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DES+A-GRADECIMENTOS 

 

Não existe trajetória estruturada apenas por estímulos positivos e reforço. A vida 

estudantil e profissional de qualquer pessoa é erguida sobre tropeços, desânimos e imãs 

colados ao chão. Voltar aos estudos é uma árdua tarefa de enfretamentos e solidão 

constantes. Esse mestrado, iniciado e não concluído anos atrás, arrasta uma história pesada 

consigo. História de desrespeito e humilhação dentro do ambiente de trabalho ao qual fazia 

parte na época. História de assumir fraquezas e impossibilidades pessoais por não “ter dado 

conta”. História de recomeço ao fazer um novo processo, um novo projeto, com nova 

orientação. História cheia de hostilidade e opressão por parte de alguns membros do 

Programa de Pós-Graduação, pela negação do meu direito legítimo à bolsa, sob a desculpa 

velada da punição ao ex-aluno não concluinte. História retomada durante o golpe do governo 

Dilma, posse do deslegitimado Temer, assassinato da Vereadora Marielle Franco e a eleição 

de um novo governo notoriamente antidemocrático e desumano, que não representa em 

absolutamente nada, aquilo em que acredito. Um mestrado retomado que se inicia numa 

conjuntura nacional onde ainda existia Ministério do Trabalho e se encerra com seu declínio 

e a dilaceração dos direitos trabalhistas.  

Há um longo caminho aqui percorrido que ultrapassam os 2 anos de curso, que 

ultrapassaram, muitas vezes, limites emocionais e mentais, que me fizeram acreditar, 

inúmeras vezes, que eu não seria capaz, de que esse não é o meu lugar, de que eu não era 

bem-vinda. Ao mesmo tempo, durante parte ou por todo esse percurso, sempre existiu mãos 

que aliviaram os ombros pesados, que ajudaram a construir doces caminhos de amenidades 

repletos de abrigo e acolhimento, tornando essa história mais leve e revigorada, sempre que 

possível. E assim, agradeço aqui de forma singela a todos aqueles que contribuíram para o 

desenvolvimento não apenas deste trabalho, mas de quem sou, sem ordem e nem 

preferência, porque a todos devo a mesma consideração. 

Agradeço pelo apoio e confiança constantes da minha querida orientadora, Sonia 

Ferraz, que acompanha minha trajetória desde a graduação, e que sempre me estimulou a ir 

além. As aulas, orientações e conversas representam muito mais que o aprendizado 

acadêmico, mas sim a ampliação da minha capacidade de análise crítica da realidade e das 

minhas concepções de mundo. Serei eternamente grata pela sua generosidade em ensinar, 
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RESUMO 

 

O interesse em pesquisar o mundo do trabalho do arquiteto em tempos de 

precarização nasce da própria experiência prática, alimentada pelos constantes 

questionamentos sobre a vivência e percepções dos demais colegas, assim como pelo 

agravamento das condições onde estava inserido o exercício. Compreender o mundo do 

trabalho em sua dimensão macro, assim como as perversidades da crise estrutural do capital 

e suas implicações sobre a força de trabalho, tornaram-se investigações fundamentais para a 

análise proposta. Através da apreensão bibliográfica, da análise de textos publicados por 

entidades representantes, apreensão de notícias da mídia vigente e da aplicação de 

questionários com colegas de profissão, foi possível construir um painel de entendimento da 

situação do trabalhador arquiteto na contemporaneidade. Apesar do estudo de caso tratar de 

um recorte, compreende-se que os dados gerados se referem a um fenômeno maior em 

amplos sentidos. A reprodução do capital depende da exploração, fragmentação e 

precarização da força de trabalho, e é nesse contexto em que os arquitetos, assim como 

diversas outras profissões, se inserem. 

 

 

Palavras-chave: Arquiteto; Precarização; Trabalho; Classe Trabalhadora; Crise Estrutural. 
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ABSTRACT 

 

The interest in researching the architect’s works world in a precariousness times is 

born of one's own practical experience, fueled by constant questions about the experience 

and perceptions of other colleagues, as well as by the worsening of the conditions where the 

exercise was inserted. Understand the work's world in its macro dimension, as well as the 

perversities of the capital's structural crisis and its implications on the workforce, have 

become fundamental investigations for the proposed analysis. Through bibliographical 

apprehension, the texts analysis published by representative entities, the seizure of current 

media news and the application of questionnaires with profession colleagues, it was possible 

to construct a panel of understanding the situation of the architect worker in contemporary 

times. Although the case study is this a clipping, it is understood that the data generated refer 

to a larger phenomenon in wide senses. The reproduction of capital depends on the 

exploitation, fragmentation and precariousness of the workforce, and it is in this context that 

the architect, as well as several other professions, are inserted. 

 

Keywords: Architect; Precariousness; Job; Working class; Structural Crisis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
“Quem tem consciência para ter coragem 

Quem tem a força de saber que existe 
E no centro da própria engrenagem 

Inventa a contra-mola que resiste 

Quem não vacila mesmo derrotado 
Quem já perdido nunca desespera 

E envolto em tempestade decepado 
Entre os dentes, segura a primavera.” 

 
 (Secos e Molhados, Primavera nos dentes, 1973 

 – por João Apolinário e João Ricardo). 

 

 

 

 

 

 

 

Colagem Digital 01 intitulada: “Massa de Bolo”. 
Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 

Arquitetura base utilizada: Capela Espiral de NAP Architects – Japão. 
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Motivação 

A intenção em desenvolver este estudo nasce da minha experiência pessoal e 

profissional de imersão no mundo do trabalho do arquiteto e no meu cenário de prática 

profissional que foi, majoritariamente, concentrado na cidade de Niterói-RJ. Em 2010, ano em 

que me formei, o mercado encontrava-se aquecido e com certa abundância de vagas. Era uma 

cena rara um recém-formado sem emprego ou sem alguma proposta de trabalho, tanto em 

Niterói como no Rio de Janeiro. No entanto, mesmo no auge da produção imobiliária, os 

acordos de trabalho já eram nebulosos. Muitos colegas, assim como eu, eram contratados 

como assistentes, projetistas, auxiliares e raramente como arquitetos, o que desobrigava o 

empregador a pagar o piso salarial estipulado.  

Uma prática costumeira era o lançamento, na carteira de trabalho, do número de 

horas trabalhadas menor do que a real. A complementação do salário vinha num esquema 

“por fora”, o que aliviava a carga tributária final, já que este valor não era declarado. Sem 

contar os contratos que condicionavam os contratados à abertura de CNPJ, ou mesmo a 

ausência de qualquer contrato, assim como a remuneração realizada por hora trabalhada ou 

a extinção gradativa dos direitos trabalhistas. Acrescente-se ainda a exploração de estagiários 

e/ou recém-formados que estavam condicionados a assumirem responsabilidades muito 

maiores do que deveriam e, obviamente, não eram remunerados por esse aumento. Mas algo 

curioso era o fato de que grande parte dos responsáveis por esses escritórios também eram 

arquitetos que, ao invés de criarem um ambiente horizontal de trabalho, se muniam de uma 

hierarquia socialmente e economicamente construídas para se beneficiar através da 

exploração de outro colega.   

Somado a isso estavam as próprias dificuldades do exercício da profissão diária. Muitas 

vezes fazíamos parte da equipe autoral do projeto, mas devíamos seguir as diretrizes 

representadas nas imagens do “book de vendas”1, que era lançado prematuramente (antes 

de haver projeto) para acelerar a comercialização das unidades. Recebíamos ordens dos 

setores de projeto e/ou produto das construtoras (composta por arquitetos e engenheiros) 

em relação a mudanças projetuais também no intuito do aumento da capacidade de venda 

das unidades. A coordenação da etapa executiva dos empreendimentos englobava, além da 

                                            
1 O book de vendas é um caderno de imagens e especificações gerais utilizado para demonstrar ao cliente como 

será o edifício, as áreas de uso comum e as plantas dos apartamentos/lojas/escritórios a serem 
comercializadas. A comercialização das unidades geralmente ocorre antes do projeto estar finalizado. 
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estrutura e das instalações em geral, a administração de equipes distintas de arquitetura, pois 

era comum haver um escritório responsável pelo projeto das unidades decoradas, outro pelo 

pavimento de uso comum e portaria, outro para paisagismo, fachada, etc. Um único projeto 

nas mãos de vários arquitetos isolados, distanciados e com escasso diálogo entre si. Há ainda 

uma considerável variedade de exemplos que poderiam estar aqui relatados, mas que não 

cabem nesse curto espaço de tempo destinado à elaboração da dissertação.  

 Porém, entre o descontentamento com essa prática profissional brevemente relatada 

e a decisão de torná-la tema de pesquisa houve uma inquietação que originou o insight: a 

sensação de total ausência da exposição e do debate sobre essa realidade. Não somente eu 

estava imersa nesse contexto, como muitos colegas de Niterói e do Rio de Janeiro. E os que 

mantiveram seus empregos foram submetidos a um regime de superexploração, afinal, o 

contingente de trabalhadores disponíveis só aumentava do lado de fora dos escritórios e 

empresas. Mas então, por que não falamos sobre essas condições? Por que estas situações 

não são colocadas e soluções não são buscadas coletivamente? Por que não há estudos 

acadêmicos sobre a nossa realidade de prática profissional?  

Seria a própria formação tradicional, conservadora e elitizada da profissão responsável 

pela ausência da fala de seus “insucessos”? Ou quem sabe a vaidade excessiva que parece não 

permitir que seja revelada a perversidade à qual estamos subordinados, muito menos que 

possamos refletir sobre o processo que nos leva até essa situação? Até que ponto a 

possibilidade da prática autônoma (mesmo que essa não se efetive) dissimula o desemprego 

e a falta de oportunidades em muitos casos? Até que ponto a academia se distancia da prática 

do projetista, visto a ausência de pesquisas e trabalhos nesse viés? 

É tempo de discussão sobre a elitização deste ofício, de horizontalizar os profissionais 

não importando os postos que ocupam. É o momento de retirar as máscaras dessa profissão 

glamorosa e nos entendermos como trabalhadores comuns, sujeitos à precarização global do 

mundo do trabalho, para enfim conseguirmos vislumbrar uma nova possibilidade de 

trabalharmos de forma digna e de evitar que nosso ofício continue em processo de 

decadência. 

 

A esperança de mudança me trouxe até aqui. 
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Justificativa e Relevância 
 

A constatação de que existe uma perversidade na relação entre mercado imobiliário – 

em sua dinâmica financeira e territorial – e os profissionais de arquitetura que nele encontram 

seu sustento, e de que as discussões críticas e acadêmicas a respeito não tem tido relevância 

e contribuições significativas, poderia justificar, antes de tudo,  a procura pelo tema. A 

escassez das pautas, dentro da literatura vigente em arquitetura, que tratam das limitações 

de trabalho, o engessamento intelectual, as fragilidades de contratos (ou ausência destes) 

também corroboram para a escolha.  

Tornar possível a ampliação da discussão sobre o mundo do trabalho dos arquitetos, 

não apenas sob o ponto de vista artístico ou de sua função social, mas sob a ótica de um 

trabalhador sujeito à precarização, desvalorização e à superexploração, é uma oportunidade 

de inserir a questão na pauta corrente. Abrir espaço na agenda em curso para o debate da 

prática do arquiteto, principalmente na atual conjuntura política nacional em que estamos 

inseridos, é uma chance de crítica ao modelo imposto e uma possibilidade de discussão para 

a criação e fiscalização de novas práticas mais dignas. Como afirma o autor Ricardo Antunes2, 

na apresentação do seu livro “O caracol e sua concha”:  

 
[...] a questão do trabalho tornou-se novamente um dos mais relevantes 
temas da atualidade. Muitas são as interconexões e transversalidades que 
mostram o trabalho como questão central dos nossos dias. Como a 
destruição ambiental e a questão feminina, o labor humano mostra-se como 
questão vital para a humanidade. [grifos da autora] (ANTUNES, 2005, pg. 
14).  

 

Não apenas a questão do trabalho do arquiteto, mas a de todos os trabalhadores, 

solicita a urgência desse debate. No caso do Brasil, com o governo nacional acelerando a 

imersão dos trabalhadores na fragmentação global do mundo do trabalho, toda a prática 

profissional requer atenção redobrada. Portanto, a reflexão aqui proposta pode provocar a 

inquietação e alertar para a urgência de mudança das práticas profissionais, do Conselho, do 

Sindicato, do poder público e dos agentes do mercado de trabalho. 

 

Objetivos Gerais e Específicos 

                                            
2 Ricardo Antunes é um sociólogo marxista brasileiro, professor titular da Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp. É considerado um dos principais estudiosos da sociologia do trabalho no Brasil. Será um dos principais 
autores pesquisados para o desenvolvimento deste trabalho. 
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Pretende-se, como objetivo geral, analisar as dinâmicas do profissional de arquitetura 

sujeito às injunções das novas conformações das mudanças gerais e estruturais no mundo do 

trabalho. Com isso, também se almeja investigar diversos aspectos como objetivos 

específicos: 

- Construir uma análise, ainda que breve, sobre a crise política e econômica global, 

assim como identificar seus rebatimentos no Brasil;  

- Apreender e analisar o processo contínuo e histórico de fragmentação, precarização 

e desvalorização da força de trabalho, fruto de nova ordem econômica global de acumulação 

flexível, e suas especificidades dentro da profissão do arquiteto; 

- Identificar se existe um momento de agudização do processo de precarização da força 

de trabalho do arquiteto no Brasil, assim como as medidas que foram adotadas ao longo do 

tempo que possam ter validado e/ou contribuído para a desvalorização e superexploração; 

- Ponderar sobre tendências e padrões que corroboram para a manutenção e 

intensificação da precarização do profissional; 

- Verificar se as experiências profissionais relatadas fazem parte de um fenômeno 

coletivo dentro do município escolhido como recorte da análise empírica – Niterói/RJ. 

 

Revisão da Literatura: Clássicos e o Estado da Arte 

 

O mundo do trabalho tem sido foco de diversas pesquisas e estudos no âmbito das 

ciências sociais e humanas. Há um conjunto de estudos que trata dos processos de 

precarização e fragmentação no âmbito global, mas pouca literatura específica no que diz 

respeito a este processo e o ofício do arquiteto. Essa literatura, geralmente, é construída ou 

por um viés filosófico e artístico, ou por um viés da função social do arquiteto no contexto da 

habitação social ou das políticas públicas. Há uma escassez de estudos nos quais a análise do 

ofício do arquiteto parte da compreensão da divisão social do trabalho.  

No que diz respeito às pesquisas que abordam o mercado imobiliário, estas costumam 

ser produzidas, muitas vezes, por engenheiros, economistas ou administradores, a pedido das 

próprias construtoras como maneira de avaliar sua produtividade, identificar os pontos de 

erros comuns e aprimorar a lucratividade. São pesquisas quantificadoras e não possuem um 
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viés crítico acerca da conjuntura política e econômica, e tampouco são tratadas sob o ponto 

de vista do trabalhador.  

Sendo assim, pretende-se criar um arcabouço teórico sobre o mundo do trabalho 

partindo, inicialmente, dos textos de Karl Marx e Friedrich Engels que serão os principais 

orientadores da reflexão crítica aqui apresentada. Se compreende que qualquer análise 

referente ao mercado de trabalho do arquiteto passa, obrigatoriamente, pelo entendimento 

das relações entre capital e trabalho nas sociedades capitalistas.  Se compreende também que 

a força de trabalho é mercadoria, com valor de uso e valor de troca, vendida no mercado de 

trabalho por um valor sempre menor do que exigiria a sua reprodução. Em Marx encontramos 

o ponto de partida das reflexões, compreensões e concepções orientadoras desta dissertação, 

como da escolha de autores que desenvolveram análises sobre o mundo do trabalho, os quais 

constituirão a base conceitual crítica para a análise central aqui apresentada. 

Para compor a compreensão das modificações do mundo do trabalho na 

contemporaneidade serão consultados autores como Ricardo Antunes, Ruy Braga, István 

Mészáros, David Harvey, Milton Santos, Richard Sennet, Zygmunt Bauman, Marcio Pochmann 

entre outros. Vale explicar que os textos produzidos pelo autor Ricardo Antunes serão a 

principal base teórica, por sua perspectiva sociológica que mantém grande proximidade com 

a área de estudos deste trabalho. O autor traz reflexões de caráter econômico, direcionadas 

às questões do trabalho e suas novas formas de relação no mundo capitalista contemporâneo 

com embasamento na filosofia da práxis.  

Para desenvolver um rebatimento entre o contexto global e o nacional, no que diz 

respeito ao mundo do trabalho e em seguida ao trabalho específico do arquiteto, foram 

selecionados alguns textos3 produzidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB - que 

sugerem indicadores temporais do processo de precarização através dos depoimentos de 

diversos arquitetos brasileiros, além de entrevistas, palestras, artigos, dissertações e teses que 

referenciem um Estado da Arte para a investigação. Apesar da bibliografia relacionada ao 

ofício do arquiteto não estar atualizada (data, em geral, da década de 1970 e 1980), ela 

                                            
3 Esses textos referem-se ao conjunto de Depoimentos extraídos do II Inquérito Nacional de Arquitetura 

desenvolvido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, em 1982. E ainda a Tese 
apresentada pelo Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos do Brasil intitulada Situação Atual do 
Arquiteto/Perspectivas, publicada em 1976. Para maiores informações consultar as referências bibliográficas. 
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compõe um restrito conjunto de textos que evidencia uma preocupação com o mercado de 

trabalho do profissional, sendo capaz de trazer elementos para a discussão contemporânea. 

 

Considerações de Caráter Metodológico 

 

Tendo em vista que esta pesquisa nasce de uma experiência pessoal e profissional de 

imersão no mundo do trabalho no mercado imobiliário principalmente na cidade de Niterói-

RJ como já citado anteriormente, a primeira grande preocupação foi manter o distanciamento 

necessário capaz de garantir validade científica à pesquisa. Esse distanciamento era 

necessário para evitar contaminações de experiências particulares, porém, a vivência dentro 

da temática de estudo não foi ocultada, visto que essa particularidade confere ao trabalho um 

discurso sob a ótica do trabalhador, contrário ao discurso da lógica dominante. Sendo assim, 

cabe esclarecer que apesar da contínua vigilância epistemológica, a intenção aqui, 

definitivamente, não é criar uma pesquisa neutra ou imparcial. Compreende-se que cada 

pesquisador possui sua própria “visão social de mundo”, que nas palavras do autor Michael 

Löwy4 (1995) significa “todos aqueles conjuntos estruturados de valores, representações, 

ideias e orientações cognitivas. [...] unificados por uma perspectiva determinada [...]” (p. 13-

14). Portanto, ao investigar uma temática que desperte o interesse, a própria escolha pelo 

tema em si, como dos autores, dos caminhos a se percorrer, das interpretações feitas e 

orientações de ordem crítica estarão imersas nessa “visão social de mundo” formada, ou ainda 

citando novamente Löwy: 

 
[...] a própria problemática, a formulação das perguntas, já define em boa 
medida o conteúdo mesmo da investigação: quem formula a pergunta já 
formula, em certa medida, a resposta, o tipo de pergunta formulada já dá cor 
política, ideológica, utópica, valorativa, ao conjunto da investigação. (LÖWY, 
19995, p. 53). 

 

Quanto ao recorte territorial definido nesta pesquisa, o município de Niterói foi 

escolhido não somente por ser o local da prática profissional avaliada, mas principalmente 

pela garantia de um universo de análise de dados e informações palpável. No entanto, apesar 

                                            
4 Michael Löwy é um sociólogo brasileiro, pensador marxista, que vive na França desde 1969. Diretor emérito de 

pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique. É coordenador da coleção Marxismo e Literatura da 
editora Boitempo. 
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desta pesquisa estar centrada num espaço específico, tanto territorial como laboral, com suas 

particularidades, não é pretendido desenvolver um trabalho localista ou de rasa 

profundidade. Compreende-se que é possível que o tema tratado apresente características e 

diretrizes de ordem nacional que, por sua vez, estão sujeitas às mudanças do mundo do 

trabalho de ordem global, da crise estrutural do capital. 

A estruturação da pesquisa tem início através de uma imersão bibliográfica para a 

devida construção do referencial teórico para a prática científica. Os autores consultados 

possuem, majoritariamente, uma abordagem dentro da filosofia da práxis, o que garante um 

viés crítico oposto ao da lógica dominante. A dissertação, portanto, está circunscrita nesse 

eixo de análise. Ainda que o primeiro capítulo apresente mais efetivamente o referencial 

teórico construído, não é pretendido abandoná-lo como um material descolado da pesquisa. 

A intenção é criar uma costura entre as reflexões oferecidas pelos autores de modo a 

estabelecer um eixo de trabalho que percorra toda a investigação. 

Pretende-se utilizar ainda recortes jornalísticos da grande mídia como fonte de dados 

(visto que a bibliografia não dá conta do tema especificamente), como indicador de tendências 

e padrões, e ainda como forma de contextualização e aproximação de algumas abordagens 

teóricas. Se possível, tentar, através dos recortes, materializar alguns pontos teóricos que 

possam parecer distantes ou de difícil visualização no cotidiano. A dissertação conta ainda 

com o material jornalístico do banco de dados do grupo de pesquisa “Arquitetura da 

Violência” (Arqviol) na Escola de Arquitetura e Urbanismo - UFF.  

Um terceiro instrumento de pesquisa utilizado diz respeito à elaboração de um 

questionário aplicado em profissionais de arquitetura que trabalham ou tenham trabalhado 

no/para o setor imobiliário em Niterói-RJ. A necessidade da sua aplicação apareceu e se 

consolidou durante o próprio processo de investigação. Através dessa ferramenta pretende-

se não somente gerar dados direcionados ao recorte construído, através das perguntas 

fechadas, como abrir espaço para a inserção de questões ainda não pesquisadas ou que ainda 

não possuem levantamento, através das perguntas abertas. A aplicação do questionário, 

portanto, procura garantir que a aproximação com o objeto de estudo não venha ofuscar 

traços empíricos importantes ao possibilitar a inserção de falas de outros arquitetos.  

