
trabalhar com e para esses grupos sociais, restringindo outras possibilidades de atuação. Nesse 
sentido, os chamados testes de Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE), 
muito utilizados em processos seletivos para carreiras ligadas às Artes, mas também em muitos 
cursos de arquitetura e urbanismo, foram e ainda são uma barreira a mais no acesso à universidade. 
Isto porque quantidade significativa de estudantes do ensino médio não recebe formação específica 
na área de desenho.  
O CAU-UFG-Regional Goiás optou, por isso, por não realizar a VHCE em seus processos seletivos. 
Acreditamos que o domínio da capacidade de realizar desenhos não deve ser usado como critério de 
entrada: visto que a maioria da população não acessa previamente uma educação pela qual se 
desenvolvam tais habilidades, estaríamos aprofundando iniquidades. O desenho, embora seja muito 
importante para quem trabalha no campo de arquitetura e urbanismo, não é a única forma de 
expressão e representação de ideias, principalmente no contexto presente de desenvolvimento e 
ampliação de acesso e uso de ferramentas digitais. Além disso, o VHCE parte da noção de um dom 
inerente, desconsiderando processos sócio-históricos de ensino e aprendizagem. Esse tipo de 
verificação também se pauta na ideia de pessoas que já tem seu processo de formação pronto e 
acabado, o que vai frontalmente contra a concepção freiriana de que o inacabamento é inerente aos 
saberes da prática educativa, e que promove a constante busca por mais conhecimento (FREIRE, 
1996). 
Na busca por conhecimento, é muito importante se deparar com outras realidades. Em arquitetura e 
urbanismo, é muito comum viagens cumprirem esse papel no processo de formação, uma vez que 
fornecem outras experiências para compreender e interagir com os espaços, possibilitando assim 
outras formas de se concebê-los. As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam viagens de estudos 
como atividades possíveis para integralização dos núcleos de conteúdo.  Como atualmente o perfil 
socioeconômico do alunado não permite essa prática de forma individual e constante, com recursos 
próprios, é a universidade quem deve propiciar esses momentos. Essa parte da formação poderia se 
dar através de atividades acadêmicas extracurriculares, mas nesse caso sempre dependeria da 
disputa de recursos, com riscos de não periodicidade ou inexistência. Nesse sentido, implementamos 
no CAU-UFG-Regional Goiás as experiências da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da 
Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA), ofertando-se disciplina obrigatória de Viagem 
de Estudos, de modo a fazer com que a universidade formalmente se comprometa com a realização 
das atividades. 

A INFLUÊNCIA DA REGIONALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CURSO 
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Dar ênfase à função social da arquitetura e do urbanismo, formando profissionais de visão crítica, 
cientes de sua responsabilidade na melhoria das condições do ambiente construído e comprometidos 
com os direitos da população é o objetivo claro do Projeto Político-Pedagógico do CAU-UFG-Regional 
Goiás; e que acompanha a crescente discussão tanto sobre uma arquitetura assumida como atividade 
política (MONTANER e MUXÍ, 2014) quanto sobre as possibilidades e desafios de jovens profissionais 
da área (FERREIRA, 2010). E, na medida em que os municípios são os responsáveis, na Constituição 
de 1988, pela política urbana, e que outros avanços importantes têm sido alcançados – Estatuto da 
Cidade (2001), Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (2005), Lei de Assistência Técnica 
(2008), entre outros –, exige-se enorme responsabilidade de profissionais de arquitetura e 
urbanismo: em suas mãos, afinal, está parte das atribuições necessárias e indispensáveis à 
concretização desta política. Como efetivar, contudo, políticas urbanas e habitacionais sem 
profissionais com interesse por trabalhá-las?  
Já apresentamos a quantidade de municípios goianos que possuem poucos ou nenhum profissional 
de arquitetura e urbanismo. Acrescentamos a isso os dados de uma pesquisa realizada pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo e o Instituto Datafolha, que em 2015 informou que 85,40% das reformas 
e construções do Brasil ocorrem sem o acompanhamento técnico de profissionais de engenharias ou 
arquitetura. Cremos que no estado de Goiás, onde a grande maioria dos municípios não possuem ou 
tem número insuficiente de profissionais de arquitetura e urbanismo, essa porcentagem pode ser 
ainda maior. 
