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RESUMO 

Esta exposição trata da reflexão realizada no  1° Encuentro Internacional 

La Formación Universitaria y la Dimensión Social del Profesional, no marco dos 

45 anos do Taller Total, fundamentado na abrangência da arquitetura e 

urbanismo e seu ensino como prática social, interdisciplinar, e conscientes de 

seu papel na produção de cidades democráticas. A diversidade e riqueza das 

apresentações nos levam a refletir acerca das grandes cidades latino-

americanas que apresentam demandas comuns e desafiadoras ligadas a 

direitos negados à maioria da população: moradia digna, emprego, mobilidade 

urbana, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, segurança e ambiente 

saudável e belo de convivência fraterna. 

Palavras chaves: Extensão; ensino; arquitetura e urbanismo; 
participação.  

Introdução 

Chegamos a Córdoba com a expectativa de que o 1° Encuentro 

Internacional  LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL 
DEL PROFESIONAL proporcionaria uma reflexão importante sobre o Taller 

Total, uma inovadora e pioneira proposta de ensino que, após intenso  período 

de gestação, floresceu naquela cidade entre os anos 1970 e 1975. A 

apresentação dos trabalhos reforçou a convicção de que estávamos 

dialogando com alguns dos atores que participaram desse processo de 
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vanguarda, baseados na compreensão do ensino da arquitetura como prática 

social, necessariamente interdisciplinar, e conscientes de seu papel como 

contribuição  na produção de cidades democráticas, acolhedoras e dignas. 

Seus depoimentos trouxeram profunda emoção nos 3 dias em que tivemos a 

oportunidade de conhecer a experiência  de docentes, alunos  e ex-alunos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Desenho da Universidade Nacional de 

Córdoba.  

Os trabalhos apresentados durante esse encontro pelas universidades 

presentes sinalizam que as diretrizes do Taller Total têm inspirado professores 

e alunos em diversas disciplinas de arquitetura e urbanismo ao longo do tempo: 

todos mostraram preocupação na busca de conexão entre pesquisa e ensino 

de forma interdisciplinar, em processos que democratizem o conhecimento, 

possibilitando  participação mais democrática e envolvendo as forças que 

atuam na produção da cidade – públicas e privadas. Ao final podemos 

considerar que esse encontro, pleno de emoção, lágrimas, reencontros e 

lembranças, mostrou a importância do Taller Total e que suas diretrizes nos 

inspiram até hoje. 

As nossas grandes cidades 

A diversidade e riqueza das apresentações nos levam a refletir acerca 

das grandes cidades latino-americanas que apresentam demandas comuns e 

desafiadoras ligadas a direitos negados à maioria da população: moradia 

digna, emprego, mobilidade urbana, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, 

segurança e ambiente saudável e belo de convivência fraterna. Esses direitos 

enfrentam graves conflitos fundiários, uma vez que a terra urbana é mercadoria 

disputada por todas as forças que produzem a cidade. As soluções têm sido 

desanimadoras – os grandes projetos que vêm sendo implementados para a 

habitação de interesse social, parceria entre governos, empreendedores 

imobiliários e as grandes construtoras, apresentam soluções de arquitetura e 

urbanismo inadequados, sem preocupação com conforto ambiental, espaços 

de convivência acolhedores e equipamentos de saúde, educação, esporte, 

lazer, cultura. Os projetos ficam distantes dos centros urbanos e dos locais de 



trabalho, se configurando novamente como bairros dormitório. Os 

deslocamentos diários de seus moradores demandam de 3 a 4 horas.   

A legislação urbanística no Brasil, fruto de longa luta de profissionais e 

cidadãos envolvidos com as questões urbanas, em longo processo de 

militância na Polis, sinaliza que nossas cidades tentam se desenvolver de 

forma adequada – controlando a especulação imobiliária, utilizando os 

instrumentos urbanísticos que possibilitam experiências exitosas nas 

demandas dos pobres e sem-teto, com processos de decisão participativos e 

com definições justas e adequadas nas questões de moradia e na busca da 

harmonia entre as questões ambientais e a ocupação e expansão urbana. 

Entretanto, os planos diretores das nossas cidades, mesmo quando aprovados 

após longos processos de participação em audiências públicas, organizadas 

pelos poderes públicos executivo e legislativo e com o envolvimento dos 

inúmeros conselhos compostos com ampla representação da sociedade, com 

toda sua diversidade de interesses, e das universidades, não têm sido 

aplicados na produção real da cidade, demonstrando que há uma correlação 

de forças que parece, de fato, atuar acima das leis. 