Dessa forma, através do aprofundamento teórico foi produzido o material para o 

desenvolvimento deste estudo, sendo a elaboração do primeiro capítulo o início desse 

processo. A fase seguinte foi de aplicação e análise dos questionários, o que demandou um 
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tempo considerável, como era esperado e necessário. Optou-se pela elaboração do terceiro 

capítulo antes do segundo, como uma maneira de permitir que o material encontrado na 

análise pudesse contribuir na construção do capítulo que o antecede. Além disso, é comum, 

ao final do desenvolvimento do estudo uma certa exaustão que confere às dissertações um 

esmorecimento no capítulo final. Nesse caso, como o último capítulo tratava da análise dos 

dados inéditos obtidos, optou-se por antecipá-lo para que não ficasse sujeito ao desgaste 

natural. Sendo assim, o segundo capítulo acabou sendo desenvolvido por último, dentro da 

possibilidade de unir, de um lado as teorias sociais de ordem macro, e de outro a fala de um 

conjunto de trabalhadores sujeitos à ordem econômica atual, através de uma costura mais 

interessante à exposição do trabalho e de retomada à teoria. E também, apresentar os 

rebatimentos e os desdobramentos de ordem global no país, identificar especificidades do 

quadro nacional, evidenciar características próprias do ofício do arquiteto e da atual 

conjuntura do mundo do trabalho. A síntese desse processo pode ser visualizada na imagem 

abaixo: 

 

Figura 1: Imagem síntese do processo de pesquisa, dos caminhos metodológicos e desenvolvimento dos 
capítulos da dissertação. 

Fonte: Imagem gráfica elaborada pela autora. 

 

Capítulos Comentados 

Através do desenvolvimento de pequenos resumos explicativos acerca dos capítulos 

que se seguem, pretende-se convidar o leitor a cursar os caminhos percorridos, indicar as 

bibliografias e os conceitos chave utilizados em cada momento até a composição final deste 

trabalho. Sendo assim, além dos pré-textuais e da parte Introdutória, a dissertação se 
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desenvolve em 3 capítulos principais e encerra com as Reflexões Conclusivas, Referências, 

Apêndices e Anexos. A estruturação geral se dá da seguinte forma: 

 

Figura 2: Estrutura Geral da Dissertação 
Fonte: Imagem gráfica elaborada pela autora. 

 
CAPÍTULO 1 – Concepções Acerca do Mundo do Trabalho 

Neste Primeiro Capítulo, que inaugura a pesquisa, pretende-se construir um 

referencial conceitual relacionado à ordem social em escala mundial capaz de oferecer 

suporte interdisciplinar ao estudo através da leitura e da apresentação de alguns autores 

escolhidos. Para a construção dos conceitos chave, embasamento e principalmente 

orientação para todo o trabalho, estão sendo apreendidos os textos de Karl Marx e Friedrich 

Engels. Através desses autores e dos demais que seguem a mesma linha de análise (seja em 

maior ou menor profundidade) pretende-se caracterizar a análise crítica na qual se apoiam as 

linhas gerais desta pesquisa.  

No intuito de atualizar esses conceitos dentro da conjuntura de reestruturação do 

capital, além de definir o que é a Contemporaneidade, foram consideradas as apreciações dos 

autores Zygmund Bauman, Richard Sennet, David Harvey e Ricardo Antunes. Apresentados 

intencionalmente nessa ordem, pretende-se partir de um pensamento mais abrangente e 

genérico do desenho da sociedade, para no decorrer do texto inserir apreensões de ordem 

econômica e política, e a questão da classe trabalhadora numa perspectiva mais geral, dando 

complexidade gradativa ao texto.  
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Através dos textos de Ricardo Antunes, considerado um dos principais nomes da 

Sociologia do Trabalho no Brasil, pretende-se elaborar um retrato da classe trabalhadora da 

atualidade a partir das suas mudanças mais significativas, tanto de ordem global como no 

âmbito nacional. Para isso também estão sendo apreendidos textos dos autores István 

Mészáros, Rui Braga, Milton Santos, Trebor Scholz, Marcio Pochmann, etc. 

 

CAPÍTULO 2 – O Quadro Nacional e a Situação do Arquiteto 

O segundo capítulo apresenta rebatimentos globais do mundo do trabalho na esfera 

nacional brasileira, destacando particularidades e especificidades do universo do exercício 

profissional de arquitetura no Brasil. Pretende-se traçar um panorama histórico ligando os 

acontecimentos globais, nacionais e os mais significativos para a arquitetura brasileira. Assim 

como relacionar os processos de fragmentação global do mundo do trabalho, principalmente 

a partir da década de 1970, além de identificar possíveis consequências e desdobramentos, 

principalmente no exercício da arquitetura. Almeja-se ainda encontrar marcos que 

agudizaram o processo de fragmentação da força de trabalho do arquiteto no Brasil e 

exemplificações.  

Par construir a contextualização dos precedentes históricos foi utilizado um conjunto 

de textos de diferentes autores organizado por Tamás Szmrecsányi e Rui Granzieira. Para a 

costura entre o nacional e o global foram consultados textos de Ruy Braga e Ricardo Antunes. 

Para a contextualização da especificidade da prática do arquiteto são referências os textos 

produzidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, além dos autores já mencionados 

anteriormente e dos recortes de jornais, revistas e portais da internet. 

 

CAPÍTULO 3 – O Arquiteto no Mercado Imobiliário em Niterói/RJ 

No terceiro e último capítulo avança-se sobre o recorte proposto para a pesquisa com 

o auxílio da aplicação de questionários em arquitetos que já estiveram ou ainda estão 

inseridos no contexto apresentado. Através dos resultados quantitativos obtidos e das falas 

particulares (ou gerais) foram desenvolvidas análises comparativas com os dados e 

informações disponibilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. As principais 

referências, juntamente da compilação dos dados obtidos, foram: levantamento de dados e 

estatísticas (fontes como: IBGE, CAU, IAB, SARRJ); recorte de jornais, revistas e portais; além 

do entrelace com os autores já mencionados.  
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CAPÍTULO 1 

Concepções gerais acerca do mundo do trabalho 

[...]Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 

De nada ter que fazer. 
É quando eu me encontro perdido 

Nas coisas que eu criei 
E eu não sei. 

Eu não vejo além da fumaça 
O amor e as coisas livres, coloridas 

Nada poluídas. 
Ah, Eu acordo pra trabalhar 

Eu durmo pra trabalhar 
Eu corro pra trabalhar [...]. 

 
(Paralamas do Sucesso, Capitão de Indústria, 1996 – por Marcos Valle) 

 
“[...]Nesse mundo de fogo e de guerra 
O santo da terra 
Tem calo na mão.” 
 
(Cordel do Fogo Encantado, Foguete de reis - ou a guerra -, 2001). 
 

 
 

Colagem Digital 02 intitulada: “Cerâmica”. 
Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 

Arquitetura base utilizada: Coliseu (Anfiteatro Flavio) – Itália. 

 



25 
 

 

Introdução 
Introdução 
 

Ao longo da elaboração desse estudo foi possível perceber que não seria possível 

analisar as condições atuais do trabalho e dos trabalhadores arquitetos, sem compreender a 

essência dos ensinamentos de Marx e Engels. Sendo assim, serão apresentados, sem maior 

profundidade, categorias fundamentais e indissolúveis de qualquer quadro de trabalho do 

mundo capitalista, como: salário, força de trabalho, trabalho, mercadoria, custos da produção, 

etc. A apreensão dessas concepções permitiu construir entendimentos gerais que orientarão 

toda a pesquisa. Os demais autores que embasarão este estudo, já apresentados 

anteriormente nos pré-textuais, se apoiam nesta mesma orientação e serão fundamentais 

para a compreensão das condições e características da conjuntura contemporânea, em 

particular, das questões relativas ao mundo do trabalho.  

Sendo assim, após assimiladas algumas categorias de Marx e Engels, serão 

apresentados conceitos que ajudarão a compreender e caracterizar a contemporaneidade, 

com foco no mundo do trabalho. Os principais autores que contribuirão para a caracterização 

dessa conjuntura em seu contexto histórico, social e econômico serão: Ricardo Antunes, David 

Harvey, Richard Sennet e Zigmund Bauman. Todos constroem suas ideias através de grandes 

análises, sendo algumas mais generalistas e outras mais específicas. Dentre os quatro, Ricardo 

Antunes é o autor que oferece o enfoque mais complexo sobre os impasses do mundo do 

trabalho, sendo sua análise costurada pela inserção de outros autores.  

 

Sobre os Conceitos Gerais 

 
A situação da classe operária5 é a base real e o ponto de partida de todos os 
movimentos sociais de nosso tempo porque ela é, simultaneamente, a 
expressão máxima e a mais visível manifestação de nossa miséria social6.  
 

(A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, redigido em 1845 por 
Friedrich Engels). 

 

                                            
5 Importante esclarecer que para o entendimento deste trabalho, sempre que o termo “classe operária” ou 

“operário” for citado (e geralmente estará citado relacionado aos textos de Marx e Engels), ele será tomado 
como equivalente (na construção desta pesquisa) ao termo “classe trabalhadora” ou “trabalhador”.  

6 ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2007 (p.41). 
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A força de trabalho é uma mercadoria que o operário vende ao capital para assegurar 

os meios de vida necessários à sua sobrevivência, como afirma Karl Marx. O trabalho, como 

ação da força de trabalho, é a atividade vital do operário, pois é o meio pelo qual ele pode 

existir – “trabalha para viver”. O produto final produzido não é o objetivo da sua atividade, o 

que ele produz pra si próprio é o salário. O trabalho é “o meio de ganhar o dinheiro que lhe 

permitirá sentar-se à mesa, ir ao bar, deitar-se na cama”, portanto, sua vida só acontece 

quando o trabalho remunerado é finalizado (2010, p.36) 7. Embora o trabalho do arquiteto, 

foco deste trabalho, não se assemelhe ao trabalho do proletariado fabril, modelo utilizado por 

Marx para sua teoria, ambos possuem em sua essência a mesma lógica.  

Sobre o “preço do trabalho”, Marx afirma que se perguntássemos aos operários o 

que significa o salário que recebem, apesar de algumas diferenças, todos concordariam com 

a afirmativa de que “o salário é a soma em dinheiro que o capitalista paga por um determinado 

tempo de trabalho ou pela prestação de um determinado trabalho”. Porém, o que na verdade 

os operários vendem ao capitalista é a sua “força de trabalho8”, seja por um dia ou um mês. 

Friedrich Engels esclarece que a grande diferença entre trabalho e força de trabalho é que o 

primeiro deixa de ser do operário no momento em que ele inicia sua tarefa. Não sendo seu, 

não poderia mais vendê-lo, no máximo venderia o trabalho futuro. Portanto, o que o operário 

vende ou aluga é a sua força de trabalho que está “indissoluvelmente ligada à sua pessoa e é 

inseparável dela” (2010, p.26), e sendo assim “a utilização da força de trabalho é o próprio 

trabalho (Marx, 2017, p.255)9.  

Como mercadoria, a força de trabalho do operário é vendida ao capitalista em troca 

de dinheiro sempre em determinada proporção: um montante de dinheiro em troca de uma 

determinada quantidade de horas ou dias trabalhados. O valor em dinheiro que o capitalista 

troca com o operário é o “valor de troca da força de trabalho” (2010, p.33-34). Sendo assim: 

  
O valor de troca de uma mercadoria, avaliado em dinheiro, é o que se chama 
precisamente o seu preço. Portanto, salário é apenas um nome especial dado 

                                            
7 MARX, Karl. Trabalho Assalariado e Capital & Salário, Preço e Lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010. Os 

dois grandes textos presentes nesse livro foram escritos para serem discutidos com a militância operária para 
a formação e consciência de organização de classe.  

8 Friedrich Engels foi responsável por redigir a introdução da obra “Trabalho Assalariado e Capital” de Marx 

(citada acima), em 1891. 
9 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. 2ªed. São Paulo: 

Boitempo, 2017. 
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ao preço da força de trabalho, a que se costuma chamar preço do trabalho; 
é apenas o nome dado ao preço dessa mercadoria particular que só existe na 
carne e no sangue do homem (MARX, 2010, p.34). 

 
 

O capitalista compra a força de trabalho com parte do capital já acumulado, assim 

como também compra a matéria-prima e as ferramentas necessárias. A força de trabalho do 

operário é paga antes mesmo que a mercadoria final seja comercializada. Portanto, o salário 

não é uma fatia do valor da mercadoria que ele produz, e sim “parte da mercadoria já 

existente, com a qual o capitalista compra, para si, uma determinada quantidade de força de 

trabalho produtiva”. (2010, p.35). 

Como Marx nos lembra, a força de trabalho nem sempre foi uma mercadoria, nem 

sempre o trabalho foi assalariado. O escravo, por exemplo, era vendido “com a sua força de 

trabalho, de uma vez para sempre, ao seu proprietário”. Ele era em si mesmo uma mercadoria 

e sua força de trabalho não era sua, mas do seu proprietário. Já o servo vendia parte de sua 

força de trabalho. O proprietário das terras onde vivia e trabalhava não lhe pagava um salário, 

mas sim recebia do servo uma remuneração através de tributo. Portanto o servo pertencia à 

terra. Já o operário livre não pertence nem ao proprietário e nem à terra, ele vende uma 

parcela do seu tempo ao capitalista – “vende a si mesmo”.  (2010, p.36-37). Ou, como afirma 

Engels, o operário moderno aparenta ser livre por não ser vendido de forma definitiva, porém, 

ele é vendido aos poucos, através das semanas e dos meses. Também não é vendido por outra 

pessoa, ele vende a si mesmo, sendo escravo “de toda a classe proprietária” (2007, p. 121). 

Algumas dessas perspectivas apresentadas serão necessárias para a compreensão do livro de 

Ricardo Antunes, que trata do “Privilégio da Servidão” e que será apresentado ao longo deste 

estudo. 

Tanto o operário, como o capitalista podem romper o acordo de troca estabelecido 

conforme seus interesses. Porém, o operário que tem como única fonte de rendimentos a 

venda da sua força de trabalho, “não pode deixar toda a classe de compradores, isto é, a classe 

dos capitalistas, sem renunciar à existência” (Marx, 2010, p.37). 

De acordo com Marx, o que determina o preço de uma mercadoria é, principalmente, 

a relação de oferta e demanda. A concorrência quer seja entre vendedores, entre 

compradores, ou entre vendedores e compradores estabelece o preço (e também a oscilação) 

das mercadorias. (2010, p.38-39). Mas o que determina a relação de oferta e demanda são, 

basicamente, os custos da produção. O capitalista “calcula a baixa ou a alta do lucro segundo 
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a proporção em que se encontra o valor de troca da sua mercadoria, abaixo ou acima de zero, 

ou seja, dos custos de produção” (2010, p.40). E as mesmas leis que regulam o preço das 

mercadorias também regulam “o salário, o preço do trabalho”.  O salário do operário também 

sofre oscilações conforme a relação de oferta e procura, já que o trabalho é necessário na 

produção da mercadoria (Marx, 2010, p.43). 

Dessa forma, como nos esclarece Engels, se a oferta e a procura por operários oscila, 

assim também irá oscilar seu preço (salário) no mercado. Porém, se a procura se reduz a um 

nível onde um determinado número de operários passa a não ser vendável, esses operários 

se tornarão uma espécie de “estoque” (2007, p.121), como veremos nos capítulos seguintes 

em relação aos altos índices de desemprego atuais e seu rebatimento no ofício do arquiteto. 

Esse estoque de trabalhadores é, portanto, um “produto da concorrência entre os 

trabalhadores, que obriga cada trabalhador a laborar cotidianamente até o limite de suas 

forças (p.122): 

 
A concorrência recíproca que eleva ao máximo o desempenho de cada 
trabalhador, a divisão do trabalho, a introdução das máquinas e a utilização 
das forças naturais provocam o desemprego de um grande número de 
operários – e esses desempregados já não contam no mercado [...]. (ENGELS, 
2007, p.122). 

 
 

Os custos de produção da força de trabalho são “os custos necessários para manter 

o operário como operário e para fazer dele um operário” conforme afirma Marx (2010, p.43). 

Nesse sentido, a formação profissional impacta diretamente nos custos do operário. O 

trabalho considerado mais complexo do que o trabalho social médio exterioriza uma força de 

trabalho com custos mais altos de formação e também com o salário mais elevado e, 

consequentemente, gera um produto final de valor mais alto (2017, p.247). Além da formação, 

também serão acrescidos os custos de substituição e reprodução do operário, assim como os 

custos de desgaste das máquinas ou ferramentas são acrescidas ao preço final da mercadoria: 

 
O preço desses custos de existência e de reprodução constitui o salário. O 
salário assim determinado chama-se o mínimo de salário. Esse mínimo de 
salário, tal como a determinação do preço das mercadorias pelos custos de 
produção em geral, é válido para a espécie e não para o indivíduo isolado. Há 
milhões de operários que, não recebem o suficiente para existir e se 
reproduzir; mas o salário de toda a classe operária nivela-se, dentro de suas 
oscilações, a esse mínimo (MARX, 2010, p.44). 
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Dessa forma, compreende-se que o capital é constituído de matéria-prima, 

ferramentas de trabalho e “meios de subsistência de toda a espécie”. Todas essas partes são 

“criações do trabalho, produtos do trabalho, trabalho acumulado” que, por servir de meio 

para nova produção é também capital. (Marx, 2010, p.45). Como Marx descreve em seu texto, 

o capital inclui ainda, na sua constituição, valores de troca e relações sociais de produção. 

Porém, sua existência pressupõe o trabalho assalariado, assim como o “trabalho assalariado 

pressupõe o capital”. Portanto, capital e trabalho são dois aspectos de uma mesma relação 

onde um condiciona o outro, mesmo com interesses diferentes (2010, p.49-50). 

Retomando o tema sobre salário, Marx também nos orienta sobre a diferença entre 

salário nominal e salário real, onde o primeiro se caracteriza pelo “a soma em dinheiro que o 

trabalhador recebe por seu trabalho” (2017, p.613) e o segundo seria “o preço do trabalho 

em relação ao preço das outras mercadorias”. Essa diferenciação contribui para a 

compreensão de que apesar do salário nominal ser, geralmente, um valor constante, ele pode 

ser considerado mais baixo ou mais alto conforme a troca por mercadorias também for menor 

ou maior – salário real. Se ao longo de um ano o salário nominal se manteve idêntico, mas se 

em janeiro era possível comprar 50 pães e em dezembro somente 20 pães, o salário real 

diminuiu, pois “o valor dos meios de subsistência aumentou” (p. 52-53).  

Há ainda outras relações que compõem o salário, como por exemplo o lucro do 

capitalista – salário relativo. Ao vender o produto final (considerando um preço médio de 

mercadorias) fabricado pelo operário, o capitalista precisa recuperar o salário pago, assim 

como os custos das matérias-primas e das ferramentas. O valor excedente gerado pela venda 

desse produto final é “o lucro do capitalista”.  Portanto, esse excedente provém do “novo 

valor criado pelo trabalho do operário e acrescentado às matérias-primas” (p. 53-54).  

Salvas as situações de oscilação de mercado em virtude da oferta e da procura ou de 

longa escassez, Marx alerta que “o lucro só pode aumentar rapidamente se o preço do 

trabalho, se o salário relativo cair com a mesma rapidez”. Quando o capital cresce, o salário 

também pode subir, porém o lucro cresce muito mais depressa. Aparentemente, a situação 

material do operário parece melhorar, mas “o abismo social que afasta operário do capitalista, 

aumenta, ao mesmo tempo o poder do capital sobre o trabalho, a dependência do trabalho 

relativamente ao capital” (p.56-57).  

Para o capitalista intensificar seu lucro é importante que ele esteja em concorrência 

com outros capitalistas oferecendo produtos cada vez mais baratos. Mas para isso ele precisa 
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aumentar a “força de produção do trabalho (produtividade)” que se dá através “de uma maior 

divisão do trabalho” (2010, p.58). A divisão do trabalho inclui o incremento de maquinarias, o 

parcelamento do trabalho, e a capacitação de um operário para realizar a tarefa de outros 

dez, a simplificação das tarefas tornando o operário facilmente substituível e intensificando a 

concorrência entre membros de mesma classe. O operário então, para manter seu salário, 

procura trabalhar mais horas, reforçando a divisão do trabalho e recebendo salários cada vez 

menores (2010, p.62-63). E sendo assim, finaliza Marx, “a floresta de braços levantados 

pedindo trabalho torna-se cada vez mais densa, enquanto os braços se tornam cada vez mais 

magros” (2010, p.65). 

Todos esses conceitos apresentados à luz de Marx e Engels serão fundamentais para 

o entendimento das relações de trabalho e de suas modificações que serão analisadas ao 

longo deste estudo. Porém, para dar encaminhamento ao texto que se segue, é preciso 

compreender que a história do capitalismo pode ser dividida em períodos de determinada 

coerência que evoluem dentro de um sistema, como afirma Milton Santos (2008, p.33). Os 

períodos sucedem uns aos outros assim como também são sucedidos e antecedidos por crises 

– “momentos em que a ordem estabelecida entre as variáveis, mediante uma organização, é 

comprometida”. Assim como afirmava Marx e Engels, em seu texto “Manifesto do Partido 

Comunista”, quando tratam sobre as crises comerciais (ou crises econômicas como 

desdobramento atual) como eventos que ocorrem de formas repetidas e periódicas, e em 

proporções cada vez maiores. De acordo com o Manifesto, a burguesia supera as crises através 

da destruição de grande parte da produção e das forças produtivas, através da conquista de 

mercados novos e da intensificação da exploração dos mercados antigos. O que leva ao 

“preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-las” 

(2005, p.45). Portanto, como afirma Santos (2008), “o processo da crise é permanente”, mas 

o período atual é algo inteiramente novo por ser, ao mesmo tempo, “um período e uma crise” 

(p.33-35). Ela atinge, se instala e influencia todas as partes do mundo de forma indireta ou 

diretamente e suas variáveis internas exigem novos arranjos e definições. Estamos 

vivenciando uma “crise global” que também é uma “crise estrutural” de acordo com os 

esclarecimentos que Santos nos oferece (2008, p.35). A análise sobre a crise estrutural 

atualmente vivida será melhor tratada ao longo deste capítulo, estando aqui tão somente 

introduzida para o desenvolvimento da análise. 
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Breves reflexões acerca da Contemporaneidade 

 

O autor Zigmund Bauman, constrói reflexões em seu livro, “Modernidade Líquida” 

(2001), sobre o entendimento da migração da sociedade pesada, ou modernidade sólida, para 

a sociedade leve, ou modernidade líquida. Em linguagem simples, como o próprio autor 

descreve, “os líquidos diferentemente dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade.” 