Acreditamos que a concentração de profissionais da área ocorra não exclusivamente porque um 
contingente expressivo de cidades interioranas apresente precariedades, mas também porque os 
cursos de arquitetura e urbanismo, em sua maioria, estão localizados em grandes centralidades 
urbanas que trabalham somente com a sua realidade, relegando as questões sociais da profissão ao 
segundo plano. 
É por isso que a pesquisa sobre as características da região onde estamos inseridos tem sido 
constante no processo de elaboração de nosso projeto pedagógico, fazendo emergirem 
especificidades que vêm sendo incorporadas de modo a construir referencial teórico-metodológico e 
técnico-operativo sobre o que são as cidades pequenas e médias no interior do país. É isso que o 
diferencia do que tem sido oferecido em outros cursos Brasil afora. Não que se deseje formar 
arquitetos para um novo processo de colonização dessas pequenas e médias cidades e suas culturas. 
Na verdade, apostamos em atividades de pesquisa-ação junto a grupos sociais e, principalmente, na 
realização de disciplinas que reflitam sobre essas cidades. Esperamos assim acumular conhecimentos 
e experiências para consolidar a disciplina Urbanismo em Cidades Pequenas e Médias, prevista no 
ciclo de aprofundamento do curso e responsável por refletir sobre as possibilidades e especificidades 
para agir nesses territórios. 
Por fim, destacamos a importância, nos contextos de ensino, do conjunto arquitetônico e urbanístico 
da cidade de Goiás, tombado pelo IPHAN em 1951; e que em 2001 recebeu o título de Patrimônio 
Cultural Mundial, concedido pela UNESCO. Trata-se de situação de patrimonialização que gera uma 
série de conflitos: a preservação do bem material, muitas vezes, se impõe aos direitos e desejos da 
população, como é o caso do não cumprimento da função social da propriedade em diversos 
casarões do centro histórico, enquanto os loteamentos avançam sobre áreas de proteção ambiental 
sem a infraestrutura necessária.  
Compreendemos o patrimônio como direito à memória de um povo, considerado em sua 
integralidade. Nesse sentido, destacamos que os componentes curriculares que abordarão a questão 
da conservação patrimonial deverão refletir sobre as condições que geraram o que hoje 
consideramos patrimônio, muitas vezes calcados por processos extremamente violentos, desde a sua 
produção original, realizada através do extermínio de povos originários e do trabalho escravo, até as 
funções que o centro histórico exerce na dinâmica contemporânea da cidade de Goiás, convertendo-
se em um local exclusivo das famílias tradicionais do local . 
Não desconsideramos, contudo, o debate sobre a conservação e a gestão patrimoniais, necessário e 
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importante quando correlacionado à política urbana – ou seja, valorizando uma compreensão mais 
ampla do objeto arquitetônico, em sua inserção no espaço urbano; e levando em conta, no processo 
de pormenorização de técnicas retrospectivas, os saberes e sistemas construtivos tradicionais, 
incluindo aqueles das populações marginalizadas no contexto regional.  

AS IMPLICAÇÕES INTERDISCIPLINARES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
EM UMA UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

A universidade é um espaço privilegiado para a produção interdisciplinar do conhecimento, que se 
expressa na indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A construção de 
uma perspectiva interdisciplinar para o CAU-UFG-Regional Goiás é facilitada por sua locação na 
Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas (CSA), o que faz com que estrutural e 
constantemente precise desenvolver o diálogo com os demais cursos desta unidade. 
O CAU-UFG-Regional Goiás tem como objetivo formar profissionais que tenham uma prática 
responsável e politicamente consciente, com vistas a responder criticamente a nossa realidade sócio-
histórica e atender às necessidade e urgência de universalização do direito à cidade e da qualidade de 
vida no ambiente construído. Tal objetivo suscita o rompimento de barreiras disciplinares de modo a 
se poder considerar a arquitetura e o urbanismo como resultados de processos políticos, econômicos 
e sociais mais amplos. A partir deste entendimento, optamos pela oferta de disciplinas obrigatórias, 
no curso de arquitetura e urbanismo, por outros cursos de graduação oferecidos na Unidade de CSA. 