Expectativas 

As experiências apresentadas neste 1° Encuentro Internacional  LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL 

PROFESIONAL mostraram, em todos os momentos, experiências alternativas 

que poderão contribuir numa busca por soluções alternativas à especulação 

imobiliária, mostrando saídas para uma gestão pública de fato democrática e 

reiterando a responsabilidade social dos profissionais na busca pela realização 

dos nossos sonhos por cidades mais acolhedoras para todos. Os processos 

participativos que valorizam a troca e a democratização do conhecimento 

interdisciplinar, o encontro e diálogo entre o conhecimento popular e o erudito, 

têm se mostrado mais eficientes na sustentabilidade dos movimentos sociais 

que podem se instrumentalizar e se tornar independentes e ativos nos longos 

períodos de duração das suas lutas, que podem começar pelas demandas por 

um teto e se ampliar na percepção dos seus direitos por uma cidade pra todos.   



Ficou no ar uma reflexão: como seriam nossas cidades hoje se a 

ousadia do Taller Total fosse sendo consolidada, se aperfeiçoando, se 

multiplicando ao longo dos últimos 40 anos?  Porque ao longo desses 40 anos 

continuamos a sonhar com a possibilidade de que os nossos direitos de 

moradia, educação, saúde, cultura, mobilidade, lazer, esporte, espaço público 

seguro, acolhedor e bonito, possibilidades  de trabalho criativo, envolvente e 

com remuneração adequada, sejam uma realidade para todos. E nossas 

cidades continuam sendo pouco democráticas e acolhedoras e, cada vez mais, 

cheia de muros procurando separar o espaço público do privado e os ricos dos 

pobres, e em desarmonia crescente entre os recursos naturais e a ocupação 

urbana. 

A decisão de fazermos o 2°  Encuentro Internacional  LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL 
PROFESIONAL em 2016 em Córdoba, foi reforçada pela concepção da 

maioria de que temos ainda um tarefa importante a completar: a reflexão sobre 

os significados do Taller Total como proposta inovadora, necessária e 

profundamente atual ainda hoje, e como essa reflexão  poderá contribuir nas 

nossas universidades da América Latina,  públicas e privadas, nos seus cursos 

de graduação, mestrado e doutorado, que hoje enfrentam pressão de 

empresas internacionais para redefinição de seus projetos e diretrizes 

pedagógicas. 

Gostaria de lembrar que em Córdoba, neste 1°  Encuentro Internacional  

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL 

PROFESIONAL, se reforçou a ideia da necessária integração latino-americana 

e, considerando que as nossas reflexões sinalizam que estamos diante de 

tarefas que demandam a participação de todos, independentemente de suas 

opções político-partidárias e religiosas, vale lembrar palavras de um argentino, 

o Papa Francisco, em seu discurso em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, aos 

movimentos sociais em 9 de julho de 2015 2: 
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“[...] Queremos uma mudança nas nossas vidas, nos nossos bairros, no vilarejo, 

na nossa realidade mais próxima; mas uma mudança que toque também o 

mundo inteiro, porque hoje a interdependência global requer respostas globais 

para os problemas locais. A globalização da esperança, que nasce dos povos e 

cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da 

indiferença. 

[...] Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis 

muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em grande medida, 

nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas 

criativas na busca diária dos “3 T” (trabalho, tecto, terra), e também na vossa 

participação como protagonistas nos grandes processos de mudança nacionais, 

regionais e mundiais. Não se acanhem! 

Este apego ao bairro, à terra, ao território, à profissão, à corporação, este 

reconhecer-se no rosto do outro, esta proximidade no dia-a-dia, com as suas 

misérias e os seus heroísmos quotidianos, é o que permite realizar o 

mandamento do amor, não a partir de ideias ou conceitos, mas a partir do 

genuíno encontro entre pessoas, porque não se amam os conceitos nem as 

ideias; amam-se as pessoas. A entrega, a verdadeira entrega nasce do amor 

pelos homens e mulheres, crianças e idosos, vilarejos e comunidades... Rostos e 

nomes que enchem o coração. A partir destas sementes de esperança 

semeadas pacientemente nas periferias esquecidas do planeta, destes rebentos 

de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão, crescerão grandes 

árvores, surgirão bosques densos de esperança para oxigenar este mundo. 

[...] Nos últimos anos, depois de tantos mal-entendidos, muitos países latino-

americanos viram crescer a fraternidade entre os seus povos. Os governos da 

região juntaram seus esforços para fazer respeitar a sua soberania, a de cada 

país e a da região como um todo que, de forma muito bela como faziam os 

nossos antepassados, chamam a «Pátria Grande». Peço-vos, irmãos e irmãs 

dos movimentos populares, que cuidem e façam crescer esta unidade. É 

necessário manter a unidade contra toda a tentativa de divisão, para que a 

região cresça em paz e justiça”. 

Desejo que nos encontremos em setembro de 2016 em Córdoba, com 

condições de estabelecer mais um rico diálogo sobre nossas experiências no 

ensino e na prática da arquitetura e do urbanismo nas nossas cidades, e com 

                                                                                                                                                                              
 



nossas esperanças reforçadas na reflexão sobre a rica experiência do Taller 

Total.  
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