(2001, p. 8) o que os torna bem mais adaptáveis aos meios. Por serem fluídos, os líquidos 

“transbordam”, “vazam”, “inundam”, o oposto do que ocorre com os sólidos que são 

facilmente contidos por terem “dimensões espaciais claras”.  Se, para os sólidos a supressão 

do tempo é uma premissa, para os líquidos “o tempo é o que importa”. Também se associa a 

mobilidade dos fluídos ao conceito de “leveza”, pois os consideramos “menos pesados” ou 

com “ausência de peso”. Portanto, podemos considerar “fluidez ou liquidez como metáforas 

adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase [...] na história da 

modernidade.” (2001, p. 9). O autor ainda questiona se a própria modernidade não seria por 

si só um “processo de liquefação desde o começo” (2001, p. 9), dos derretimentos dos sólidos, 

pois é fluída desde a sua concepção. Porém, a ideia de liquefazer os sólidos tem a ver com a 

intenção de derrubar resistências e conceitos antigos para permitir que novas ambições e 

interesses adentrem. Derreter os sólidos para que outros novos e aperfeiçoados sejam 

criados. E, para viabilizar essa liquefação, se faz necessário destronar o passado e a tradição, 

“substituir o conjunto herdado de sólidos deficientes e defeituosos por outro conjunto” (2001, 

p. 9): 

O derretimento dos sólidos levou à progressiva libertação da economia de 
seus tradicionais embaraços políticos, éticos e culturais. Sedimentou uma 
nova ordem, definida principalmente em termos econômicos. Essa nova 
ordem deveria ser mais "sólida“ que as ordens que substituía, por que, 
diferentemente delas, era imune a desafios por qualquer ação que não fosse 
econômica. (BAUMAN, 2001, p. 11). 

 
 

É importante lembrar que esta transformação não se deu através de cenários 

opressivos, pelo contrário. A situação presente nasce do total derretimento das algemas que 

limitam a liberdade10 individual de escolha, através de processos como desregulamentação, 

liberalização, flexibilização, descontrole dos mercados e do trabalho, como afirma Bauman 

                                            
10 É importante esclarecer que Bauman tratou os diversos sentidos da palavra liberdade com muito mais 

profundidade, dedicando algumas páginas de seu livro ao assunto.  
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(2001, p. 12). Porém, essa liberdade estaria fundamentada no que o autor denomina de 

“coerção social” (2001, p. 30), que seria a força emancipadora dos indivíduos. Ao submeter-

se à sociedade, o indivíduo tem na submissão a condição da sua libertação. E nessa sociedade 

de “indivíduos livres” a reflexão sobre cada movimento dado é uma constante, porém sem 

profundidade (2001, p. 34). A modernidade existe em sua frequente atividade de dar forma à 

individualidade de seus indivíduos, e por sua vez, os indivíduos formam a sociedade a partir 

de suas ações (2001, p. 43). Sendo assim, tanto na modernidade sólida como na modernidade 

líquida, a individualização não é uma escolha.  

As novas sociedades, portanto, ressignificadas ao longo do curso da história 

transformam suas estruturas, mas não abandonam os conjuntos herdados, como foi visto 

anteriormente. Nas palavras de Marx e Engels11 (2005, p. 40) sobre o processo de migração 

da sociedade feudal para a sociedade burguesa moderna, os antagonismos de classe e a 

opressão não foram abolidas, mas sim deram lugar a “novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no passado”. E assim se perpetua 

até a contemporaneidade visto que a história de todas as sociedades é a história da luta de 

classes. 

A modernidade líquida seria o que Richard Sennet denomina como “capitalismo 

flexível”, em seu livro a “Corrosão do Caráter” (2009). O autor afirma que esse novo sistema, 

onde a flexibilidade é enfatizada, é, na verdade, uma variação do antigo sistema. A nova 

ordem, portanto, promove a sensação de que a rigidez foi extinta, porém novos controles são 

postos e de uma forma muito mais complexa. Como afirma o autor: “o novo capitalismo é um 

sistema de poder muitas vezes ilegível.” (2009, p. 10). Portanto, o que ocorre hoje é uma 

realocação e redistribuição das formas de poder, tanto no âmbito das instituições como no 

âmbito individual, “nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro” como 

afirma Bauman (2001, p. 14). Os indivíduos agora libertos dos antigos moldes estão livres para 

escolher onde se aprisionar seguindo as normas e os modelos de conduta apropriados.  

 Sennet afirma que o ponto da flexibilidade que talvez cause maior conflito seja o impacto 

“sobre o caráter pessoal” (2009, p. 10) e elabora desdobramentos desse capitalismo flexível 

sobre o cotidiano e o trabalho. Em seu texto, o autor trata sobre a perda dos valores 

duradouros, o imediatismo das ações e decisões, o individualismo exacerbado, das metas de 

                                            
11 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2005, 5ª ed. 
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curto prazo e a absorção dos riscos, principalmente no âmbito do indivíduo. De forma 

semelhante, cita Bauman: “uma versão individualizada e privatizada da modernidade” (2001, 

p. 15,) onde a responsabilidade incide, principalmente, sobre os indivíduos. Ambos os autores 

trazem à luz o profundo efeito que a “modernidade líquida” ou o “capitalismo flexível” 

produziram sobre a condição humana. A fluidez das relações e a incerteza das ações geram 

uma constante de ansiedade nos indivíduos que estão cada vez mais expostos a uma 

recorrente volatilidade da vida cotidiana, da vida social, das formas de trabalho. 

David Harvey em seu livro “Condição Pós-Moderna” (1998) aproxima-se das 

perspectivas apresentadas, ao tratar das novas formas de organização do capital e da 

transição do modelo fordista para o modelo que ele denomina como “acumulação flexível”. 

Ao realizar um longo e detalhado retrospecto das condições que levaram à era da acumulação 

flexível, Harvey percorre questões acerca da saturação de mercados internos, criação de 

mercados externos para consumo, incentivo a novos processos de industrialização em países 

do terceiro mundo, rigidez de investimentos e dos contratos de trabalho (1998, p. 135): 

 
A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
(HARVEY, 1998, p. 140). 

 
 

Harvey acrescenta que a acumulação flexível também se caracteriza pelo incremento 

de novos setores de produção, novos mercados e novos serviços financeiros. Assim como 

pelas mudanças organizacionais e tecnológicas, pelo estreitamento do tempo (e também das 

tomadas de decisões), pela agilidade da comunicação e da queda dos custos de transportes. 

Implica ainda em altos níveis de desemprego, baixos salários, retrocesso dos sindicatos (1998, 

p. 140-141). É como afirma Sennet: “a instabilidade pretende ser o normal.” (2009, p. 33). 

Tendo em vista a contribuição dos autores anteriores, Ricardo Antunes traz uma 

análise sobre as mudanças estruturais no mundo do trabalho que certamente constituirá na 

referência mais importante para a construção deste trabalho.  Antunes avalia que a crise do 

taylorismo e do fordismo, a partir dos anos 1970, levaram à crise estrutural do capital12, como 

o autor denomina o momento atual em seu livro “Os Sentidos do Trabalho” (1999, p. 29). Ele 

                                            
12 Como já explicado em nota anteriormente, o termo “a crise estrutural do capital”, comumente utilizado por 

Ricardo Antunes em seus textos, foi de fato cunhado pelo filósofo marxista István Mészáros que foi grande 
influenciador e amigo de Antunes.  
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considera que as medidas tomadas pelo capital foram respostas à própria crise, como sua 

autorreorganização e também do seu sistema de dominação, como descrito anteriormente. 

Destaca que a investida do Estado e do capital contra a classe trabalhadora é um ponto 

decisivo desse momento, assim como a autonomia progressivamente cedida ao setor 

financeiro “dentro das complexas inter-relações existentes entre a liberação e a 

mundialização dos capitais e do processo produtivo.” (1999, p. 32). O cenário então é 

“caracterizado pela desregulamentação e expansão dos capitais, comércio, da tecnologia, das 

condições de trabalho e emprego.” (1999, p.32). As ações de destruição abarcaram as forças 

produtivas, as da natureza e do meio ambiente, mas há também, em escala global, uma 

atitude destrutiva contra a força humana de trabalho, com seu vasto contingente precarizado 

ou às margens da ordem produtiva, aumentando a força dos níveis de desemprego estrutural, 

de acordo com Antunes (1999, p. 33). 

Antunes, Harvey, Sennet e Bauman tratam a contemporaneidade a partir de um viés 

próximo que contém nuances de diferenças e possibilidades de complementação. A 

conceituação que estabelecem e desenvolvem para esse período será utilizada como 

embasamento da construção da conjuntura atual e seus desdobramentos. Da mesma forma, 

também serão apreendidas as diferentes denominações apresentadas como termos 

equivalentes conforme apresenta, em formato esquemático, a figura abaixo:  

 

Figura 3: Compilação dos conceitos a partir dos autores citados 
Fonte: Imagem gráfica elaborada pelo autor. 

Espaço e tempo 
 

 Retomando o texto de Bauman, ele aponta que a chegada da modernidade pode ser 

apurada através de variados marcos, mas uma forte característica que a diferencia é a 

separação entre espaço e tempo (2001, p. 16). Em sua análise Harvey centra sua análise nesta 
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relação e afirma que a “acumulação flexível” abarca um novo movimento, o qual nomeia como 

“compressão do espaço-tempo”, onde o tempo é comprimido pela abrangência das estruturas 

de comunicação e pelo baixo custo dos transportes e sua rapidez, o que permite a 

disseminação rápida das decisões (1998, p. 140). Em seu livro o autor indica as mudanças das 

noções de espaço e tempo decorrentes das transformações tecnológicas, aperfeiçoamento da 

comunicação e do fluxo de informações. Além disso, a criação de “bancos eletrônicos e o 

dinheiro de plástico foram algumas das inovações que aumentaram a rapidez do fluxo de 

dinheiro inverso.” (1998, p. 257). Harvey ainda aponta inúmeros efeitos dessa aceleração do 

tempo que incidem sobre a pós-modernidade como: volatilidade, efemeridade, 

instantaneidade, descartabilidade, obsolescência instantânea. Pode ser simples imaginar 

esses conceitos aplicados a produtos como computadores e celulares, ou artigos de moda e 

luxo. Porém, são conceitos que quando arraigados tornam-se exigências dentro dos 

“processos de trabalho, ideias e ideologias, valores e práticas estabelecidas.” (1998, p. 258).  

Complementarmente ao que aponta Harvey, podemos citar Bauman quando este 

afirma que, quando a distância percorrida numa unidade de tempo passa a depender somente 

da tecnologia, todos os limites podem ser transgredidos (2001, p. 17). Desta forma, segundo 

ele  “[...] o poder se tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado, nem mesmo 

desacelerado, pela resistência do espaço [...].” (2001, p. 19). O poder tem capacidade de se 

mover com a velocidade de um sinal eletrônico através de uma ordem que pode ser dada de 

qualquer lugar do mundo, por uma ligação de celular ou pelo envio de um e-mail. Como 

descreve Harvey, o avanço dos sistemas de comunicação por satélite (reduzindo custo e 

tempo) somado à televisão em massa promovem a apreensão do que ocorre no mundo em 

tempo real e ao mesmo tempo a “aniquilação do espaço por meio do tempo que sempre 

esteve no centro da dinâmica capitalista [...].” (1998, p. 264).  

 
Graças à sua flexibilidade e expansividade recentemente adquiridas, o tempo 
moderno se tornou, antes e acima de tudo, a arma na conquista do espaço. 
[...] A velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de 
mobilidade chegaram nos tempos modernos à posição de principal 
ferramenta do poder e da dominação. (BAUMAN, 2001, p. 17). 

 
 

O autor acrescenta que o tempo ultrapassou o espaço em importância e a nova forma 

de dominação é através da velocidade da informação, da possibilidade de controlar diversas 

ações em locais diferentes sem se comprometer diretamente com nenhum deles. É essa 
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dimensão do tempo do “capitalismo flexível”- como descrito por Sennett (2009, p. 25), o 

mercado de ações globais ou o livre comércio que afetam, diretamente, a vida das pessoas 

dentro e fora do local de trabalho. Assim, como sugere Bauman (2001, p. 76-77), na 

modernidade o capital estava fixado ao solo em relação aos(às) trabalhadores(as) que 

empregava, “hoje o capital viaja leve – apenas com a bagagem de mão”. 

As elucidações políticas, econômicas e até culturais às adversidades geradas pelas 

circunstâncias na pós-modernidade, não são inovadoras, porém possuem um diferencial que 

é a “intensidade da compressão do tempo-espaço no capitalismo ocidental a partir dos anos 

60” como afirma Harvey (1998, p. 275). E como completa Sennet “O que é singular na 

incerteza de hoje é que ela existe sem qualquer desastre histórico iminente; ao contrário, está 

entremeada nas práticas cotidianas de um vigoroso capitalismo.” (2009, p. 33). 

 

A flexibilidade e seus três elementos 

 

Segundo Sennet, o sistema de poder encoberto pelas flexibilidades “consiste em três 

elementos principais: reinvenção descontínua de instituições; especialização flexível de 

produção; e concentração de poder sem centralização.” (2009, p. 54). O primeiro elemento, a 

reinvenção descontínua das instituições, nos remete ao que Bauman (2001) já afirmava como 

sendo a capacidade de derreter sólidos para que outros novos sólidos sejam criados, 

descontinuado do que havia anteriormente. Porém, na prática administrativa há técnicas 

específicas para se reinventar instituições. O comportamento flexível exige a mudança 

institucional (um determinado tipo de mudança) com intuito de ganhar mais rendimento, o 

que nem sempre causa aumento dos lucros, como descreve o autor. Contudo, a necessidade 

de mudança é tão real que instituições em processo de reorganização costumam ter o valor 

de suas ações elevado durante esse processo. Não importa se a mudança apresentará 

resultados positivos ou negativos, é uma exigência estar em constante transformação.  

Segundo o autor, o termo “reengenharia” denomina práticas e técnicas específicas que 

visam atender a essa reinvenção, e o exemplo com maior destaque inserido nessa prática seria 

a redução de empregos como uma forma de “fazer mais com menos” (2009, p. 56) ou o que 

Castillo nomeia de “processo de liofilização organizativa, com eliminação, transferência, 

terceirização e enxugamento das unidades produtivas” (1996, p. 68 apud Antunes, 1999, p. 

50). Bauman também se utiliza de termo semelhante: lipoaspiração; e explica que esse se 
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tornou “o principal estratagema da arte de administrar: emagrecer, reduzir de tamanho”, 

encolher o número de unidades, seja vendendo ou fechando, com o motivo de não serem 

mais tão eficazes (2001, p. 155). Resumidamente: 

 

Reengenharia, lean production, team work, eliminação de postos de 
trabalho, aumento da produtividade, qualidade total, fazem parte do ideário 
(e da prática) cotidiana da ‘fábrica moderna’. Se no apogeu do 
taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa mensurava-se pelo número 
de operários que nela exerciam sua atividade de trabalho, pode-se dizer que 
na era da acumulação flexível e da ‘empresa enxuta’ merecem destaque, e 
são citadas como exemplos a ser seguidos, aquelas empresas que dispõem 
de menor contingente de força de trabalho e que apesar disso têm maiores 
índices de produtividade. (ANTUNES, 1999, p. 53). 

 

Mesmo que a empresa esteja em condições satisfatórias de funcionamento e 

produtividade, ela deve provar ao mercado que é sempre capaz de mudar. Como Antunes 

afirma trata-se, portanto, de um processo de organização que tem por finalidade intensificar 

as “condições de exploração da força de trabalho” (1999, p. 53). Como desdobramento desse 

conceito pode-se citar o conteúdo da reportagem abaixo elaborada pela Folha de São Paulo, 

em 2015. O registro trata do aumento da contratação de empresas de outplacement 

(recolocação) especializadas em “transição profissional” ou demissão de pessoal. Essas 

empresas são acionadas por outras companhias que querem reduzir o quadro de funcionários 

e precisam de auxílio nesse processo. Conforme aponta o entrevistado da reportagem, o 

benefício desse tipo de serviço para a empresa é deixar para os funcionários que ficam a 

imagem de um bom lugar para trabalhar mantendo a produtividade: “Se um profissional sai 

de modo positivo, pode vir a ser um parceiro em uma empresa fornecedora ou cliente no 

futuro, diz Raffa, da Thomas Case”. 
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Figura 4: Reportagem sobre contratação de especialistas em demissões para empresas. 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, reportagem de Joana Cunha, SP, 10 de maio de 2015. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1627018-cresce-procura-por-empresas-especializadas-em-
demissoes-no-pais.shtml (consultado em 25/06/2018). 

 

Cabe citar que muitas empresas demitem funcionários e “recontratam” de forma 

terceirizada ou através de outras modalidades de contratação. Portanto, realizar a demissão 

de forma amena é garantir um horizonte de bom relacionamento com o profissional. Harvey 

ainda complementa alertando que não apenas a demissão, mas também a contratação é 

realizada de forma a “evitar choques do futuro” (1998, p.263): “as empresas subcontratam ou 

recorrem a práticas flexíveis de admissão para compensar os custos potenciais de desemprego 

provocado por futuras mudanças no mercado”. Todo dispositivo que possa assegurar a futura 

volatilidade torna-se presente e recorrente. 

Retomando a sequência sobre os elementos, o segundo - especialização flexível de 

produção, diz respeito à colocação de produtos diversificados no mercado, respondendo 

rapidamente às demandas do consumo, como afirma Sennet (2009, p. 59). De acordo com 

Harvey, a aceleração da produção foi então alcançada através de mudanças organizacionais 

que vão desde a redução dos estoques (just-in-time13), aceleração do tempo de giro da 

produção, uso de novas tecnologias eletrônicas, passando pela subcontratação de 

trabalhadores, transferência do local da sede, entre outros (1998, p.257). A especialização 

flexível, favorecida pelo avanço da tecnologia e a facilidade de comunicação, é oposta ao 

                                            
13 Just-in-time, em tradução livre, significa “no tempo ou hora certa”. É um conceito relacionado à gestão de 

produção que surgiu durante a fase toyotista. Seu objetivo principal é estabelecer um controle rigoroso sobre 
o tempo de produção das mercadorias. Os produtos são elaborados/montados e transportados de acordo com 
a demanda, evitando assim uma produção desnecessária, reduzindo os estoques e os gastos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1627018-cresce-procura-por-empresas-especializadas-em-demissoes-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1627018-cresce-procura-por-empresas-especializadas-em-demissoes-no-pais.shtml
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sistema de produção fordista – modernidade sólida. As instituições, em constantes mudanças, 

devem devolver ao mercado produtos inovadores com rapidez e eficiência, mas não 

necessariamente duradouros. Harvey (1998, p.148) vai ao encontro dessa conceituação ao 

analisar que os aparelhos de produção flexível possibilitaram a aceleração das inovações dos 

produtos e do reconhecimento e investimentos em nichos de mercado cada vez menores e 

mais especializados. Como afirma Bauman: “no mundo dos consumidores as possibilidades 

são infinitas, e o volume de objetos sedutores à disposição nunca poderá ser exaurido.” (2001, 

p. 94). Caminhando junto do segundo elemento colocado por Sennet estaria o termo usado 

por Antunes de “qualidade total” (1999, p. 50), que significa agregar a um produto um alto 

nível de qualidade, porém de curta duração. Reduzir a vida útil de um produto aumenta a 

velocidade de sua substituição, que por sua vez aumenta a velocidade “do circuito produtivo”: 

 
A “qualidade total” torna-se, ela também, a negação da durabilidade das 
mercadorias. Quanto mais “qualidade” as mercadorias aparentam [...], 
menor tempo de duração elas devem efetivamente ter. Desperdício e 
destrutividade acabam sendo os seus traços determinantes. (ANTUNES, 
1999, p. 51).”. 

 

Segundo a reportagem feita pelo O Globo, em 2012, a pouca durabilidade dos produtos 

e a complexidade em conseguir um conserto adequado não acontece por acaso. A rápida 

substituição de produtos estabelece um padrão de produção praticado que se denomina 

obsolescência programada, que consiste “em reduzir a vida útil e dificultar o conserto de 

produtos, modificando os projetos e peças com mais frequência, principalmente 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para garantir que sejam usados pelo menor tempo 

possível, acelerando o ciclo de consumo.”, conforme conteúdo da reportagem. 

 

 

Figura 5: Reportagem sobre obsolescência de produtos. 
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Fonte: O Globo, reportagem de Daiane Costa, RJ, 06 de outubro de 2012. 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/produtos-feitos-de-proposito-para-durar-pouco-

6310709 (consultado em 13/07/2018). 

 

Os produtos então passam a ter uma “data de validade” (Bauman, 2001, p. 94), porém 

é possível que fiquem obsoletos antes mesmo desse prazo, visto o lançamento no mercado 

de novos produtos um pouco mais interessantes e sedutores todos os dias. Dessa forma, como 

afirma Harvey, a acumulação flexível evidencia que sempre esteve atenta ao modismo 

instantâneo, à indução de novas necessidades, e dos impactos disso nas mudanças culturais. 

Com produtos de vida útil reduzida, os capitais precisam inovar pra sobreviver, ou correr o 

risco de ser ultrapassados pelas empresas concorrentes. 

O terceiro elemento, concentração sem centralização, está relacionado ao poder - 

concentrar poder sem centralizar o mesmo - (Sennet, 2009, p. 63) e fundamenta-se na falsa 

ideia de sua descentralização. Um exemplo desse elemento é o repasse de certa autonomia 

nas tomadas de decisões para pequenos grupos de trabalho. Esse falso poder de comando 

pode ser tudo “menos processos descentralizantes” como afirma Sennet (2009, p. 64). O que 

ocorre, na verdade é um aumento de tarefas, visto que é preciso executar sua função diária e 

ainda ministrar uma sobrecarga administrativa.  