A matriz curricular do CAU-UFG-Regional Goiás está dividida em três ciclos, de acordo com o 
desenvolvimento das habilidades e conhecimento do alunado, a saber: o ciclo de fundamentação, o 
de aprofundamento e o de síntese.  
Usualmente, as disciplinas ofertadas por outro curso de graduação se enquadram no grupo das 
disciplinas propedêuticas, destinadas a fornecer nivelamento de conhecimentos básicos para 
posteriormente desenvolver as habilidades profissionais em disciplinas específicas da área. Em nossa 
proposta, porém, há disciplinas obrigatórias ofertadas pelos cursos de Direito e Serviço Social que 
não são introdutórias, fazendo parte do ciclo de aprofundamento. Os assuntos contidos em Economia 
Política, Políticas Públicas e Cidade e a Cidade e a Lei, são discutidos transversalmente e desde o 
primeiro período do curso por outras disciplinas. O que buscamos é aprofundar o debate a partir das 
perspectivas de outras áreas e profissões, possibilitando a construção de uma visão mais holística e a 
visualização de outros caminhos de atuação.  
A disciplina de Economia Política cumpre a importante função de ampliar a compreensão sobre a 
dinâmica do capital, em nível mundial; e de como, na atualidade, sua mundialização e sua 
reestruturação produtiva, resultantes do avanço do neoliberalismo, têm influenciado as cidades 
brasileiras. Trata-se de uma leitura necessária para que se possa compreender, por um lado, 
processos urbanos dos tempos atuais (SINGER, 1973), como a renda fundiária e a especulação 
imobiliária, são elementos inerentes à produção da própria arquitetura; e, por outro lado, para 
propiciar o entendimento de que a arquitetura se converteu em uma marca tanto capaz de gerar uma 
imagem exclusiva quanto de valorizar os investimentos de uma cidade – em ambos os casos, quer-se 
também fazer notar os efeitos perversos para segmentos da população. 
Tanto a ausência de instrumentos e monitoramentos de políticas urbanas quanto a falta de formação 
necessária para trabalhar com esta questão devem ser enfrentadas. Por isso, a partir de 2003, foi 
criada uma série de políticas urbanas que visam à construção de uma política nacional de 
desenvolvimento urbano, sempre envolvendo a participação da população em conferências 
municipais e estaduais (SANTOS JÚNIOR, 2011). Reconhecendo este avanço e a premissa de que a 
cidade deve ser o lócus privilegiado para o exercício da cidadania e da garantia dos direitos, a 
disciplina Políticas Públicas e Cidade trata da resolução da problemática urbana através de políticas 
setoriais coordenadas.  
Finalmente, a disciplina A Cidade e a Lei busca compreender os atores sociais envolvidos na criação e 
efetivação das leis. Seu objetivo é fazer compreender que a legislação urbanística e edilícia não é um 
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instrumento puramente técnico e que há implicações no conjunto de leis, decretos e normas que vão 
além da regulamentação do espaço urbano, sendo resultado de pressões políticas, culturais e 
econômicas (ROLNIK, 1997). Por outro lado, a disciplina busca identificar e compreender os processos 
de resistência e os conflitos em relação à produção legal da cidade e do território.  

O LABORATÓRIO ITINERANTE DE EXPERIMENTAÇÕES DE PROJETO 

A construção de uma identidade específica da Regional Goiás junto à UFG vem se destacando pelo 
caráter extensionista de suas ações. Conforme já discorremos, o contato da Universidade com a 
sociedade civil, na cidade de Goiás, tem sido essencial na sua constituição e na ampliação de sua 
oferta de cursos 
A extensão universitária é uma atividade essencial para o intercâmbio com a sociedade, a formação 
do alunado e a qualificação docente, mas que não deve caracterizar-se como um conjunto de ações 
de cunho assistencialista ou mera prestação de serviços, nem tampouco pautar-se por visão 
intervencionista e colonialista, com a universidade exercendo um papel de domínio e autoridade. 
Compreendemos a extensão universitária à luz da crítica de Paulo Freire, em Extensão ou 
Comunicação (2006): baseadas em sua relação dialética, sua sistematicidade, no reconhecimento do 
outro e de sua cultura e na apropriação do conhecimento pelo outro, com liberdade para transformá-
lo. 
Como uma proposta articuladora entre o processo de ensino-pesquisa-extensão, pensamos na 
instituição de um Laboratório Itinerante de Experimentações em Projetos. A proposta se baseia nas 
discussões que há tempos são travadas dentro das universidades sobre os escritórios-modelos de 
arquitetura e urbanismo, porém as atualizando criticamente. 
Uma primeira atualização crítica é a substituição da palavra “escritório” por “laboratório”. Não se 
trata de uma alteração banal, mas de uma demonstração de posição conceitual da proposta: ao passo 
que “escritório” é palavra usualmente relacionada ao local de desenvolvimento de atividades 
autônomas, “laboratório” designa um local de experimentações, significado pelo qual torna-se mais 
explícita a ideia de que a arquitetura e o urbanismo são (ou deveriam ser) resultados de processos 
compreendidos e potencializados coletivamente. Uma segunda atualização vem da inclusão do termo 
“itinerante”, o que destaca o caráter móvel do laboratório; e, que, partindo de uma perspectiva 
freiriana, faz perceber sua pretensão de sair de seu local usual, a universidade, para comunicar-se 
com diferentes grupos e movimentos sociais. Serviu-nos de inspiração o Escritório-Escola Itinerante 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Sair da universidade é ação ainda mais importante se considerada a extensão territorial do estado de 
Goiás – e mesmo do município de Goiás – e as dificuldades, por conta disso, de cidadãos exercerem 
seu direito de ir e vir. Além disso, o município de Goiás apresenta 23 assentamentos do Movimento 
Sem Terra e em toda a região há muitas aldeias indígenas e comunidades quilombolas. O diálogo com 
esses e outros grupos e o aprendizado conseguido com o contato com suas experiências construtivas 
e de organização espacial se dará não somente se o curso mantiver suas portas abertas, mas, 
sobretudo, se estruturalmente se propor a sair em sua direção.  
Também é nosso objetivo, com o Laboratório Itinerante de Experimentações em Projetos, ampliar o 
universo de referências do alunado por meio do contato com realidades pouco ou totalmente 
desconhecidas até então. Visualizamos com esse trabalho a possibilidade de materializar os 
compromissos éticos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Regional Goiás em prol da 
transformação da realidade social brasileira: somente assim é possível assegurar que estes 
profissionais de arquitetura e urbanismo são, também, educadoras ou educadores.  
Acreditamos evidenciar nossa visão de que as ações de extensão não são uma forma de apresentar 
técnicas que simplesmente substituem os procedimentos empíricos já constituídos pelos grupos 
sociais. Trata-se, na realidade, de atividades que permitem, a partir de metodologias participativas, 
da pesquisa-ação e em uma via de mão dupla, compreender como os processos espaciais, sociais e 
tecnológicos são empreendidos por esses grupos, por um lado; e experimentar possibilidades de 
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inovação nos projetos a partir dessa compreensão, por outro lado. Para isso, é fundamental a 
articulação de pesquisas de suporte e a inserção destas ações na grade curricular do ensino 
universitário. As disciplinas que imaginamos que terão papel protagonista nesta proposta, levando 
em consideração seu instrumental de trabalho, são as de Projeto e, principalmente, as de Canteiro 
Experimental. 
Importante destacar que a implantação do Laboratório Itinerante de Experimentações de Projeto 
deverá ocorrer em diálogo com outras iniciativas da universidade. Seriam bem-vindas ações 
conjuntas com o Núcleo de Práticas Jurídicas do Curso de Direito e, também, o Núcleo de Práticas 
Interdisciplinares, que consta no PPC do Curso de Serviço Social. Finalmente, se a falta de 
profissionais na cidade e nos municípios vizinhos, sejam funcionárias ou funcionários do setor público 
ou profissionais liberais, dificulta a oferta de estágios, o Laboratório também poderá importante 
atendendo parcialmente essa demanda de estágios do alunado do curso. 