Outro exemplo seria a descentralização produtiva onde cada parte de um produto é 

produzida em fábricas espalhadas pelo mundo. O controle se mantém em posse da empresa 

central, enquanto as empresas dependentes e de baixo custo oferecem maiores 

possibilidades de exploração. Essas empresas, fragmentadas em redes, controlam suas “ilhas 

de trabalho” a partir de metas estipuladas (de lucro ou de produção) que, geralmente, 

possuem uma larga flexibilidade acerca do processo de obtenção, mas que costumam ser de 

difícil alcance. Como afirma Sennet (2009, p. 65): “A estrutura permanece nas forças que 

impelem as unidades ou indivíduos a realizar; o que fica aberto é como fazer isso [...].”. Mesmo 

que a meta seja inalcançável, o esforço gerado para atingi-la força as unidades a estarem em 

constante ampliação de sua produção, assim como estimula a competitividade entre 

indivíduos e empresas. Como afirma Harvey, o aumento da competição obrigou os capitalistas 

a estarem atentos para as vantagens locacionais, pois a diminuição das barreiras espaciais 

aumenta o seu poder de exploração ao tirarem proveito de condições como infraestrutura, 

recursos, ofertas de trabalho. “A mobilidade geográfica e a descentralização são usadas contra 

um poder sindical que se concentrava tradicionalmente nas fábricas de produção em massa.” 

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/produtos-feitos-de-proposito-para-durar-pouco-6310709
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/produtos-feitos-de-proposito-para-durar-pouco-6310709
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/produtos-feitos-de-proposito-para-durar-pouco-6310709
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(1998, p. 265). De acordo com Harvey, o mais interessante na conjuntura atual é que o 

capitalismo está se tornando sempre mais organizado “através da dispersão, da mobilidade 

geográfica e das respostas flexíveis nos mercados de trabalho [...] e nos mercados de 

consumo” (1998, p. 150-151): 

 
A transição para a acumulação flexível foi feita em partes por meio da rápida 
implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias 
produtivas [...] A aceleração na produção foi alcançada por mudanças 
organizacionais na direção da desintegração vertical – subcontratação, 
transferências de sede etc. [...] Para os trabalhadores, tudo isso implicou uma 
intensificação dos processos de trabalho e uma aceleração na 
desqualificação e requalificação necessárias ao atendimento de novas 
necessidades de trabalho. (HARVEY, 1998, p. 267). 

 
Uma das formas de entender a união desses três elementos descritos acima, na era 

flexível, é através “da organização do tempo no local de trabalho”  (Sennet, 2009, p. 65 – 66). 

Sennet denomina como flexitempo o conjunto de possibilidades de arranjos de trabalho 

através do uso do tempo, quer seja por turnos variados, ou por misturas de pessoas 

trabalhando em horários diferentes. Orienta que o flexitempo surgiu da demanda feminina 

(ou teria sido apropriado pelo capital?) de ajuste do tempo em virtude da maternidade: “Essas 

trabalhadoras precisavam, porém, de horas de trabalho mais flexíveis; em todas as classes, 

muitas delas são empregadas de meio período e mães em período integral.” (2009, p. 66). 

Esse aumento do ingresso de mulheres de classe média no mercado de trabalho contribuiu 

para a criação de um planejamento flexível do tempo, porém, essa flexibilidade já se estendeu 

a todos os trabalhadores. O autor ainda adverte que é importante estar atento, pois o 

flexitempo provoca a sensação de liberdade sobre o tempo do trabalho, mas está trançado a 

uma nova forma de controle. Por ser um benefício concedido a apenas alguns trabalhadores 

específicos, torna-se uma medida desequilibrada e arbitrária - “os três elementos do sistema 

de poder flexível corroem o caráter de empregados mais comuns que tentam jogar segundo 

as mesmas regras.” (2009, p. 73). Porém, é importante esclarecer que não apenas o tempo 

está organizado de forma diferenciada, como o próprio local de trabalho. Muitos 

trabalhadores desempregados são obrigados a trabalharem em sistema de homeoffice 

(escritório em casa) ou ainda em espaços chamados coworking (local de trabalho 

compartilhado). Ambos serão tratados mais a frente ao longo deste capítulo. 

 

As modificações do caráter do trabalho 
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Na contemporaneidade, o trabalho muda seu caráter e deixa de oferecer a segurança 

e a solidez que existia na modernidade pesada, conforme anuncia Bauman (2001, p. 175). O 

autor, inclusive, cita a palavra “remendar” como sendo o termo que melhor define “a nova 

natureza do trabalho separado do grande projeto de missão universalmente partilhada da 

humanidade e do não menos grandioso projeto de uma vocação para toda a vida.” (2001, p. 

175). Portanto, ao perceber que o trabalho é uma fonte de riqueza, fez-se necessário usufruir 

e explorar essa fonte da forma mais eficiente possível no capitalismo flexível (2001, p. 179). 

Aqueles novos sólidos que estão sendo gerados pretendem se acomodar nos espaços 

deixados pelos antigos sólidos, porém agora de forma mais eficientemente fixados do que 

antes (2001, p. 180). 

 
Flexibilidade é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de trabalho 
augura um fim do ‘emprego como conhecemos’, anunciando em seu lugar o 
advento do trabalho por contratos de curto prazo, ou sem contratos, 
posições sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas ‘até nova ordem’. 
A vida de trabalho está saturada de incertezas. (BAUMAN, 2001, p. 185). 

 

Portanto, na acumulação flexível, desenvolve-se uma estrutura produtiva elástica, com 

“novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, das ‘células de 

produção’, dos ‘times de trabalho’ [...] além de requerer, ao menos no plano discursivo, o 

‘envolvimento participativo’ dos trabalhadores.”, conforme afirma Antunes (1999, p. 52). 

Trata-se de um processo cuja finalidade essencial é a “intensificação das condições de 

exploração da força de trabalho” (1999, p. 53). A prioridade das empresas é a redução do 

contingente de trabalhadores, porém mantendo altos índices de produtividade. Alguns 

exemplos dessa intensificação da exploração da força de trabalho são as terceirizações cada 

vez mais constantes tanto internamente como externamente às empresas, a contratação de 

trabalhadores temporários, as constantes exigências sobre o cumprimento de horas-extras, o 

aumento do número de trabalhadores imigrantes desenvolvendo trabalhos desqualificados 

ou até mesmo ilegais (Antunes, 1999, p. 57). 

Antunes aponta a larga expansão do novo proletariado ou “novo subproletariado”, 

como ele se refere, como sendo os trabalhadores “terceirizados, subcontratados, par-time”, 

temporários, entre outros (1999, p. 105). Esses postos de trabalho que antes eram exclusivos 

dos imigrantes ou dos trabalhadores não qualificados passam a ser ocupados por 
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trabalhadores especializados em virtude do “crescimento do desemprego estrutural e da crise 

do capital” (1999, p. 105). Ou como afirma István Mészáros14, em seu livro “A crise estrutural 

do capital” (2011), o problema deixa de estar restrito à periferia de uma indústria antiquada 

e passa a abranger modernos e desenvolvidos setores da produção, estamos diante “de uma 

contradição fundamental do modo de produção capitalista como um todo, que transforma 

até mesmo as últimas conquistas do “desenvolvimento”, da “racionalização” e da 

“modernização” em fardos paralisantes de subdesenvolvimento crônico. O que estamos 

vivenciando na atualidade é o colapso do crescimento e do desenvolvimento capitalista, onde 

“todas as categorias de trabalhadores qualificados e não qualificados: ou seja, obviamente, a 

totalidade da força de trabalho da sociedade” (p. 69) sofrem todas as consequências dessa 

situação. 

 
O capital, quando alcança um ponto de saturação em seu próprio espaço e 
não consegue simultaneamente encontrar canais para nova expansão, na 
forma de imperialismo e neocolonialismo, não tem alternativa a não ser 
deixar que sua própria força de trabalho local sofra as graves consequências 
da deterioração da taxa de lucro. (MÉSZÁROS, 2011, p. 70). 
 
 

Outra tendência que caracteriza o atual mundo do trabalho, apontada por Antunes, é 

o aumento do trabalho em domicílio ou homeoffice, como foi apontado anteriormente. Com 

os avanços da comunicação e da era digital, assim como a ampliação das formas de 

flexibilização e precarização do trabalho, o homeoffice se expande em grande parte do mundo 

(1999, p. 114). Mas o autor ressalta a importância em perceber que o trabalho produtivo em 

domicílio costuma se misturar com o “trabalho reprodutivo doméstico” que gera uma 

sobrecarga de trabalho principalmente para as mulheres (1999, p. 115). A trabalhadora15, em 

geral, realiza as atividades de trabalho dentro e fora de casa, o que a torna “duplamente 

explorada pelo capital” conforme aponta Antunes (1999, p. 108).  

                                            
14 István Mészáros – foi um grande filósofo húngaro, discípulo de György Lukács, autor de vasta obra e um dos 

principais intelectuais marxistas contemporâneos. Foi um grande influenciador e amigo de Ricardo Antunes. 
Como já explicado em nota, Mészáros cunhou o termo “a crise estrutural do capital”, comumente utilizado por 
Antunes em seus textos.  

15 A divisão sexual do trabalho será tratada mais adiante no texto. 
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Como afirma a autora Ursula Huws (2008)16, em artigo publicado, as tecnologias de 

informação e o avanço das telecomunicações contribuem para as transformações no padrão 

de organização o trabalho, pois viabilizam o trabalho à distância (p.3). A autora alerta para 

mudanças já ocorridas em virtude do aumento do trabalho a distância, como: “declínio dos 

níveis salariais” e “redução dos direitos” (p.4), além do fato de que, em sua maioria, esse tipo 

de trabalho “não cria empregos permanentes” (p.5). Ela ainda destaca que um grande 

contingente de trabalhadores em homeoffice é composto por mulheres que precisam ficar em 

casa para cuidar dos filhos ainda pequenos. 

Conforme comentado anteriormente, não somente o tempo dentro do trabalho foi 

reorganizado e modificado, como o próprio local de trabalho em si. Além da possibilidade de 

uso do espaço residencial para as atividades profissionais (homeoffice), surgem os chamados 

coworking17 (ou co-working). Esse local de trabalho compartilhado aparece como alternativa 

e se populariza junto ao processo de transformações do mundo do trabalho. De acordo com 

reportagens feitas pelo Jornal O Globo, ambas em outubro de 2017, o modelo coworking seria 

uma “evolução da cultura do trabalho e também uma necessidade atual”. A utilização desse 

tipo de espaço se intensifica conforme os recursos diminuem e a crise econômica aumenta, 

deixando de ser uma opção restrita a autônomos, que não querem/podem usar a residência 

como local de trabalho passando a incluir empresas. A segunda reportagem não somente 

utiliza o termo de “nova arquitetura do trabalho” em sua chamada como, ao longo da matéria, 

orienta que esses espaços são os “ícones dessa nova arquitetura”.   

 

 
Figura 6: Reportagem sobre o modelo Coworking de espaço de trabalho. 

Fonte: O Globo, reportagem de Glauce Cavalcanti, RJ, 01 de outubro de 2017. 
https://oglobo.globo.com/economia/coworking-um-modelo-que-veio-para-ficar-diz-especialista-21893626 

(consultado em 16/03/2019). 

                                            
16 Ursula Huws é professora de estudos internacionais do trabalho da Universidade Metropolitana de Londres. 

Estuda, principalmente, a dinâmica do trabalho virtual. Possui projetos de pesquisa, é autora de livros e artigos 
sobre a temática.  

17 Coworking significa, em tradução livre, escritório compartilhado. É um formato de organização de trabalho, 

onde o espaço e os custos são partilhados por empresas, grupos de trabalho ou profissionais liberais. É uma 
alternativa mais acessível, financeiramente, e vem sendo amplamente divulgado e utilizado, principalmente 
nas capitais. Os espaços costumam oferecer alguns serviços fixos como acesso à internet, água e café, telefone 
e uma quantidade limitada de impressões. Mas os planos e lugares podem conter variações entre si. 

https://oglobo.globo.com/economia/coworking-um-modelo-que-veio-para-ficar-diz-especialista-21893626
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Figura 7: Reportagem sobre o modelo Coworking como nova arquitetura do trabalho. 
Fonte: O Globo, reportagem de Glauce Cavalcanti, RJ, 01 de outubro de 2017. 

https://oglobo.globo.com/economia/nova-arquitetura-do-trabalho-empresas-trocam-sede-por-coworking-
21893569 (consultado em 16/03/2019). 

 
Ainda de acordo com as reportagens, o segmento dobrou de 2016 para 2017, 

chegando a mais de 800 espaços, com circulação de 210mil pessoas só no Brasil18. Dentre as 

vantagens oferecidas estão o custo reduzido com a locação do espaço de trabalho, a 

flexibilidade de horários de uso (alguns ficam abertos 24h por dia) a possibilidade de construir 

uma rede de contatos e realizar trocas com profissionais de áreas distintas, além da 

possibilidade de socialização (o homeoffice costuma ser um ambiente muito solitário). Os 

ambientes costumam ser mais descontraídos e podem oferecer sala de descompressão19 com 

jogos variados, telão de projeção para filmes, e ainda confraternizações e pequenos eventos. 

Até mesmo bancos privados estão oferecendo espaços de coworking, com o diferencial de 

oferecer descontos e vantagens para clientes (cerca de 30% de desconto na cafeteria e 

possibilidade do uso da sala privativa para reuniões), e orientações financeiras gratuitas junto 

aos gerentes do banco. Só o Banco Santander já possui duas salas no Brasil, uma na capital do 

Rio de Janeiro (centro) e outra, na capital de São Paulo, conforme imagem abaixo extraído do 

Site oficial do Banco Santander, na sequência: 

                                            
18 No capítulo 2 serão apresentados outros modelos derivados do coworking, no Brasil, e como esse sistema está 

diretamente relacionado ao trabalho autônomo do(a) arquiteto(a).  
19 Sala ou área de descompressão é um ambiente criado pelas empresas, dentro de seus escritórios, para que o 

funcionário possa se desconectar, por alguns minutos, do ambiente de trabalho. Podem ser apenas desde um 
espaço de descanso até um salão de jogos ou atividades variadas. 

https://oglobo.globo.com/economia/nova-arquitetura-do-trabalho-empresas-trocam-sede-por-coworking-21893569
https://oglobo.globo.com/economia/nova-arquitetura-do-trabalho-empresas-trocam-sede-por-coworking-21893569
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Figura 8: Work Café oferecido pelo Santander. 

Fonte: https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe (consultado em 18/03/2019). 

 

Até mesmo o Conselho de Arquitetura do Rio, em janeiro de 2018, inaugurou, em sua 

sede, um coworking contendo salas de trabalho de uso compartilhado, internet, telefone e 

possibilidade de impressão, sendo necessário realizar a reserva com antecedência. A criação 

de um espaço com essa finalidade surge a partir da demanda e isso ocorre não somente pela 

possibilidade da carreira autônoma como escolha, mas dessa modalidade como única 

alternativa frente ao crescente desemprego no estado. O espaço é de uso gratuito, mas é 

necessário estar com o Registro ativo no Conselho. 

https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe
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Figura 9: Imagem da propaganda do coworking criado pelo CAU-RJ, extraída do site, janeiro de 2018. 
Fonte: https://www.caurj.gov.br/caurj-inaugura-espaco-de-coworking/ (consultado em 16/03/2019). 

 

No entanto, é importante notar que esses ambientes são a concretização espacial da 

nova morfologia do trabalho ou do que o autor Trebor Scholz (2016, p. 17) chama de 

“economia do compartilhamento” ou “economia dos bicos” ou “economia dos serviços sob 

demanda”. De acordo com Scholz, a economia do compartilhamento anuncia: 

 
[...] uma força global e massiva em favor de “construtores de pontes digitais” 
que se inserem entre as pessoas que oferecem serviços e as pessoas que 
estão procurando por tais serviços, imbricando assim processos extrativos 
em interações sociais. (SCHOLZ, 2016, p. 27). 

 
Tratam-se de serviços oferecidos através de plataforma virtual como Uber, Cabify, 

AirBnb, TaskRabbit; e algumas até mesmo oriundas de inciativas brasileiras como: ZazCar, Tem 

Açúcar?, Loggi e Encontre um Nerd. O funcionamento dessas empresas é semelhante: de um 

lado da tela, um cliente em potencial que demanda determinado serviço; do outro lado, um 

profissional que oferece esse serviço; entre eles está o intermediário responsável pela 

logística de colocar as duas pontas em contato. Mas a particularidade comum entre elas que 

requer mais atenção é o tipo de trabalhador envolvido na execução desses serviços 

solicitados: flexibilizado, desprotegido de leis trabalhistas ou seguridade social (p.30). 

Motoristas de Uber20, por exemplo, arcam com as despesas da aquisição e manutenção do 

veículo, combustível, alimentação, limpeza, dias não trabalhados por adoecimento, gravidez, 

férias; e ainda estão sujeitos a terem o “direito de trabalhar” suspenso em virtude da avalição 

                                            
20 De acordo com dados obtidos no site oficial da Uber, a empresa está presente em mais de 65 países realizando 

cerca de 15 milhões de viagens por dia. São cerca de 3 milhões de motoristas e 75 milhões de usuários. Fonte: 
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/informacoes-da-empresa/ (consultado em 18/03/2019). 

https://www.caurj.gov.br/caurj-inaugura-espaco-de-coworking/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/informacoes-da-empresa/
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do usuário21. Do outro lado está o aplicativo ou, como Antunes (2018) esclarece, “uma 

empresa privada global de assalariamento disfarçado sob a forma de trabalho 

desregulamentado” (p.35). Nas palavras de Scholz a “economia do compartilhamento” é 

somente mais um reflexo “do capitalismo e do atlas massivo de práticas de trabalho digital” 

(p.23): 

Usando a linguagem do empreendedorismo, flexibilidade, autonomia e 
escolha, o peso das escolhas mais arriscadas da vida – desemprego, doença 
e envelhecimento – foi colocado nos ombros dxs trabalhadorxs. (SCHOLZ, 
2016, p. 32). 

 

Antunes cita o processo de “uberização” em seu livro (2018, p.23) e explica que tanto 

a insegurança como a instabilidade são características que compõe as novas modalidades de 

trabalho: “escravo digital”. As corporações se apropriam desses novos padrões estabelecidos 

e praticam “a informalidade ampliada, a flexibilidade desmedida, a precarização acentuada e 

a destruição cronometrada da natureza.”: 

 
Se essa lógica não for radicalmente confrontada e obstada, os novos 
proletariados dos serviços se encontrarão entre uma realidade triste e outra 
trágica: oscilarão entre o desemprego completo e, na melhor das hipóteses, 
a disponibilidade para tentar obter o privilégio da servidão22. (ANTUNES, 
2018, P.34). 

 

Dessa forma, a tendência esperada é que haja uma amplificação da “uberização do 

trabalho”, como afirma Antunes (2018, p.37). A possibilidade crescente do trabalho on-line 

dificulta a compreensão dos limites da vida fora e dentro do trabalho, que é agravada por 

práticas como o trabalho em homeoffice e uso de celulares, por exemplo. O economista 

Marcio Pochmann23, também fala sobre a uberização (processo de autonomização dos 

contratos de trabalho). Em entrevista à Fiocruz (2016) Pochmann alertava que cada vez mais 

trabalhadores se submetem a acordos de trabalho precários, aumento das jornadas e 

ausência cada vez maior dos direitos trabalhistas, em virtude do aumento do desemprego e 

                                            
21 O usuário do Uber pode avaliar o motorista através de estrelas, elogios e até mesmo gorjeta. Quando o 

motorista recebe consecutivamente 3 avaliações baixas, o aplicativo impede que ele possa dirigir por 
determinado período de tempo, impedindo-o de trabalhar. 

22 Privilégio da Servidão é o título do livro mais recente do autor (2018) e que faz uma análise crítica sobre a 

escassez das ofertas de trabalho (ou da qualidade destas) e do privilégio de estar em atividade trabalhista. 
23 Marcio Pochmann é economista e professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Entre 2001 e 2004 dirigiu a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, em 
São Paulo. Foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
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pelo discurso de empreendedorismo como sucesso financeiro através do esforço pessoal. O 

que a uberização se propõe, portanto, é a garantia da instabilidade e o acirramento da 

competitividade entre trabalhadores cada vez mais individualizados. Pochmann ainda 

esclarece que as propostas que estavam em curso no Senado (em 2016) da ampliação à 

terceirização e da Reforma Trabalhista24 só agravariam a situação da classe trabalhadora 

brasileira. 

Portanto, retomando a narrativa de Antunes, vivencia-se, na contemporaneidade, a 

composição e expansão “de um novo proletariado de serviços” que passa a ter uma posição 

de relevância na formação da “classe trabalhadora ampliada que se expande em escala global 

e que tem sido responsável pela deflagração de várias lutas sociais, manifestações e greves.” 

(2018, p.55). A classe trabalhadora se complexifica e se amplia, como será tratado no item a 

seguir.  

 

A “classe-que-vive-do-trabalho” 

 
Numa tentativa de atribuir validade contemporânea ao conceito de classe 

trabalhadora elaborado por Marx e também com um caráter de resistência social, Antunes 

propõe uma reflexão sobre o conceito, ampliando a expressão para “a-classe-que-vive-do-

trabalho” (1999, p. 101). Sua definição inclui “a totalidade daqueles que vendem sua força de 

trabalho, tendo como núcleo central os trabalhadores produtivos25 [...].” (1999, p. 102), mas 

também os trabalhadores improdutivos26 (incluindo o trabalhador rural) e os desempregados. 

O conceito exclui gestores do capital, altos funcionários, os que vivem de especulação e juros, 

pequenos empresários, pequena burguesia urbana e rural proprietária (1999, p. 104). 

                                            
24 As Reformas brasileiras serão tratadas no Capítulo 2. 
25 Trabalhador produtivo é “aquele que produz diretamente mais-valia e participa diretamente do processo de 

valorização do capital, ele detém, por isso, um papel de centralidade no interior da classe trabalhadora, 
encontrando no proletariado industrial o seu núcleo principal. Portanto, o trabalho produtivo, onde se encontra 
o proletariado, no entendimento que fazemos de Marx, não se restringe ao trabalho manual direto [...], 
incorporando também formas de trabalho que são produtivas, que produzem mais-valia, mas que não são 
diretamente manuais.” (ANTUNES, 1999, p. 102). 

26 Já o trabalhador improdutivo se caracteriza por ser “aqueles cujas formas de trabalho são utilizadas como 

serviço, seja para uso público ou para o capitalista, e que não se constituem como elemento diretamente 
produtivo, como elemento vivo do processo de valorização do capital e da criação de mais-valia. São aqueles 
em que, segundo Marx, o trabalho é consumido como valor de uso e não como trabalho que cria valor de 
troca.” (ANTUNES, 1999, p. 102). 
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Conforme afirma Antunes, é necessário ampliar o conceito de classe trabalhadora para 

abarcar as diferentes mudanças ocorridas no mundo no trabalho (p. 104): 

 

Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e 
aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, 
além do proletariado industrial, dos assalariados do setor de serviços, 
também o proletariado rural, que vende sua força de trabalho para o capital. 
Essa noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado 
moderno, part time, o novo proletariado dos Mc Donalds [...], os 
trabalhadores terceirizados e precarizados das empresas liofilizadas [...], 
além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e 
do mercado de trabalho pela reestruturação do capital e que hipertrofiam o 
exército industrial de reserva, na fase de expansão do desemprego 
estrutural. (ANTUNES, 1999, p. 103-104). 
 
 

Com a reestruturação produtiva do capital, a tendência é que exista uma diminuição 

do proletariado “tradicional, manual, estável e especializado” (Antunes, 1999, p. 104), 

enquanto há um forte aumento do novo proletariado ou dos trabalhadores precarizados. 

Amplia-se também o número de trabalhadores desempregados como parte característica do 

“desemprego estrutural que atinge o mundo do trabalho” (Antunes, 1998, p. 120). Harvey 

explica que a tendência dos mercados é empregar, cada vez mais, trabalhadores que possam 

ser facilmente dispensados e substituídos sem o impacto dos custos que uma demissão gera 

ao empregador (1998, p. 144). Fala também sobre o desemprego estrutural e do retrocesso 

das forças sindicais como implicações da “acumulação flexível” (1998, p. 141), e como, 

curiosamente, esses “arranjos de emprego flexíveis” não causam estranhamento ou 

insatisfação forte, pois a flexibilidade pode parecer “mutuamente benéfica”. Também como 

afirma Bauman, o desemprego se tornou estrutural, sendo assim para cada nova vaga que 

surge demais ofertas de trabalho desaparecem e nunca há oportunidades para todos (2001, 

p. 202).  

Esse cenário de exclusão e de instabilidades recai sobre os indivíduos dividindo-os ao 

invés de uni-los, como aponta Bauman. O interesse comum se perde, pois, a força da 

individualização pela própria sobrevivência é muito mais intensa (2001, p. 186). Como 

descreve Harvey, a volatilidade, a efemeridade, a descartabilidade do capitalismo flexível 

torna complicado qualquer planejamento em longo prazo, seja para a vida no trabalho ou até 

mesmo nas relações pessoais (1998, p. 258-259). E dessa desarticulação entre indivíduos e de 

uma vivência social cada vez mais solitária, torna-se natural, por exemplo, que as ações 
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sindicais tradicionais pareçam desajustadas. A modernidade líquida, como afirma Bauman, é 

marcada pelo “desengajamento e enfraquecimento dos laços que prendem o capital ao 

trabalho” (2001, p. 187). 

Antunes também aponta, como reflexo da mudança do processo produtivo, a 

“destruição do sindicalismo de classe e sua conversão num sindicalismo dócil, de parceria [...] 

ou mesmo em um ‘sindicalismo de empresa’27 “(1999, p. 53), assim como o desmantelamento 

dos direitos trabalhistas e a fragmentação no interior da classe trabalhadora.  Também como 

afirma Harvey (1998) a luta dos trabalhadores se enfraquece quando os mesmos se 

convencem de que “os capitalistas podem incorporar práticas de trabalho mais flexíveis 

mesmo quando eles não o podem” (p. 179). A categoria trabalhadora tende a perder fôlego e 

força para reivindicar direitos que estão sendo cerceados cotidianamente, como na fala de 

Bauman: “a desintegração social é tanto uma condição quanto um resultado da nova técnica 

do poder, que tem como ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga.” (2001, 

p. 21).  

 
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra 
excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes e 
contratos de trabalho mais flexíveis. [...] Mais importante do que isso é a 
aparente redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho 
em tempo parcial, temporário ou subcontratado. (HARVEY, 1998, p. 143). 
 

 

   O autor Ruy Braga, em seu livro “A rebeldia do precariado” (2017), reafirma as mesmas 

análises já apresentadas neste trabalho, e que dizem respeito ao aumento do desemprego em 

diversos países e o crescimento da informalidade laboral que colabora para o afastamento 

dos trabalhadores das proteções trabalhistas conquistados ao longo da história (p.27). No 

entanto, o autor traz uma contrapartida ao afirmar que apesar de ter havido um declínio das 

lutas sociais entre 1990 e os anos 2000, a partir de meados de 2000 essa tendência se inverteu, 

aumentando o número de protestos relacionados ao mundo do trabalho: 

                                            
27 As primeiras observações sobre as questões sindicais construídas por Antunes, partem das experiências vividas 

por outros países, como no caso da Inglaterra onde houve uma considerável redução da atividade sindical; ou 
como no Japão se assumiram como “sindicatos de empresa” que atua junto aos recursos humanos da empresa 
(1999, p.89). 
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[...] o encontro entre a neoliberalização da economia, a precarização do 
trabalho e o crescimento global da força de trabalho tem sido acompanhado 
pela intensificação das lutas sociais em diferentes regiões do planeta (p.27). 

 
 

 De acordo com Braga o pico dos protestos se deu entre os anos 2011 e 2015 quando ocorreu 

a crise da globalização. O entendimento apontado pelo autor é de que os trabalhadores estão 

se reorientando coletivamente em suas lutas em virtude do enfraquecimento da capacidade 

de negociação dos sindicatos junto às empresas – “reinvenção do sindicalismo” (p.28). 

Conforme as reportagens extraídas abaixo, o número de greves dentro do Brasil a partir de 

2011 como citado, foi sendo superado ano a ano: 

 

 

 
 

Figura 10: Reportagem sobre o número de greves no Brasil em 2011. 
Fonte: Valor Econômico, reportagem de Guilherme Soares Dias, SP, 29 de novembro de 2012. 

https://www.valor.com.br/brasil/2922634/numero-de-greves-em-2011-foi-o-maior-desde-1997-diz-dieese 
(acesso em 13/02/2019).  

 
 

 

 
 

Figura 11: Reportagem sobre o número de greves no Brasil em 2012. 
Fonte: Folha de São Paulo, reportagem de “colaborador”, 23 de maio de 2013. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1283515-brasil-tem-em-2012-o-maior-numero-de-greves-
desde-1997.shtml (acesso em 13/02/2019). 

 

https://www.valor.com.br/brasil/2922634/numero-de-greves-em-2011-foi-o-maior-desde-1997-diz-dieese
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1283515-brasil-tem-em-2012-o-maior-numero-de-greves-desde-1997.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1283515-brasil-tem-em-2012-o-maior-numero-de-greves-desde-1997.shtml


53 
 

 

 

 
 

Figura 12: Reportagem sobre o número de greves no Brasil em 2013. 
Fonte: Portal Terra, reportagem de Mauren Xavier, 10 de junho de 2014. 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/legado-dos-protestos-de-junho-de-2013-sobrevive-nas-
greves,efb9978c85776410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html (acesso em 13/02/2019). 

 

A primeira reportagem, do Jornal Valor Econômico, apresentava um saldo de greves, 

no Brasil, igual a 554 episódios só em 2011, sendo o maior registrado desde 1997 (quando 

houveram 631). Os dados foram registrados pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos – Dieese. De acordo com a reportagem, nesse ano, a maior parte 

das mobilizações foi na esfera pública – cerca de 60% do total. Já na segunda reportagem, do 

Jornal Folha de São Paulo, o número de greves saltou de 554 para 873 no ano de 2012. Porém 

nesse ano, o setor privado teve um aumento de 103% (chegando a 53% do total). A terceira 

reportagem, do Portal Terra, tratava dos movimentos populares gerais, como protestos e 

manifestações nas ruas em todo país que eclodiram, em sua maioria, no meio do ano - as 

chamadas “rebeliões de junho” no ano de 2013 (Antunes, 2018, p.231).  

A compreensão, portanto, é de que as batalhas sindicais, tais como existiam em 

décadas passadas, não estão fadadas ao desaparecimento completo, mas estão em processo 

de ressignificação e reestruturação: “as próprias contradições do desenvolvimento capitalista 

produzirão, cedo ou tarde, as bases para a internacionalização política da classe operária.” 

(Braga, 2017, p.29), que é historicamente, desde a revolução industrial, constituída por 

homens e mulheres.  A distinção entre a questão da valorização e da remuneração por gênero 

será tratada a seguir. 

 

Divisão sexual do trabalho 

 
No que concerne à divisão sexual do trabalho, a distinção entre trabalho feminino e 

masculino, assim como as devidas remunerações, são visíveis, como afirma o Fórum 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/legado-dos-protestos-de-junho-de-2013-sobrevive-nas-greves,efb9978c85776410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/legado-dos-protestos-de-junho-de-2013-sobrevive-nas-greves,efb9978c85776410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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Econômico Mundial - FEM, através do relatório de diferenças globais entre gênero28, que 

quantifica as disparidades de gênero no mundo e acompanha a evolução ao longo do tempo. 

Em 2016, o Fórum constatou que a paridade econômica entre os sexos pode levar cerca de 

170 anos. Entre muitos fatores apontados está o salário, visto que mulheres geralmente 

trabalham mais horas (trabalho remunerado e não remunerado) e ganham menos do que 

homens. Da mesma forma, o relatório apresentado pela Organização Internacional do 

Trabalho - OIT29, em 2016, indicava que as mulheres representavam cerca de 40% da força de 

trabalho empregada no mundo, sendo verificado ainda que elas trabalhavam mais horas por 

dia do que os homens, seja em trabalho remunerado ou não, e recebiam 77% do que ganhava 

os homens. Os dados apresentados vão ao encontro do que afirma Antunes quando descreve 

que a expansão do trabalho feminino acontece, sobretudo, nos trabalhos mais precarizados, 

marcados pela informalidade, com desníveis salariais em relação aos homens e com jornadas 

de trabalho maiores (1999, p. 108). E ainda, citando Harvey: 

 
A transição para a acumulação flexível foi marcada, na verdade, por uma 
revolução (de modo algum progressista) no papel das mulheres nos 
mercados e processos de trabalho num período em que o movimento de 
mulheres lutava tanto por uma maior consciência como por uma melhoria 
das condições de um segmento que hoje representa mais de 40 por cento da 
força de trabalho em muitos países capitalistas avançados. (HARVEY, 1998, 
p. 146). 
 

O portal de notícias G1 publicou, nesse ano, em sua página, uma reportagem sobre a 

pesquisa desenvolvida pelo site de empregos Catho, que aponta disparidades de salário entre 

gêneros e afirma que mulheres ganham menos que os colegas do sexo oposto em todos os 

cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade pesquisados. A maternidade também 

contribui na desaceleração da carreira, visto que muitas interrompem a vida profissional 

(cerca de 6 vezes mais do que homens) com a chegada dos filhos. 

                                            
28 O termo foi traduzido livremente pela autora a partir do original Global Gender Gap Report. A pesquisa feita 

em 2016 abarcava 144 países e tinha como foco de análise 4 áreas principais: saúde, educação, economia e 
política. O relatório foi realizado pela primeira vez em 2006. Fonte: 
http://www3.weforum.org/docs/Media/GGGR16/GGGR16_PTBR.pdf (consultada em 12/07/18).  

29 Fonte: http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_458115/lang--pt/index.htm (consultado em 08 de julho de 

2018). 

http://www3.weforum.org/docs/Media/GGGR16/GGGR16_PTBR.pdf
http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_458115/lang--pt/index.htm


55 
 

 

 

 
Figura 13: Reportagem sobre pesquisa desenvolvida pela catho, no brasil, acerca das diferenças salariais entre 

homens e mulheres. 
Fonte: G1 – Portal de notícias da Globo, reportagem de Marta Cavallini, 07 de março de 2018. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-
todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml (acesso em 12/07/2018). 

 

 

Portanto, o capitalismo opera e se beneficia da divisão sexual do trabalho, conforme 

aponta Antunes - “o capital incorpora o trabalho feminino de modo desigual e diferenciado 

em sua divisão social e sexual do trabalho [...] precarizando com intensidade maior o trabalho 

das mulheres.” (1999, p. 109). Com igual atenção ao caso, analisa Harvey ao dizer que as novas 

estruturas do mercado de trabalho contribuem para a exploração da força de trabalho 

feminina através de remuneração inferior ao dos homens, com trabalhos de período parcial e 

com baixa segurança de permanência no emprego (1998, p. 146).  

 

A crise estrutural 

 
Harvey sugere uma análise acerca da crise estrutural bastante elucidativa e que 

convém na costura de todo o material apresentado até este ponto. O autor indica que essa 

flexibilidade que se manifesta no mercado de trabalho, na produção e no consumo é resultado 

da busca de soluções financeiras para a crise do capitalismo e não o inverso. O que significa 

dizer que o sistema financeiro chegou num nível de autonomia frente à produção real sem 

precedentes (1998, p. 181). Levando em consideração que a primeira edição desse livro de 

Harvey foi escrito em 1989, sua análise da crise (que ainda estava por vir) não apenas possui 

um caráter aparentemente premonitório como fortalece a compreensão de que se trata de 

uma crise estrutural do capital: “É de fato tentador considerar tudo isso um prelúdio de uma 

crise financeira que faça 1929 parecer uma nota de rodapé de página na história.” (1998, p. 

183). 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
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Conforme apresentado no início deste Capítulo, o autor Milton Santos também nos 

esclarece sobre as particularidades do contexto de crise atual (2008, p. 33): 

 
Como período e como crise, a época atual mostra-se, aliás, como coisa nova. 
Como período, as suas variáveis características instalam-se em toda parte e 
a tudo influenciam, direta ou indiretamente. Daí a denominação de 
globalização. Como crise, as mesmas variáveis construtoras do sistema estão 
continuamente chocando-se e exigindo novas definições e novos arranjos. 
Trata-se, porém, de uma crise persistente dentro de um período com 
características duradouras, mesmo se novos contornos aparecem. (SANTOS, 
2008, p. 34). 
 
 

O que se vivencia hoje é uma “crise global”, de acordo com o autor, onde as evidências 

se mostram tanto nas particularidades como em fenômenos globais, mas sempre para 

produzir uma nova fase da crise. A crise global é, portanto, uma crise estrutural (2008, p. 35). 

O mesmo afirma Mészáros quando diz que a “crise atual é profunda”, podendo ser 

considerada como a maior crise em todos os sentidos e não apenas econômica, visto que 

economia não se separa do sistema (2011, p. 133). A crise atual se tornou mais austera que a 

de 1929-1933 em virtude de seu “caráter verdadeiramente global” (2011, p. 136). Antunes 

também fala sobre a crise estrutural do capital, mas ressalta dois fenômenos graves desse 

quadro: “a destruição da força de trabalho e/ou precarização”, nunca antes vividos tão 

intensamente na era moderna, onde o desemprego estrutural eclode como maior exemplo, 

“e a degradação crescente, que destrói o meio ambiente”, trazida pela lógica societal 

direcionada para “a produção de mercadorias e para o processo de valorização do capital”. 

(1999, p. 231). Ou como explana Mészáros: 

 
Assim, a crise atual é diferente no sentido de que começa a produzir 
respostas radicais desafiadoras numa escala considerável. E esse processo 
está longe de ter atingido o seu auge. [...] nada pode ser mais tolo do que 
ainda descrever a crise atual como outra tradicional crise cíclica do 
insuperável e produtivo capitalismo, crise a ser superada em um ou dois 
anos, tal como continuam afirmando os “combatentes a soldo do capital” 
(nas palavras de Marx). (MÉSZÁROS, 2011, p. 137). 

 
 
Trata-se, portanto, de uma crise que contém altos níveis de “destrutividade”, nas 

palavras de Antunes (1999, p. 232). Ela esfacela o trabalhador, corrói o sentido do trabalho, 

destrói direitos e leis, degrada intensamente o meio ambiente, estimula a descartabilidade, 

garantindo o constante e perfeito funcionamento do “circuito produtivo do capital”. Portanto, 
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a contemporaneidade é um período que se impõe para a maior parte da sociedade como uma 

“fábrica de perversidades” a partir do aumento do desemprego e da pobreza, da perda da 

qualidade de vida pelas classes médias, pela redução dos salários, pelo agravamento de 

enfermidades e da fome, questões generalizadas em todo o mundo, de acordo com Santos 

(2008, p. 19). A “única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira e não 

qualquer outra.” Essa é uma das causas que geram o aprofundamento da crise real “– 

econômica, social, política, moral – que caracteriza o nosso tempo.” (2008, p. 36). 

Portanto, nas palavras de Mészáros, “a tragédia do desemprego crescente resultante 

da atual crise global afeta gravemente todas as categorias de trabalhadores” (2011, p. 149) ou 

toda a classe-que-vive-do-trabalho30 subordinada ao domínio do capital.  O problema deixa de 

abranger os trabalhadores não qualificados, mas também os trabalhadores “altamente 

qualificados” o que engorda a disputa pelas escassas ofertas de emprego e aumenta o 

“estoque de desempregados” (2011, p. 69). Como já foi dito anteriormente, essa 

competitividade fortalece o processo de exclusão, ainda mais agudizado durante a crise e seu 

desdobramento é a intensificação da pobreza e da miséria da população. 

A fim de que se possa conhecer os desdobramentos dessa intensificação da pobreza e 

da miséria, compreende-se com Santos o argumento de que em países subdesenvolvidos é 

possível identificar três formas de pobreza: pobreza incluída, marginalidade e a pobreza 

estrutural (2008, p. 69). A primeira delas, a pobreza incluída diz respeito a uma “pobreza 

acidental” que pode ser casual ou residual, costuma ficar restrita a um determinado local 

específico e é remediada através de medidas privadas e assistencialistas (p. 69-70). A segunda, 

a marginalidade, é fruto do “processo econômico da divisão do trabalho”, “doença da 

civilização”, mas pode ser corrigida pelo governo e por seu estado do bem-estar (p. 69-71). A 

terceira, a pobreza estrutural é uma nova espécie de pobreza decorrente de um sistema de 

ação determinada. É uma pobreza disseminada, perdurável e global. (p. 69-72). Como Santos 

esclarece, é uma pobreza “trazida não apenas pela expansão do desemprego, como também, 

pela redução do valor do trabalho” e é produzida “politicamente pelas empresas e instituições 

globais” (2008, p. 73).  

De acordo com Santos, quando as soluções buscadas não apresentam intervenção 

estrutural, o que elas conseguem gerar é o agravamento da própria crise (2008, p. 35). 

                                            
30 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 2001. 



58 
 

 

Portanto, se o próprio sistema que justifica a globalização ajuda a considerá-lo um caminho 

único possível da história, é fato que também irá impor uma determinada visão da crise e a 

aceitação das soluções sugeridas. Com isso, as diversas sociedades se comportam como se a 

crise fosse igual para todos, assim como sua remediação.  

Como visto ao longo deste primeiro capítulo, o capitalismo flexível acentuou, ao longo 

dos anos, sua lógica destrutiva que afeta, diretamente e intensamente, o mundo do trabalho, 

com maior intensidade a partir dos anos 1970. O padrão de acumulação do capital foi se 

alterando, sendo substituído por formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas. Esse 

processo se caracterizou também pela “ofensiva generalizada do capital e do Estado contra a 

classe trabalhadora e contra as condições vigentes durante a fase de apogeu do fordismo”, 

conforme afirma Antunes (1999, p. 32), transformando o caráter do trabalho. Torna, portanto, 

urgente a compreensão dessa nova classe trabalhadora incluindo a sua totalidade, como já 

apresentado e defendido ao longo do texto. 

A apresentação de conceitos e elementos, mesmo que de forma menos aprofundada 

do que o desejado, mas de acordo com os limites deste trabalho, tornaram-se fundamentais 

para o entendimento macro da contemporaneidade e da questão do trabalho em escala 

global. Com isso, é possível desenvolver, ao longo do próximo capítulo, um recorte mais 

direcionado à questão brasileira com foco nas particularidades vividas no mercado de trabalho 

do arquiteto. Nunca se esquecendo de que o arquiteto faz parte da classe-que-vive-do-

trabalho com todas as suas implicações e limitações, assim como qualquer outro trabalhador, 

nem mais e nem menos importante.   
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CAPÍTULO 2 
O quadro nacional e a situação do arquiteto  

“Está na luta, no corre-corre, no dia-a-dia 
Marmita é fria mas se precisa ir trabalhar 

Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã 
Patrão reclama e manda embora quem atrasar 

 
Trabalhador 

 
Trabalhador brasileiro 

Dentista, frentista, polícia, bombeiro 
Trabalhador brasileiro 

Tem gari por aí que é formado engenheiro [...] 
 

E sem dinheiro vai dar um jeito 
Vai pro serviço 

É compromisso, vai ter problema se ele faltar 
Salário é pouco, não dá pra nada 

Desempregado também não dá 
E desse jeito a vida segue sem melhorar 
[...] Garçom, garçonete, jurista, pedreiro 

Trabalhador brasileiro 
Trabalha igual burro e não ganha dinheiro [...].” 

 
(Seu Jorge, Trabalhador, 2007 – música sugerida pela amiga Izabela Martins) 

 

 
 

Colagem Digital 03 intitulada: “Congresso Nacional do Brasil”. 
Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 

Arquitetura base utilizada: Congresso Nacional de Oscar Niemeyer – Brasil. 
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Introdução 

De forma bem suscinta pretende-se apresentar, neste capítulo, um painel histórico, 

político e econômico do Brasil, a partir da década de 1970 (incluindo seus antecedentes 

considerados como mais importantes) até a contemporaneidade numa tentativa de 

compreender processos tardios vivenciados pelo país em relação à conjuntura global. A 

intenção não se restringe a afunilar as propriedades apontadas no primeiro capítulo em 

relação à conjuntura brasileira, mas sim compreender características próprias e processos 

específicos ocorridos no país e, sempre que possível, inserindo o ofício do arquiteto31 na 

construção da investigação.  