5 CONSIDERAÇÕES 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG-Regional Goiás surge como a proposta crítica de pensar 
a realidade das cidades num contexto não metropolitano, sendo importante destacar que esse perfil 
foi proposto não por docentes ou profissionais de arquitetura e urbanismo. Foram docentes da área 
de ciências sociais aplicadas que viram a urgência desse debate dentro da Regional Goiás. Muito 
embora o corpo docente do curso, formado por meio de concursos públicos realizados entre 2014 e 
2016, tenha assumido a responsabilidade de formatar e levar adiante essa proposta, atualmente 
trata-se de um compromisso assumido por uma coletividade maior que integra a Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências Sociais Aplicadas. 
Questões advindas do contexto político-econômico nacional, no momento, trazem-nos algumas 
dúvidas e dificuldades de efetivar o projeto de forma plena, principalmente pela falta de recursos e 
de comprometimento com acordos estabelecidos anteriormente entre a instituição e a administração 
federal: sem isso, não há uma estrutura mínima de salas de aula e laboratórios, tampouco docentes 
suficientes para levar o projeto adiante. Além disso, a dificuldade de atrair doutores para trabalhar 
em uma realidade de cidade do interior, fez com que todos os concursos fossem abertos para o grau 
de mestre, o que nos levou a enfrentar desde a gênese do curso o problema da necessidade de 
qualificação de nosso quadro. Frente a isso, o PPGAU da Universidade Federal da Bahia abriu em 
2019, na UFG, uma turma de Doutorado Interinstitucional (DINTER).  
Somente com um quadro de doutores conseguiremos desenvolver a pesquisa que se faz tão 
necessária para compreendermos melhor o repertório e o próprio conceito de cidades pequenas e 
médias que estamos discutindo no momento. Se na Geografia os estudos sobre o tema começaram a 
despertar interesse recentemente, no campo da Arquitetura e Urbanismo quase não encontramos 
referências. 
Do ponto de vista pedagógico, ainda nos questionamos se a melhor forma de abordar a 
interdisciplinaridade, bem como outros temas retirados do contexto tradicionalmente associado a 
arquitetura e urbanismo, deve ser por meio de atividades de pesquisa e extensão ou por outras 
atividades que não as disciplinas obrigatórias. Por ora, pensamos em abordá-los como conteúdo de 
disciplinas, não somente para garantir o tratamento dessas questões, mas também para que, não 
menos importante, os docentes sejam sensibilizados e sintam a necessidade de pesquisar e dialogar 
com as realidades locais. 
Outra questão para a qual estamos nos preparando está na oferta de estágio curricular obrigatório. 
Assim, se a cidade de Goiás e as cidades vizinhas não oferecem quantidade de postos suficiente para 
atender a nossa demanda, nós seremos responsáveis por criá-los, através de projetos de extensão e 
do Laboratório Itinerante de Experimentações de Projeto. 
Goiás é uma cidade com três instituições públicas que oferecem cursos superiores. Além da 
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Universidade Federal de Goiás (UFG), conta-se com um campus da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) e o Instituto Federal de Goiás (IFG). Nesse momento, precisamos intensificar o diálogo já 
iniciado e buscar parcerias, principalmente com o curso de Geografia da UEG e com o curso Técnico 
em Edificações do IFG.  
Apesar dos limites e dificuldades apontados, acreditamos que temos condições de atingir nosso 
objetivo, que é formar profissionais de arquitetura e urbanismo dotados de perspectiva crítica e de 
meios e aptidões capazes de dar respostas arquitetônicas e urbanísticas a problemas de 
determinados contextos que, até o momento, ainda não receberam a devida atenção. Espera-se 
também que os alunos que formaremos compreendam que seu trabalho faz parte de uma rede mais 
ampla do processo produtivo; e que é através deste trabalho que será possível constituir práticas que 
apontem para outra realidade social, sem caírem na ilusão de que, sozinhos, podem mudar o mundo.  
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