Para melhor compreender e analisar as relações de trabalho na contemporaneidade, 

dentro do cenário brasileiro, é fundamental, não só o conjunto de conceitos apresentados no 

primeiro capítulo, como também resgatar parte dos antecedentes históricos que coincidem 

com a Era Vargas. Momento importante onde são construídas as bases industriais do país e 

das leis trabalhistas, que levaram ao aprimoramento do sistema capitalista no Brasil. Período 

esse de grandes mudanças, também na arquitetura, em virtude do grande plano de 

modernização do país da fase nacional-desenvolvimentista, assim como da consolidação da 

prática profissional que se deu entre as décadas de 1930 e 1940, no Brasil. 

Para o encadeamento da análise do trabalhador arquiteto, os textos produzidos pelo 

IAB foram as referências bibliográficas mais importantes. Contribuíram na identificação do 

período e na análise do processo de precarização pelo qual os arquitetos estão sujeitos no 

Brasil. A partir dos depoimentos sistematizados foi possível traçar um panorama das questões 

apontadas e do cenário vivido pelos profissionais. Dessa forma, optou-se por tentar identificar 

os desdobramentos desses processos na contemporaneidade, apontando ainda alguns temas 

gerais, porém pertinentes. 

 

Contextualização Histórica e seus Precedentes 

 

                                            
31 Para construção do entrelace histórico nacional com a arquitetura foram consultados (em abril de 2018), os 

principais sites das entidades de representação da categoria, como os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil, do Rio de Janeiro e São Paulo (CAU-BR, CAU-RJ e CAU-SP); o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); 
Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FENEA); Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA), 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA).  
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O processo de industrialização brasileira acontece de forma tardia e periférica, assim 

como ocorre nos demais países semiperiféricos, como África do Sul e Portugal (Braga, 2017, 

p.34). O Brasil só inicia a construção de bases para o desenvolvimento de uma sociedade 

urbano-industrial na década de 1930, durante o governo do Presidente Getúlio Vargas32 

(1930-1945). De acordo com a cientista política Eli Diniz (2004), o país deixa de ser uma 

sociedade de perfil agrário e passa a se tornar uma sociedade mais complexa, através do 

“desencadeamento do processo de industrialização no Brasil” (p.41)33. De acordo com a tese 

apresentada pelo Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos do Brasil ao IX Congresso 

Brasileiro de Arquitetura (1976, p.7), intitulada “Situação atual do arquiteto/perspectivas”, os 

setores agrários mais tradicionais somados a investimentos de classes sociais variadas (como 

comerciantes, por exemplo) migraram para o setor industrial, “promovendo a ascensão 

marcante da burguesia ao lado da força latifundiária”. O Estado, portanto, se organizou 

conforme os interesses dessas classes, de forma a garantir o aumento da rentabilidade dos 

capitais aplicados. Da mesma maneira, tanto a produção arquitetônica como das artes em 

geral, também girava em torno dos interesses das classes que controlavam a produção e o 

poder político” (IAB-BA, 1976, p.5). 

Nesse cenário de incremento da industrialização é aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT (1940), além da Lei do salário mínimo, e as definições para a previdência 

social. A construção dos direitos trabalhistas era acompanhada da criação da Justiça do 

Trabalho e das Juntas de Conciliação, o que permitia, de acordo com o historiador Jacob 

Gorender (2004), “impor a disciplina estatal na esfera das relações entre capital e trabalho” 

(p.83)34. As regulamentações eram desenvolvidas para efeito de controle da classe operária, 

como exemplo estava a exigência de que as assembleias sindicais fossem aprovadas e 

acompanhadas por policiais, estando sujeitas a intervenções das autoridades, conforme fosse 

necessário. Como nos lembra Marx e Engels35, as sociedades de um modo geral se apoiaram 

                                            
32 Importante lembrar que a “ERA VARGAS” abarcou 3 grandes fases: de 1930 à 1934 (Governo Provisório), 

depois de 1934 à 1937 (Governo Constitucional), e finalmente de 1937 à 1945 (Estado Novo). Um total de 15 
anos de governo e de múltiplas imagens discrepantes associadas à sua figura. Posteriormente, Vargas ainda 
retornou à Presidência, entre 1951 e 1954. 

33 DINIZ, Eli. A Progressiva Subordinação das Oligarquias Regionais ao Governo Central. In: Szmrecsányi e 

Granzieira, (org) 2004, p. 38-46. 
34 GORENDER, Jacob. A Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e suas Consequências. In: 

Szmrecsányi e Granzieira, (org) 2004, p. 82-96. 
35 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. 5ª ed. São Paulo: Boitempo, 2005. 
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na contraposição entre classes dominadas e dominantes, mas para que uma determinada 

classe possa ser oprimida, “é necessário garantir-lhe as condições que lhe permitam, pelo 

menos, sobreviver em sua existência servil” (2005, p.50). 

Com o tempo, o trabalho industrial tornou-se de interesse militar e as greves passaram 

a configurar crime a ser julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional. As medidas políticas 

tinham o intuito de controlar o movimento operário e eram complementadas por intensa 

atividade de caráter ideológico: 

 
O tema central dessa campanha ideológica era resumidamente o seguinte: o 
Brasil tinha a mais avançada legislação trabalhista do mundo, outorgada pelo 
poder, isto é, por Getúlio Vargas, sem derramamento de sangue. Os 
operários receberam no Brasil, em poucos anos, o que, nos demais países, 
havia durado séculos e tinha custado a vida de muita gente. (GORENDER in 
SZMRECSÁNYI E GRANZIEIRA; 2004, p.84). 

 
 

De acordo com a cientista política Maria Victoria Benevides36, a política getulista 

“favorecia o que sempre foi a política trabalhista no Brasil, ou seja, a alternância entre ‘o 

chicote e a cenoura’.” (p.155). A autora cita ainda uma frase conhecida de Vargas dita durante 

uma discussão com a burguesia industrial da época, sobre as leis trabalhistas. Ao perceber 

uma resistência dessa classe mediante às novas leis, Vargas teria saído muito irritado, dizendo: 

“Estou querendo ajudar esses burgueses burros, e eles não entendem” (2004, p. 155). Nesse 

sentido também trata o arquiteto Ricardo de Souza37 (1985) ao afirmar que no Brasil há um 

acordo social sólido, “onde a classe dominante, através de uma estratégia que alterna 

conciliação com repressão, nos impede de lançar numa luta consequente” (p.17). 

É no período compreendido entre os anos de 1930 a 1964 conhecido como fase 

nacional-desenvolvimentista que a arquitetura brasileira encontra a oportunidade de se 

consolidar, conforme aponta a tese apresentada pelo IAB (1976, p.1). A burguesia nacional, 

assim como “suas instituições e sua necessidade de firmar seu poderia político – propiciou o 

reconhecimento da arquitetura brasileira”, e com ela o ensino de arquitetura e a 

concretização do IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil. Não é por acaso que  a 

                                            
36 BENEVIDES, Maria V. O suicídio de Getúlio e suas consequências a curto e longo prazo. In: Szmrecsányi e 

Granzieira, (org) 2004, p. 141-156. 
37 Ricardo Stumpf Alves de Souza é arquiteto graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

e mestre pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Possui especialização nas áreas de linguística, arte e 
educação. Atualmente é professor do Instituto de Estudos Superiores da Paraíba - IESP, em João Pessoa-PB. 
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regulamentação38 do exercício da profissão de arquiteto data de 1933, ocorrida através da 

criação do sistema CREA/CONFEA39. Assim como a mudança do nome do Instituto Central de 

Arquitetos para Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) em 1934 e sua primeira reforma 

estatutária. Essas consolidações são resultantes da necessidade de industrialização e 

desenvolvimento do país. No decorrer da década de 1940, o IAB cria os primeiros 

departamentos estaduais deixando de ser uma entidade restrita ao Rio de Janeiro e São Paulo 

e passando a ser uma estrutura federativa.  

O fim da Era Vargas estava inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). A necessária aproximação do Brasil com os Estados Unidos, no combate ao fascismo na 

Europa, forçava uma mudança do modelo político brasileiro, que até então era baseado, no 

que o historiador Francisco Inglésias chama de um “autoritarismo de coloração fascista”40: 

[...] o Estado Novo foi um regime repressivo, que incorporou diversos 
elementos institucionais de modelo fascista, por outro lado, do ponto de 
vista estritamente econômico do desenvolvimento das forças produtivas, [...] 
se tornou impulsionador da industrialização. Em consequência, progrediu o 
amadurecimento do sistema capitalista no Brasil. (GORENDER in 
SZMRECSÁNYI E GRANZIEIRA; 2004, p.95). 

 

A luta contra o nazifascismo era também a luta contra a ditadura de Vargas e o Estado 

Novo, como afirma o sociólogo Octávio Ianni41 (2004, p.100). Em outubro de 1945 Vargas é 

deposto, mas retorna ao poder entre 1951-1954. Os governos de Vargas atravessaram um 

processo conhecido como redemocratização, que teve início oficial com a Constituição de 

1946 e perdurou até 1964. A conjuntura mundial de vitória contra o nazifascismo fortaleceu 

a abertura de um espaço político e uma movimentação das forças sociais dentro do país: “a 

redemocratização de 1946 veio acompanhada da anistia, resultante da Constituinte, e de uma 

eclosão de partidos políticos [...]”, além de intervenções culturais e o desenvolvimento do 

estudo da história e das ciências sociais e econômicas, nas palavras de Ianni (2004, p.99; 106). 

É na Constituição de 1946 que se legitimou o direito a greve para os trabalhadores e a 

                                            
38 O exercício da profissão é regulamentado pelo decreto federal Nº23.569/1933. Hoje, a profissão é regulada 

pela Lei Nº 12.378/2010, que criou o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, autarquia federal que orienta 
e fiscaliza o exercício profissional. 

39 CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (na época incluía a Arquitetura). CONFEA – Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (instância máxima). 
40 IGLÉSIAS, Francisco. Aspectos Políticos e Econômicos do Estado Novo. In: Szmrecsányi e Granzieira, (org) 

2004, p. 79. 
41 IANNI, Octávio. A “redemocratização” de 1946 e as tentativas de reorientação da política econômica. In: 

Szmrecsányi e Granzieira, (org) 2004, p. 97. 



64 
 

 

liberdade sindical, por exemplo. Porém, também houve grandes repressões pelo governo, 

envolvendo violência e cassação de mandatos. 

Visto a movimentação dada pela redemocratização não é de se estranhar que seja 

durante esse período que a Executiva Nacional dos Estudantes de Arquitetura42 (ENEA43), 

organização dos estudantes de Arquitetura, tenha sido criada, mais precisamente em 1953, 

assim como o Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil – COSU (1956) que 

deveria traçar a política do IAB e eleger a Diretoria Nacional. Também é nesse período que 

são elaborados os grandes projetos e monumentos (seja em esfera governamental ou privada) 

e com eles os nomes da arquitetura brasileira conforme sugere a tese do IAB-BA (1976, p.10). 

O próximo Presidente representativo viria em 1956 pela figura de Juscelino Kubitschek, 

dentro desse período de redemocratização. Seu projeto retomaria parte do programa 

desenvolvimentista de Vargas na promessa de realizar “cinquenta anos em cinco”. É durante 

o seu governo que Brasília é construída e que a arquitetura brasileira atinge sua máxima 

enquanto contribuidora para a iniciativa do Estado no esforço nacional-desenvolvimentista. 

Na sequência foi eleito Jânio Quadros que renunciou ao seu mandato (31/01/1961 à 

25/08/1961) passando a presidência para seu vice João Goulart (1961-1964). Até que em 1964 

ocorre o golpe militar que se estendeu até 1985.  

O golpe, que envolvia “setores conservadores, reacionários e inclusive setores 

estrangeiros” foi uma consequência do “agravamento das contradições e da luta de classes”, 

de acordo com Ianni (2004, p.109-110), de uma politização crescente de vários setores da 

sociedade, da ascensão das classes populares e uma conjuntura crítica. Porém, a justificativa 

foi construída num contexto de crise política e tensões sociais, com o forte apelo de reduzir a 

corrupção e extinguir o comunismo, restaurando assim a “democracia”. Nas palavras do 

historiador Francisco Inglésias: 

Incompetência, autoritarismo, mistificação em todos os planos, falseamento 
da verdade, sem recuos mesmo no exercício da violência, com cassações, 
prisões, exílios, torturas, mortes. Entre 1964 e 1985, aconteceram os 
momentos mais negativos da história nacional. É certo que do ângulo de 
realizações econômicas algo se fez, mantendo-se a linha desenvolvimentista, 

                                            
42 Anteriormente à Executiva Nacional dos Estudantes de Arquitetura, os estudantes se organizavam através da 

Executiva Nacional dos Estudantes de Belas Artes – ENEBA. 
43 ENEA, nesse momento, poderia significar tanto a Executiva Nacional quanto o Encontro Nacional dos 

Estudantes de Arquitetura. 
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embora a preços sociais e humanos inaceitáveis. (IGLÉSIAS44 in SZMRECSÁNYI 
E GRANZIEIRA; 2004, p.81). 
 

Durante o golpe militar45 a Executiva Nacional de Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo (ENEA) foi extinta e o movimento estudantil só retomou suas atividades, ainda que 

de forma clandestina, em 1972, na realização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes 

de Arquitetura e Urbanismo (ENEA – ver nota 44) – ocorrido em São Paulo. Os encontros 

sempre foram uma oportunidade de articulação entre os estudantes, tornando-se um evento 

anual a partir de 1979 com o IV ENEA Salvador. Somente em 1985, com fim da ditadura, a 

Executiva Nacional de Estudantes aprovou seu próprio estatuto, durante o IX ENEA ocorrido 

em Olinda. Em 1988 a Executiva transformou-se em Federação, passando a se chamar FeNEA 

(durante o XII ENEA ocorrido em Belém), tendo seu estatuto aprovado no XIII ENEA (1989), 

ocorrido em Belo Horizonte. Também durante a ditadura militar, mais especificamente em 

196646, ocorre a regulamentação por Lei (antes era por decreto federal) do exercício da 

profissão de arquiteto no país. Pode-se compreender como reflexo do momento político 

vivido no país, que seja durante a ditadura que o IAB começou a dar apoio e incentivo à criação 

de sindicatos de arquitetos pelo país.  

O Brasil, que atravessa a ditadura militar (1964-1985), detinha uma dinâmica de 

acumulação capitalista baseada na superexploração da força de trabalho (grandes jornadas 

de trabalho, baixo salário, intensificação da produção). Conforme aponta Antunes: “o Brasil 

vivia, então, sob o binômio ditadura e acumulação, arrocho e expansão, tendo no tripé o setor 

produtivo estatal, capital nacional e capital internacional os seus pilares básicos” (2018, 

p.118). Durante esse período, mais precisamente na década de 1970, as universidades 

brasileiras sofreram reformas que tinham como objetivo garantir o atendimento da demanda 

crescente e, portanto, oferecer o ensino de massa. De acordo com o texto do IAB-BA (1976, 

p.16) essa demanda foi criada tanto pelas classes assalariadas urbanas, que viam na formação 

superior uma forma de ascensão social, como pelas novas empresas de capital estrangeiro 

que tinham a necessidade imediata de mão-de-obra especializada. Através da redução do 

                                            
44 IGLÉSIAS, Francisco. Aspectos Políticos e Econômicos do Estado Novo. In: Szmrecsányi e Granzieira, (org) 

2004, p. 65-81. 
45 Está sendo considerado, neste trabalho, a terminologia utilizada pelos autores consultados. É sabido que 

autores mais contemporâneos se reportam a este momento histórico como golpe civil-militar e 
consequentemente, ditadura civil-militar.  

46 Lei Nº 5.194/1966 - Regula o exercício profissional e dá outras providências. 
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tempo de formação e revisão dos currículos existentes, a formação profissional teria sofrido 

certa descaracterização: 

O que se deu foi um esvaziamento dos cursos tradicionais (principalmente 
da área das ciências humanas) e o fomento de cursos ligados à área de 
ciências exatas, através inclusive da diminuição de sua duração e da 
proliferação de cursos médios, financiados, muitas vezes, por empresas [...]. 
(IAB-BA, 1976, p.16). 
 

É de alguns anos antes, exatamente de 1964, que data o acordo MEC-USAID47, que 

tinha por objetivo incluir uma série de convênios para implantar um modelo norte-americano 

nas universidades brasileiras através de uma reforma universitária. Esse conjunto de ações e 

demandas contribuíram para a criação de inúmeras faculdades particulares que garantiu “a 

produção em série de diplomas” (IAB-BA, 1976, p.17). O resultado foi uma grande formação 

de mão-de-obra supostamente especializada, que levou ao barateamento em relação ao 

mercado. De acordo com o IAB48 por conta do acordo MEC-USAID “proliferaram as escolas de 

arquitetura” pelo país e, ao mesmo tempo, a categoria profissional sofria consideráveis 

mudanças. O debate sobre o inchaço das escolas de arquitetura será retomado mais a frente 

nesse mesmo capítulo. 

 Logo na sequência, no início da década de 1970 foi fundada a Associação Brasileira de 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), vindo a ser reformulada em 1985 (ano do fim da 

ditadura); assim como a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) que 

reunia profissionais que já se organizavam como empresas. Ainda sobre a formação do 

arquiteto, as questões relacionadas ao aumento dos cursos ainda se agravava visto que as 

novas demandas de materiais e técnicas não estavam sendo absorvidas pelas Escolas de 

arquitetura. Além disso, desde 1976 (ano de publicação do texto do IAB-BA) já se falava da 

exploração dos estagiários pelas empresas como “mão-de-obra semiprofissional, barata e sem 

obrigações trabalhistas” (1976, p.18). 

A partir da década de 1970, em decorrência da nova divisão internacional do 

trabalho49, verificou-se um considerável aumento de trabalhadores no setor de serviços, assim 

                                            
47 Acordo firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International Development 

(USAID). Os acordos MEC/USAID foram combatidos por estudantes e intelectuais. 
48 Fonte: www.iab.org.br/historia (consultado em 14 de janeiro de 2019). 
49 A Divisão Internacional do Trabalho (DIT) é uma divisão produtiva em âmbito internacional, onde os países em 

desenvolvimento (exportadores de matéria-prima, detentores de mão-de-obra barata, e com industrialização 
tardia) oferecem aos países desenvolvidos benefícios e incentivos para a instalação de indústrias (isenção fiscal, 

http://www.iab.org.br/historia
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como nas indústrias, principalmente em países localizados no Sul como China, Índia, México 

e Brasil, conforme aponta Antunes (2018, p.117). Esse processo se estendeu pela década de 

1980 sendo intensificado, na década de 1990, pela política de privatizações50, principalmente 

industriais, que permitiu que o neoliberalismo pudesse se desenvolver no país. A 

desestatização nacional teve início com governo de Fernando Collor (1990-1992), primeiro 

presidente eleito por voto direto após a ditadura militar e também o primeiro a ser afastado 

por um processo de Impeachment no país. Conforme aponta Braga, a vitória de Collor 

 
[...] representou a passagem para a regulação neoliberal: a partir daí, não 
apenas o modo de regulação mas o próprio regime de acumulação 
transformaram-se em objeto de sucessivos ajustes estruturais que, ao fim e 
ao cabo, asseguraram o nascimento do pós-fordismo financeirizado no país 
(2017, p.97). 

 

A política de Collor levou a inflação a altos níveis (cerca de 1.200%), desemprego e uma 

séria recessão econômica. Após renunciar ao cargo (horas antes de ser condenado pelo 

Senado) em 1992, a presidência foi ocupada por seu vice Itamar Franco (1992-1994) que 

sempre se apresentou, publicamente, contrário à política econômica e financeira adotada por 

Collor, assim como às privatizações. Durante o seu governo foi elaborado o Plano Real, 

chefiado pelo então Ministro Fernando Henrique Cardoso (FHC) que viria a ser o próximo 

presidente.  

Entre 1995 e 2003 o governo de FHC prosseguiu com a abertura do mercado nacional 

e com a política de privatizações de forma ainda mais intensa. Rodovias federais, bancos 

estaduais, empresas de telefonia e de energia foram privatizadas. De acordo com o Sindicato 

dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP)51, as políticas neoliberais e o enfraquecimento 

do Estado atingiram diretamente, tanto a construção civil e com ela a arquitetura, como a 

produção científico-tecnológico nas universidades e indústrias nacionais: 

 
Para aplicarem a política de diminuição do Estado, serviços essenciais à 
população casada com o violento processo de terceirização, setores 
neoliberais no governo e na grande imprensa atacam sistematicamente os 

                                            
mão-de-obra abundante, etc.). Ela corresponde a uma especialização das atividades econômicas em caráter de 
produção, comercialização, exportação e importação entre distintos países. 

50 De acordo com Granziera, a construção da ideologia da privatização tem como base inicial a terceirização 

oriunda das novas demandas impostas pelo avanço da divisão de trabalho no setor privado da economia que 
se estendeu, rapidamente, ao setor público (2004, p.202). 

51 Fonte: https://sasp.arq.br/institucional/ (consultado em janeiro de 2019). 

https://sasp.arq.br/institucional/
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sindicatos, instrumento de garantia dos direitos trabalhistas e de forte 
representação política na sociedade. Os engenheiros e arquitetos públicos, 
setor relacionado diretamente na reserva nacional da tecnologia estratégica 
e obras públicas foram diretamente atingidos. Os baixos salários propostos 
em concursos e a consequente não renovação do corpo técnico e sucessivos 
reajustes salariais abaixo da inflação minaram qualquer incentivo de 
participação. (SASP in: https://sasp.arq.br/institucional/). 

 
 

A economia brasileira mudou significativamente com a transformação de estatais em 

empresas privadas. Conforme aponta Antunes, entre 1980 e 2008, o setor de serviços cresceu 

cerca de 31%, correspondendo atualmente a 2 terços de toda a produção nacional. Foi essa 

significativa ampliação dos serviços que reconfigurou a classe trabalhadora no Brasil (2018, p. 

119). A partir de 1990, “com a vitória do neoliberalismo no Brasil” (Antunes, 2018, p.118) o 

processo de reestruturação produtiva do capital foi intensificado, levando as empresas a 

implantarem novos padrões tecnológicos e organizacionais do trabalho, o que também gerou 

profundas transformações na classe trabalhadora. Da mesma forma, aponta Braga (2017, p. 

104) ao afirmar que, na mesma década, as empresas alavancaram um ciclo de reestruturação 

produtiva acelerado que “terceirizou, flexibilizou e precarizou o trabalho”. Portanto, nas 

palavras de Antunes: “a flexibilização produtiva, as desregulamentações, as novas formas de 

gestão do capital, o aumento das terceirizações e da informalidade acabaram por desenhar 

uma nova fase do capitalismo no Brasil” (2018, p.120), que acentuou “o processo de 

precarização da força de trabalho” no país (2018, p. 138). Da mesma forma, corroboram os 

dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA52 sobre o crescimento 

da economia e mercado de trabalho no Brasil. A pesquisa aponta que a partir da década de 

1990, com a abertura comercial e financeira, o sistema empresarial reduziu fortemente o 

emprego formal (2015, p.21). Com isso ampliou-se o número de empregos sem carteira, o 

trabalho por conta própria, e as terceirizações dentro das empresas.  

Mesmo o governo do Presidente Lula (2003-2010), de forte política assistencialista, 

deu continuidade à política econômica do ex-presidente Fernando Henrique. Adotou medidas 

que beneficiaram os capitais financeiros, industrial, serviços e agronegócios. Foi um governo 

de caráter conciliatório entre interesses opostos, como afirma Antunes: “a riqueza continuou 

concentrada, os níveis mais agudos de miserabilidade foram apenas parcialmente 

                                            
52 Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2036.pdf (consultado em 23 de 

abril de 2019). 

https://sasp.arq.br/institucional/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2036.pdf
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minimizados” (2018, p.122). Porém, como afirma Braga, entre 2003 e 2013 (principalmente 

durante o governo de Lula) foram criados cerca de 2,1 milhões de empregos formais53 por ano 

(2017, p.99). Somado a isso estavam a ampliação do programa Bolsa Família e do crédito 

popular, e ainda o aumento do valor do salário mínimo. Essa combinação contribuiu para o 

fortalecimento da “formalização do mercado de trabalho brasileiro”. Os dados publicados 

pelo IPEA (2015) vão ao encontro do que afirma Braga: 

 
No Brasil, um crescimento do produto interno bruto (PIB) mais vigoroso e 
com inflação mais baixa, a partir de 2004, aumentou a geração de empregos 
assalariados, contribuiu para a formalização dos contratos de trabalho e 
elevou o poder de compra, diminuindo as diferenças de renda entre os 
trabalhadores (IPEA, 2015, p.7). 
 
 

No entanto, como Braga afirma nas páginas seguintes, daqueles 2,1 milhões de novos 

postos de trabalho criados por ano, “cerca de 2 milhões remuneravam mensalmente o 

trabalhador com até 1,5 salário mínimo” (2017, p.106). Portanto, o país atravessava um 

momento de crescimento econômico apoiado no baixo custo da remuneração do(a) 

trabalhador(a).  Sem contar o aumento do número de terceirizações que em 2002 totalizavam 

um somatório de 3 milhões de trabalhadores(as) e passaram a ser de 12,7 milhões em 2013 

(Braga, 2017, p.107). 

A partir de 2008, quando a crise mundial atingiu os países centrais, o governo Lula 

conseguiu retardar sua chegada através do estimulo à expansão do mercado interno visando 

contrabalançar a retração do mercado externo. Conforme a pesquisa do IPEA (2015), o país 

demorou a perceber e a reagir aos efeitos da crise mundial que interrompeu o crescimento 

da economia brasileira no último trimestre de 2008 (p.31; 34). Ao que parecia, o governo 

brasileiro aparentava deter certo controle sobre as atividades econômicas internas, porém o 

governo seguinte, da Presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), foi fortemente impactado pela 

intensificação da crise externa o que contribuiu para a mudança da situação econômica e 

política do Brasil.  

Diante da intensificação dessa crise econômica que então passou a atingir o país e 

somado à crise de representatividade política e insatisfação social, deu-se início às rebeliões 

populares ocorridas em junho de 2013 nas ruas de diversas cidades do Brasil, conforme foi 

                                            
53 Entende-se por emprego formal aquele que se adequa às leis trabalhistas existentes e à previdência social. 
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apresentado no primeiro capítulo. Através de uma passeata em São Paulo contra o aumento 

das tarifas do transporte público, o Movimento do Passe Livre (MPL) inaugurou um processo 

de rebeliões no país. De acordo com artigo elaborado por Antunes e Braga54, eles afirmam 

que “junho de 2013 entrará para a história das rebeliões sociais do Brasil como uma data 

emblemática” (2013, p.42). Os grupos que tomavam as ruas brasileiras demonstravam sua 

insatisfação também devido à agenda dos megaeventos e às consequências atreladas a eles a 

partir daquele ano (Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e os Jogos 

Olímpicos em 2016). Como recorda Antunes e Braga, algumas das palavras de ordem cantadas 

nas manifestações eram: 

“Põe a tarifa na conta da FIFA!” 

“Se seu filho adoecer, leve-o ao estádio!” 

“Oi FIFA, paga minha tarifa!” 

“Não é por centavos, é por direitos!”  

(ANTUNES; BRAGA, 2013, p.46). 

 

Ainda de acordo com o artigo, os autores citam uma pesquisa realizada pela 

consultoria Plus Marketing que analisou a passeata de 20 de junho de 2013, ocorrida na cidade 

do Rio de Janeiro. Por ela é possível identificar o perfil do manifestante, onde 70,4% do total, 

encontrava-se inserido no mercado de trabalho, sendo que 34,3% ganhava até um salário 

mínimo e 30,3% entre dois e três salários mínimos. Portanto, 64,6% de um milhão de 

manifestantes faziam parte do “proletariado precarizado urbano”. A juventude estudantil se 

misturou “aos assalariados médios urbanos”, tendo atingindo também as “periferias, com um 

cenário de manifestações e reinvindicações que tocam diretamente as classes populares”. 

É bem verdade que tanto o governo Lula como o governo Dilma conseguiram ampliar 

o número de trabalhadores empregados e formalizados, reduzindo os índices de desemprego, 

conforme aponta Antunes (2018, p. 122). Ou como trata Braga, os efeitos mais nocivos da 

reestruturação produtiva e das desregulamentações nessa nova fase do capitalismo no Brasil 

foram sendo retardados “pela conservação dos empregos formais” (2017, p.105). De acordo 

                                            
54 ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy. Os dias que abalaram o Brasil: as rebeliões de junho, julho de 2013. São Luiz, 

Revista Políticas Públicas, número especial, 2014, p. 41-47. Disponível em: 
http://www.janduarte.com.br/textos/brasil/movimentos_2013.pdf (consultado em 24 de abril de 2019). 

http://www.janduarte.com.br/textos/brasil/movimentos_2013.pdf
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com a reportagem feita pelo Jornal O Globo em abril de 2012 essa seria considerada “a década 

do emprego formal” (conforme imagem na sequência):  

 

 
Figura 14: Reportagem sobre a década de 2000 e a formalização do emprego. 

Fonte: Jornal O GLOBO, reportagem de Fabiana Ribeiro, Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012. 
https://oglobo.globo.com/economia/a-decada-do-emprego-formal-4761313 (consultado em 14/03/2019). 

 

A reportagem aponta que dos anos 2000 até 201055 o número de trabalhadores com 

carteira de trabalho assinada passou de 39,1 milhões para 61,1 milhões. As justificativas 

apresentadas para o avanço no mundo do trabalho seriam “o crescimento econômico, mais 

escolaridade e a melhor distribuição de renda, especialmente nos anos mais recentes”. Porém 

Antunes esclarece que não houve, por parte do governo, a supressão da vulnerabilidade 

presente nos diversos “níveis de informalidade, terceirização e precarização da força de 

trabalho no Brasil recente” (2018, p.122). E como informa a reportagem, apesar do aumento 

do emprego, a desigualdade persistiu visto que 72% dos trabalhadores ganhavam até 2 

salários mínimos, o equivalente a cerca de mil reais, na época. O que explica o contingente 

assalariado presente das manifestações de junho de 2013, conforme explicado 

anteriormente. 

Mesmo que, a partir de 2012, o país tenha iniciado uma desaceleração econômica, o 

mercado de trabalho “permanecia relativamente estável e a tendência à desconcentração de 

renda na base da pirâmide salarial não havia sido significamente revertida até 2015”, ano em 

que a “crise da globalização” chega definitivamente no Brasil (Braga, 2017, p.105). O mercado 

de trabalho, de forma geral, seguiu com suas contratações até 2014, mas já num ritmo mais 

lento do que o ocorrido na década de 2000. A empolgação do consumo popular mascarou a 

dependência estrutural econômica que o país possui em empregar a baixo custo sua força de 

trabalho.” (Braga, 2017, p.105,106). 

                                            
55 Os dados apresentados na reportagem foram extraídos do Censo Demográfico 2010 divulgado pelo IBGE. 

https://oglobo.globo.com/economia/a-decada-do-emprego-formal-4761313
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O governo Lula não se incumbiu somente em herdar do governo Fernando Henrique 

Cardoso, a flexibilização e a precarização do trabalho. De acordo com Braga (2017), durante 

seu primeiro mandato, Lula viabilizou deliberações relacionadas à flexibilização dos direitos 

do trabalho prejudicando, principalmente, os trabalhadores jovens: 

 
[...] a criação do Contrato do Primeiro Emprego, que instituiu a admissão por 
tempo determinado para jovens entre 16 e 24 anos ou a legalização do 
contrato de pessoa jurídica (PJs), que veio acompanhada pela supressão do 
poder do fiscal do trabalho reconhecer o vínculo empregatício dos “PJs”. 
Todas essas medidas estimularam a redução do pagamento dos encargos 
trabalhistas, criando desigualdades entre os trabalhadores quanto ao acesso 
a seus direitos e preparando as condições para um posterior ataque em 
maior escala à proteção trabalhista. (BRAGA, 2017, p.116). 

 

Como já visto, a criação dos empregos formais não é garantia de redução da 

precarização do trabalhador. Em artigo56 elaborado para o portal Vitruvius, o arquiteto Bruno 

de Mello57 aponta que, o Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul detectou 

que 59% das rescisões de contrato feitas em 2011 e 2012 continham algum tipo de 

irregularidade, como o “não pagamento do FGTS, férias e horas extras”. Mello ainda explica 

que não é incomum a denúncia de empresas e escritórios que burlam a legislação trabalhista 

serem feitas ao Sindicato de Arquitetos, com relatos que abarcam:  

 
[...] trabalho sem carteira assinada, inexistência de contrato, utilização ilegal 
do recibo de pagamento de autônomo, participação societária ínfima, 
pagamento de honorários abaixo do salário mínimo profissional, 
terceirização, pejotização, etc. (MELLO, 2015, Portal Vitruvius). 
 
 

Os apontamentos feitos por Mello também foram investigados no desenvolvimento 

desta pesquisa, principalmente através da aplicação dos questionários que será o principal 

conteúdo empírico do terceiro capítulo. Mas cabe ressaltar que o levantamento junto ao 

Sindicato, apontado por Mello, parte de uma análise de irregularidades dentro da 

                                            
56 MELLO, Bruno C. E. Emprego em arquitetura e urbanismo e nova morfologia do trabalho: Notas a partir da 

experiência do Rio Grande do Sul. 2015. Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.178/5493 (consultado em 03 de maio de 2017). 

57 Bruno Cesar Euphrasio de Mello é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, onde também obteve seu título de mestre e doutor. Atualmente leciona no Departamento de Urbanismo 
da mesma Universidade. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.178/5493
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formalidade, como ele mesmo esclarece. O que significa que ainda há a parcela de arquitetos 

trabalhando de forma irregular, o que intensifica o cenário de precarização da profissão. 

  

 A classe-que-vive-do-trabalho no Brasil recente e o cenário político atual 

 

De acordo com o Anuário Estatístico58 do Instituto Latino Americano de Estudos 

Socioeconômicos – LAESE, publicado em 2017, o Brasil possui um dos maiores contingentes 

de trabalhadores no mundo, seja em números absolutos ou relativos. E sendo a substância do 

capital a exploração dos trabalhadores, não é ao acaso que políticas voltadas para reformas 

trabalhistas, previdenciárias, sindicais estão em curso no país. Entre os seus objetivos está o 

interesse em contribuir para que o Brasil se torne “um dos principais centros de exploração 

de mão de obra barata e um dos pulmões da valorização do capital” (p.4-5). 

O Anuário apresenta dados de 2016 elaborados pelo IBGE que apontam que dos 205,5 

milhões de brasileiros (estimados), cerca de 166,4 milhões (equivalente a 81%) estavam em 

idade apta ao trabalho, um número elevado se comparado a outros países. No entanto, o 

artigo apresenta algumas críticas quanto à apreensão de dados feitas pelo IBGE e afirma que 

os números apresentados podem conter variações e algumas distorções. Com isso, após as 

devidas elucubrações, estima-se que do total apresentado, cerca de 50 milhões de pessoas 

(35%) estariam desempregadas, um índice quase quatro vezes maior que os números oficiais 

indicados pelo PNAD59-IBGE (p.7). Porém, esses valores podem ser ainda maiores visto que o 

IBGE combina os trabalhadores formais com os subempregados, considerado um equívoco 

pelo artigo do Anuário: 

 
Nós, ao contrário, entendemos que os subempregados se aproximam muito 
mais dos trabalhadores sem emprego. Em sua quase totalidade, os 
subempregados estão submetidos a trabalhos informais, irregulares e de 
baixa remuneração. Além disso, constituem uma massa disponível a 
ingressar no mercado de trabalho formal na medida que existam 
oportunidades. (LAESE, 2017, p.7). 
 
 

 Dessa forma, o Anuário elegeu como parâmetro para identificar o subemprego a 

“existência ou não de contribuição previdenciária por parte do trabalhador ocupado” (p. 7). 

                                            
58 ANUÁRIO Estatístico do ILAESE: Trabalho & Exploração: O Mapa da Exploração dos Trabalhadores no Brasil. 

São Paulo, 2017. Vol. 1, nº 1.  
59 PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 
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Além disso, foram extraídos os indivíduos que pertencem à pequena burguesia, gerando então 

os valores presentes no gráfico apresentado na sequência: 

 

 
Gráfico 01: Empregados, subempregados e sem empregos (em mil pessoas) em 2016. 

Fonte: SPC Brasil e IBGE. Elaboração: ILAESE, in: ANUÁRIO Estatístico do ILAESE: Trabalho & Exploração: O 
Mapa da Exploração dos Trabalhadores no Brasil. São Paulo, 2017. Vol. 1, nº 1 (p.8). 

 

Através do gráfico é possível identificar que cerca de 77.428 milhões (soma das fatias 

azul e rosa) de brasileiros estão subempregados ou sem empregos, uma população grande o 

suficiente para ocupar quase a totalidade populacional dos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais somados60. E quanto maior for o número de desempregados e 

subempregados, “menor tende a ser o nível geral dos salários”, pois o medo do desemprego 

acomete a classe trabalhadora. Engels esclarece que “qualquer operário, mesmo o melhor, 

está constantemente exposto ao perigo do desemprego” (2007, p.115) o que leva o 

trabalhador a aceitar qualquer oferta de trabalho, com piores salários e em situações mais 

precárias. Conforme anuncia o Anuário, lutar pelos direitos dos trabalhadores subempregados 

ou sem empregos “é do interesse do conjunto da classe trabalhadora”, sendo necessário 

compreender as mais complexas variações da classe-que-vive-do-trabalho.  

Ainda de acordo com o Anuário, ele apresenta um ranking do desemprego dos 

principais setores da economia brasileira em 2016 (ver imagem na sequência). Destaca-se o 

setor de Construção Civil como o setor com o segundo maior índice de desemprego entre os 

                                            
60 De acordo com o IBGE a população estimada, para 2018, dos estados são: Rio de Janeiro (17.159.960 pessoas), 

São Paulo (45.538.936 pessoas) e Minas Gerais (21.040.662), totalizando 83.739.558 pessoas. Fonte: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama (consultado em 07 de maio de 2019). 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama
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8 setores apresentados. Em primeiro lugar estava o setor de Serviços, com déficit de 390.109; 

em segundo o setor de Construção Civil com déficit de 358.379 empregos; e em terceiro o 

setor de Indústria de Transformação com déficit de 322.256 empregos. 

 

 

Tabela 01: Ranking do Desemprego por setor econômico em 2016. 
Fonte: SPC Brasil e IBGE. Elaboração: ILAESE, in: ANUÁRIO Estatístico do ILAESE: Trabalho & Exploração: O 

Mapa da Exploração dos Trabalhadores no Brasil. São Paulo, 2017. Vol. 1, nº 1 (p.27). 

 

As Reformas 

Com o agravamento da crise econômica e política dentro do país, “o governo de 

conciliação da dupla Dilma/Lula” deixou de interessar a burguesia dominante, como esclarece 

Antunes (2018, p.262). E para tanto era necessário criar uma alternativa rápida, 

“extraeleitoral”, sem aguardar a chegada das eleições de 2018. Sendo assim, em 2016 a então 

Presidenta sofreu um Impeachment, deixando a presidência à cargo do seu vice, Michel 

Temer. Nas palavras de Antunes: 

 
Essa nova transição, no capitalismo de nosso tempo, só é possível com um 
novo tipo de golpe, que tenha uma faceta parlamentar e seja respaldado em 
uma legislação de exceção.  [...] Nossa América Latina também pode começar 
a preparar ou intensificar a resistência a essa esdrúxula fase que pode ser 
caracterizada como estado de direito de exceção, com o qual, tristemente, o 
continente tem longa tradição e experiência (2018, p.263). 

 

Temer, em seu governo, agravou as questões pertinentes ao mundo do trabalho, 

principalmente após aprovar a Reforma Trabalhista, com a justificativa de combate ao 

desemprego e à crise econômica do país. Mesmo sendo criticada por sindicatos, Ministério 

Público e até mesmo pela Organização Internacional do Trabalho, a reforma foi aprovada em 

novembro de 2017. De acordo com a reportagem feita pelo Jornal O Globo, em maio de 2017 
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(antes da aprovação da lei), uma das mudanças mais significativas da reforma era a 

“valorização da negociação”, onde os acordos passariam a valer mais que a convenção. 

 

 
Figura 15: Reportagem sobre a reforma trabalhista e a valorização da negociação. 

Fonte: Jornal O Globo, reportagem de Cássia Almeida, Caderno de Economia, 9 de maio de 2017, p.15.  

 
Através da Reforma, o empregador passa a ser mais beneficiado do que o trabalhador, 

garantindo que a informalidade, já apresentada neste estudo através de exemplos (e que 

serão intensificados no próximo capítulo) passe a ser legalizada. O empresariado utiliza-se do 

contingente de trabalhadores desempregados para subjugar e explorar aqueles que são 

assalariados. Como já tratado anteriormente, o medo do desemprego conduz o trabalhador 

aos acordos de trabalho cada vez mais precários e a legislação, ao invés de protegê-lo e 

garantir as devidas penalizações ao patrão, privilegia o empresariado. O objetivo do governo 

Temer, dentro das relações de trabalho, é “corroer a CLT e cumprir a ‘exigência’ do 

empresariado[...] cujo objetivo não é outro senão implantar a sociedade da precarização total 

do trabalho no Brasil” (Antunes, 2018, p.269-270). 

Antes mesmo da aprovação da Reforma Trabalhista, Temer já havia aprovado a Lei da 

Terceirização, em março do mesmo ano. Através dessa Lei, uma empresa pode contratar outra 

empresa para a realização de quaisquer serviços sem ser responsabilizada por questões 

trabalhistas que envolvam a empresa contratada. Além disso, a nova regulamentação permite 

que a terceirização possa ser efetivada para qualquer atividade da empresa (antes era restrita 

a somente algumas atividades específicas). Citando as palavras de Antunes sobre a 

terceirização vale ressaltar que: 

 
Recebendo salários menores, enfrentando jornadas de trabalho bem mais 
extensas do que as do conjunto dos assalariados contratados sem tempo 
determinado e com direitos, sofrendo constantemente as burlas em relação 
à legislação social do trabalho, vivenciando a expansão dos acidentes e 
adoecimentos, a terceirização não para de se ampliar, agora com respaldo 



77 
 

 

legal que vem sendo obtido pelo governo da devastação (ANTUNES, 2018, 
p.168). 
 

 
Com a eleição presidencial ocorrida ao final de 2018, onde Jair Bolsonaro foi então 

eleito Presidente do país, a exploração do trabalho, dos fundos de aposentadoria, da saúde e 

da educação, em todos país, se intensificaram de forma ainda mais grave. Antes mesmo de 

assumir a presidência em 2019, Bolsonaro já anunciava sua intenção em continuar o legado 

deixado por Temer, assim como as novas mudanças que colocaria em curso. Dessa forma, 

declarou, ainda em 2018, a extinção do Ministério do Trabalho.  

De acordo com a reportagem do Jornal O Globo (novembro de 2018), Bolsonaro 

confirmava a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego e sua absorção por outra pasta 

ainda não anunciada61. A equipe do presidente eleito justificou que a modificação é fruto de 

uma possível perda de relevância do Ministério, onde a mesma só “serviria apenas como 

cabide de emprego, além de ser foco de corrupção”. De acordo com a reportagem, a pasta foi 

criada como forma de equilibrar as relações entre trabalhadores e empregados e é, 

atualmente, a pasta que administra a maior base de informações que o governo federal 

possui, depois da Receita Federal.  

 
 

Figura 16: Reportagem sobre o fim do Ministério do Trabalho pelo Presidente Jair Bolsonaro. 
Fonte: Jornal O GLOBO, reportagem de Geralda Doca, Mateus Coutinho, João Sorima Neto e Glauce Cavalcanti, 
Brasília, 7 de novembro de 2018. https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-confirma-que-ministerio-do-

trabalhovai-acabar-23217868 (consultada em 4 abril de 2019). 

 

                                            
61 Pouco tempo depois foi decidido que, após a extinção do Ministério do Trabalho, suas atribuições seriam 

distribuídas pelas pastas do Ministério da Economia (com a maior concentração), Ministério da Justiça e 
Ministério da Cidadania. Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficam-os-servicos-do-
ministerio-do-trabalho-com-extincao-da-pasta-23279747 (consultado em 4 de abril de 2019). 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-confirma-que-ministerio-do-trabalhovai-acabar-23217868
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-confirma-que-ministerio-do-trabalhovai-acabar-23217868
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficam-os-servicos-do-ministerio-do-trabalho-com-extincao-da-pasta-23279747
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficam-os-servicos-do-ministerio-do-trabalho-com-extincao-da-pasta-23279747
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No mês seguinte, em dezembro de 2018, outra reportagem62 é elaborada pelo Jornal 

O GLOBO, onde o presidente eleito afirma que “nenhum trabalhador vai ser prejudicado com 

o fim do Ministério do Trabalho”, afinal a pasta contém recordações “que não fazem bem à 

sociedade”. Bolsonaro complementou defendendo a reforma trabalhista, aprovada pelo 

governo Michel Temer, e considerando a diminuição de ações trabalhistas como saldo positivo 

da reforma, e concluiu: “hoje em dia continua sendo muito difícil ser patrão no Brasil, não há 

dúvida”. Após 88 anos de existência, em 03 de dezembro de 2018, sai o anúncio oficial de que 

o Ministério do Trabalho e Emprego seria então extinto e suas atribuições delegadas a outros 

Ministérios.  

Dentre as atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego estavam: fiscalizar o 

cumprimento dos direitos trabalhistas, combater o trabalho infantil e trabalho escravo; gerir 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

além de fiscalizar os depósitos feitos pelos patrões; emitir a carteira de trabalho; conceder o 

seguro desemprego e benefícios ao trabalhador como abono salarial do PIS/Pasep; registros 

profissional, sindical e de imigrantes; gerar pesquisas, informações e estatísticas acerca do 

mercado informal; compilar informações prestadas pelas empresas por meio da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), entre outros.  

A próxima reforma em aprovação pelo governo em curso é a Reforma da Previdência 

que, no início de maio de 2019 chegou a ser barganhada como “moeda de troca” para evitar 

os cortes no ensino superior do país, anunciados pelo Ministério da Educação. Como esclarece 

Antunes, para garantir a “alta remuneração dos capitais, vale devastar toda a população 

trabalhadora”, destruindo direitos trabalhistas, a previdência, a educação e a saúde públicas, 

tornando urgente as lutas sociais (2018, p.270). 

A situação política e econômica em que se encontra o país na atualidade demanda um 

estudo rigoroso e aprofundado que não seria possível ser desenvolvido nesta pesquisa. 

Porém, alguns pontos mais importantes foram expostos ao longo do texto, sempre que 

possível. Ainda assim, tanto a proximidade temporal, como a dificuldade em garantir um 

distanciamento crítico do cenário em curso foram dificultadores desse processo.  

 

                                            
62 Jornal O GLOBO, reportagem de André de Souza, Daniel Gullino e Eduardo Bresciani, Brasília, 04 de dezembro 

de 2018. Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/nenhum-trabalhador-vai-ser-prejudicado-com-fim-do-
ministerio-do-trabalho-diz-bolsonaro-23280841 (consultada em 4 de abril de 2019). 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/nenhum-trabalhador-vai-ser-prejudicado-com-fim-do-ministerio-do-trabalho-diz-bolsonaro-23280841
https://oglobo.globo.com/brasil/nenhum-trabalhador-vai-ser-prejudicado-com-fim-do-ministerio-do-trabalho-diz-bolsonaro-23280841
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O trabalhador arquiteto e suas particularidades no Brasil 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha 
envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que 
desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o 
primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera 
(MARX, O CAPITAL, LIVRO I, 2013, p.255-256). 

 

A figura do arquiteto modernista que viveu um apogeu no Brasil durante as décadas 

de 1950 e 1960, ao adentrar a década de 1970, por conta do novo quadro econômico e 

político, tem sua prática alterada significativamente. De acordo com o texto produzido pelo 

IAB-BA63 (1976, p.2) a arquitetura deixa de ser considerada, pouco a pouco, um marco cultural 

e passa a ser tratada como mercadoria. É nesse contexto que surgem os primeiros registros 

textuais de preocupação com a situação do arquiteto e da problemática da arquitetura. 

 

Mistificação  

De acordo com o arquiteto Ricardo de Souza (1985) existe uma “mistificação” em torno 

da figura do arquiteto que se apresenta como um profissional independente, desenquadrado 

da estrutura social de produção, “verdadeiros artistas, sem horários e sem outros 

compromissos além de desenvolver a criatividade”. Porém, nas palavras do autor, essa 

imagem construída apenas gera frustração, uma vez que o mercado possui uma lógica “dentro 

das leis capitalistas, para o qual ele não está preparado”. O envolvimento do arquiteto no 

processo de produção da arquitetura é restrito e varia de acordo com o tipo de relação de 

trabalho estabelecida: “o trabalho do arquiteto assalariado pode ser muito diferente do de 

um profissional autônomo, que tenha seu próprio escritório” (p.25). 

A falsa concepção de que o arquiteto pode ter total controle sobre o projeto, não 

considera que esse profissional é um trabalhador que recebe uma remuneração de alguém e, 

portanto, nunca realmente possuiu o poder final de decisão. Até mesmo os arquitetos donos 

de grandes escritórios possuem um controle relativo sobre seus projetos, o “controle é 

exercido pelo arquiteto-patrão e não pelo arquiteto-empregado [...] o que importa não é ser 

ou não arquiteto, mas empregado ou patrão”, como afirma Souza (p.26). Porém, é válido 

                                            
63 Situação Atual do arquiteto/perspectivas. São Paulo, 1976. Tese apresentada pelo Departamento da Bahia 

do Instituto de Arquitetos do Brasil, IX Congresso Brasileiro de Arquitetos. Série Arquitetura, Caderno Didático. 
Ed. UFPB. 
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complementar que até mesmo o arquiteto-patrão possui um cliente, e este sim é o verdadeiro 

dono do projeto.  

Ao arquiteto-patrão ou ao autônomo existe uma possibilidade restrita de controle 

sobre o projeto, principalmente se o cliente for uma pessoa física, visto que a elaboração das 

concepções é realizada em comum acordo com o cliente e a aproximação entre as partes pode 

ser mais intensa. Mas como o próprio autor lembra, dentro do “processo produtivo da 

construção civil”, a produção de arquitetura ocupa um “papel secundário”, visto que as 

definições maiores ficam na mão do Estado ou do capital “que é quem efetivamente controla 

todo o processo produtivo” (p.25-26). E ainda completa ao dizer que escapar da lógica do 

sistema é, dificilmente, uma possibilidade: 

 
[...] não podemos ter a ilusão de querer trabalhar apenas e sempre dentro 
de uma postura político-ideológica progressista. Às vezes isso é possível, mas 
no geral temos que atuar dentro do mercado e fazê-lo bem, para que nosso 
trabalho alcance um padrão de qualidade superior, garantindo à nossa 
categoria a ocupação do espaço reservado ao arquiteto na sociedade 
industrial que vivemos. (SOUZA, 1985, p.27). 

 

As observações de Souza podem apresentar um certo pessimismo frente às 

possibilidades de transgressão ao sistema vigente. Ao mesmo tempo, seu texto é rico em 

capacidade de inserir o(a) arquiteto(a) no mundo do trabalho onde estão a maior parte da 

classe-que-vive-do-trabalho64. Inserção essa pouco vista junto aos textos relacionados ao 

exercício desta profissão, em especial. Pode parecer que sua análise instigue uma sensação 

de ausência de perspectiva, porém é tão somente a visão através de novos ângulos, por outras 

lentes que o autor dá a sua contribuição à classe: 

 
Quantos maus projetos não vão assinados por arquitetos que não concordam 
com eles ou que não tiveram a oportunidade de avaliar com calma as 
variáveis em questão? Ai que se vê que o trabalho alienado não é 
prerrogativa do trabalhador braçal, mas pode fazer parte da realidade de 
qualquer um que não ocupe posição de poder dentro da estrutura produtiva 
(SOUZA, 1985, p.27). 

 
 

De acordo com reportagem do acervo do Jornal O Globo de 1973 (ver anexo 1), através 

de uma mesa redonda promovida pelos redatores de economia do jornal e um conjunto de 

                                            
64 Como já descrito no Capítulo 1, esse termo foi cunhado pelo auto Ricardo Antunes. 
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arquitetos brasileiros, era anunciado que a arquitetura, no país, era uma “profissão sem 

mercado”. Entre as justificativas apresentadas estavam a dificuldade em compreender as 

atribuições do arquiteto, o que levava a uma falsa baixa demanda; a relativa “juventude” da 

profissão no país; formação de baixa qualidade; grande contingente de mão-de-obra 

disponível. Naquele momento, só o estado do Rio de Janeiro (antigo estado da Guanabara) 

detinha cerca de 50% do total de profissionais existentes no Brasil, o que obrigava alguns(mas) 

arquitetos(as) a se sujeitarem a remunerações inferiores ao salário mínimo profissional 

estabelecido. Na década de 1970, o setor de projetos habitacionais já era um dos que 

dispunham de maior potencialidade para empregar arquitetos(as), porém, como afirmava o 

então presidente do IAB, João Ricardo Serran, o problema da realização dos 

empreendimentos era a preocupação voltada muito mais para a comercialização do imóvel 

do que com a sua execução e até mesmo sua concepção. Portanto, de baixa demanda 

profissional de arquitetura, e de baixa demanda de qualidade projetual. Por isso seria 

fundamental eliminar a figura do especulador que deseja o lucro “acima do que lhe seria 

cabível”. Qualquer valor “que implique em investimento fora do previsto é prejuízo para ele”. 

Retomando o texto do IAB-BA (1976), citado anteriormente, somente após o declínio 

da fase nacional-desenvolvimentista no Brasil que se pode “desmistificar a falácia do ‘poder 

de mando’ do arquiteto, que nada mais era do que uma ilusão da sua projeção diante de uma 

classe que o sustentava e dava prestígio” (p.12). A mudança política e econômica vivida pelo 

país naquela conjuntura, fez com que a imagem do arquiteto (e dos profissionais liberais em 

geral) como “dono dos destinos e de sua própria produção técnica e artística” viesse abaixo. 

Portanto, ao compreender os encadeamentos históricos, percebe-se que a reflexão trazida 

por Souza é realmente uma nova possibilidade de leitura sobre a situação do trabalhador 

arquiteto. De acordo com o texto do IAB-BA já em 1976 os arquitetos não mais debruçavam-

se sobre a afirmação de uma arquitetura, mas sim sobre a disputa de mercado de trabalho, 

cada vez mais acirrado e de baixa remuneração. O arquiteto deixava de ser o profissional 

liberal e passava a se tornar a mão-de-obra assalariada de grandes empresas ou do Estado 

(1976, p.15). 

 

Análises sobre o II Inquérito Nacional de Arquitetura 
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Vinte anos (1982) após a primeira publicação65 (1961) do “Inquérito Nacional de 

Arquitetura”, o Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) 

decidiu elaborar a segunda edição do mesmo trabalho. O II Inquérito Nacional nasceu da 

urgência em sistematizar a opinião dos arquitetos reativando a discussão da arquitetura 

através de temas do cotidiano profissional, de acordo com a apresentação do livro. Dessa 

forma, as perguntas66 elaboradas na primeira publicação foram atualizadas e enviadas a 47 

profissionais que tiveram atuação relevante nos últimos 20 anos. O resultado foi a 

sistematização de 25 entrevistas editadas em formato de livro.  

Se fosse possível resumir todas as inferências feitas nesse segundo Inquérito Nacional 

no que diz respeito às mudanças do mundo do trabalho do arquiteto, a partir de 1964 (recorte 

temporal feito pela maioria dos entrevistados), teríamos duas grandes frentes de análise: a 

primeira relacionada ao grande aumento do número de escolas de arquitetura espalhadas 

pelo país; e a segunda, uma mudança de perfil do profissional arquiteto autônomo para um 

contingente assalariado, desempregado e subempregado.  

Em se tratando da primeira, conforme afirma Acácio Gil Borsói, a “proliferação de 

cursos de arquitetura em todas as regiões do país” (p.11); e o rebaixamento do nível de ensino 

a partir de 1964 foram responsáveis por grande parte das transformações que impactaram a 

categoria (p.15): 

 
A Universidade mudou de rumo e passou de uma formação europeia para a 
orientação sob a forma das Universidades americanas. Enfim, de um nível 
superior e formuladora de questões culturais, desceu para um nível 
profissionalizante e imediatista com relação ao mercado (BORSÓI in: IAB-RJ, 
1982, p.15). 

 

Alfredo Brito e Paulo de Mello Bastos questionam os mesmos apontamentos de Borsói. 

Brito afirma que, a partir de 1964, a “política de expansão quantitativa do estudantado 

universitário” (p.18) multiplicou o número de profissionais disponíveis no mercado com 

“redução drástica da qualidade de ensino”, assim como Bastos fala que tanto a “multiplicação 

                                            
65 Houve um grande esforço para tentar adquirir o primeiro Inquérito e realizar uma análise comparativa entre 

as publicações. Porém, a publicação não foi encontrada em nenhum formato, loja, sebo, e nem mesmo em 
formato digital. O que há disponível são pequenos trechos ou alguns artigos que o citam.  

66 Dez perguntas (algumas com desdobramentos) foram feitas a cada entrevistado, e as temáticas eram: as 

transformações da categoria, os rumos futuros, crítica à arquitetura no Brasil, metodologia de projeto, políticas 
habitacionais, tecnologia, Brasília como experiência urbana, contribuição dos arquitetos para os problemas das 
cidades, problemas no ensino da arquitetura e, por fim, a atuação das entidades que representam a categoria. 
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de escolas” como o “rebaixamento médio de sua qualificação” são consequências “das 

alterações econômicas, sociais e políticas sofridas pelo país” (p.163). Dessa forma cabe uma 

apreensão do texto de Brito quando afirma que: 

 
[...] aliada ao exemplo autoritário, ilegal, corrupto, desnacionalizante, 
expresso pela ação dos dirigentes, colocou-se no mercado um bando de 
profissionais desinformados cultural e tecnologicamente, individualistas e 
aéticos [...] e serão esses que renovarão os quadros para novas produções e 
eficiente direção da categoria profissional no futuro (BRITO in: IAB-RJ, 1982, 
p.18). 

 
Demétrio Ribeiro, assim como Fernando Burmeister, contribui com uma análise mais 

abrangente ao esclarecer que todo o ensino brasileiro estaria em crise, e não apenas o de 

arquitetura. Ribeiro afirma que o regime militar teria realizado “um genocídio cultural de uma 

geração inteira” quando subordinou “a cultura aos interesses de um modelo socio-econômico 

de dependência” (p.37). E Burmeister complementa ao explicar o cenário coletivo do ensino 

superior em 1964: 

 
Invasões, inquéritos, prisões, demissões, expulsões, aniquilamento do 
movimento estudantil e das incipientes organizações de professores – 
atingiu profundamente a comunidade e a atividade universitária, causando 
danos irreparáveis para o país. Reprimida e anulada em sua atividade de 
análise e questionamento da realidade e sua função de centro produtor do 
conhecimento, a universidade brasileira foi transformada progressivamente 
em entidade amorfa e burocrática (BURMEISTER in: IAB-RJ, 1981, p.70). 
 
 

O quadro de repressão e anulação dentro das universidades levou anos para ser 

revertido e, quando aconteceu, isso se deu majoritariamente dentro das Universidades 

Públicas. Porém, ao que tudo indica, o risco de repressão e anulação parece retornar aos dias 

atuais através das políticas de corte orçamentário das Universidades Públicas pelo atual 

Presidente Jair Bolsonaro, conforme chamada da reportagem da Revista Exame deste mês: 

 
 

Figura 17: Reportagem sobre os cortes do MEC nas Universidades Federais no país. 
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Fonte: Revista Exame, reportagem de Clara Cerioni, São Paulo, 04 de maio de 2019. 
https://exame.abril.com.br/brasil/cortes-do-mec-nas-universidades-federais-podem-ferir-a-legislacao/ 

(consultada em 14 de maio de 2019). 
 

Retomando as críticas quanto à abertura de novos cursos de arquitetura, Edgar Graeff 

alerta que a entrega do ensino superior à exploração das empresas privadas gerou o “milagre 

da multiplicação das matrículas” e que paralelo a esse processo havia o regime militar 

silenciando os estudantes dentro das universidades já anteriormente consolidadas (p.46). 

Assim como complementa José Claudio Gomes ao observar que o “empresariamento privado 

do ensino superior abastarda e corrompe a atividade pedagógica ao atrelar a produção do 

conhecimento crítico e criativo aos interesses do lucro”, dos grupos dominantes e de uma 

demanda estritamente instrumental (p.102). 

Entende-se que a questão do ensino superior, nesse caso voltado à formação do 

arquiteto, seria por si só um tema para dissertar, e por isso não caberia dentro deste breve 

estudo proposto. Porém, é necessário trazê-lo ao debate, ainda que de forma modesta, 

deixando claro que não houve esquecimento sobre sua importância e até mesmo sobre sua 

urgência. O contingente de trabalhadores lançados no mercado se amplia, assim como as 

diferenças entre as suas formações, ainda mais agravados pelo advento dos cursos de 

Educação à Distância, ponto que será tratado mais à frente nesse mesmo capítulo.  

No que diz respeito às mudanças diretas do mundo do trabalho do arquiteto, 

percebidas a partir de 1964, a mudança do modelo profissional foi a mais citada entre as 

entrevistas. Conforme ilustra Paulo de Mello Bastos, esse modelo migra da “prática ‘liberal’ 

para a do assalariamento, do regime ‘autônomo’ para a organização em caráter empresarial” 

(p.163). De acordo com Alfredo Brito, o modelo econômico/político imposto ao país, a partir 

de 1964, fortaleceu a migração das oportunidades das pequenas e médias iniciativas 

autônomas para os setores assalariados. Nesses setores a remuneração foi achatada e a taxa 

de desemprego aumentou, “coerente com a política geral de arrocho a todas as classes 

assalariadas” (p.18). Edgar Graeff vai ao encontro da afirmativa de Brito quando aborda a 

questão da multiplicação de empresas de arquitetura e construção que passaram a empregar 

arquitetos como assalariados. E ainda complementa lembrando que dentro dos serviços 

públicos também foram criados quadros para arquitetos (p.45). 

Ermínia Maricato constrói seu relato de forma aproximada dos demais arquitetos. Ela 

afirma que a prática profissional sofreu transformações profundas, e que os arquitetos agora 

https://exame.abril.com.br/brasil/cortes-do-mec-nas-universidades-federais-podem-ferir-a-legislacao/
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estariam divididos em: “autônomos, assalariados de empresas privadas, assalariados de 

organismos administrativos do Estado, funcionários públicos e empresários de grandes 

escritórios”. Essas transformações, incluindo também o aumento do número de escolas de 

arquitetura, fazem parte do perfil de desenvolvimento da política econômica brasileira: 

“elitista, concentradora, com incentivo à modernização e oligopolização de alguns setores, 

combinado à intensa repressão à participação política” (p.54): 

 
As transformações ocorridas em nossa história recente promoveram no 
interior da categoria uma diversificação que não diz respeito apenas às 
relações de trabalho, mas também às especializações nas atribuições. O 
rebaixamento salarial é uma realidade como também o é o desemprego e o 
subemprego (MARICATO, 1982, p.54). 
 

 
Maricato apresenta, já na década de 1980, questões que ocupam lugar comum na 

prática profissional nos dias atuais. Ela afirma, que as mudanças nas relações de trabalho 

fizeram com que o projeto de arquitetura, nas empresas privadas, passasse a ser elaborado 

por vários arquitetos. Maricato cita casos em que arquitetos passam a se especializar “no 

detalhamento de certas partes do edifício [...] pela acentuada divisão do trabalho que se 

verifica atualmente” (p.56). Seguindo o mesmo encadeamento, Marcelo Fragelli relata que 

muitas vezes, após a concepção do projeto, o detalhamento é entregue a outras empresas ou 

escritórios, criando uma ruptura entre processos que deveriam ser contínuos (p.123).   

De acordo com Flávio Marinho os arquitetos estão vivendo numa espécie de 

“marginalismo” ao se submeterem, constantemente, a contratos de risco (sem garantias de 

pagamento), “trabalhando para o empresariado sem dinheiro” (sem o capital acumulado que 

dê conta do pagamento dos salários), na tentativa de “conseguir permanecer na profissão” 

(p.76). Cenário não muito diferente dos dias atuais, exceto pelas novas modificações dos 

regimes de trabalho que estão sempre se reinventando para garantir a reprodução do capital. 

Conforme relatos a serem apresentados no terceiro capítulo é possível perceber as 

semelhanças com a contemporaneidade. 

Jorge Wilheim também descreve as variações de trabalho e cargos que arquitetos 

podem ocupar, mas acrescenta uma preocupação pertinente ao alertar que a condição de 

trabalho em que estão inseridos os arquitetos mais famosos, não é o lugar comum dos demais. 

Mesmo o arquiteto que não é funcionário de alguém ou de alguma empresa ou setor público, 

precisa lidar com a concorrência de projetos, pagamento de impostos, contabilidade, 
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orçamento e demais burocracias (p.95). Porém, devido ao quadro de recessão da economia 

brasileira, se tornou comum ver uma parte considerável dos arquitetos qualificados sem 

trabalho ou sem emprego, “mal utilizada e subutilizada, quando não degradada”, como afirma 

Julio Katinsky (p. 105). Luiz Paulo Conde resume sua análise afirmando que a ampliação do 

quadro de arquitetos disponíveis do mercado aumentou o número de assalariados, alterando 

as relações entre o arquiteto e a sociedade e que, embora o profissional tenha ampliado sua 

área de atuação, ele detém cada vez menos o “poder sobre o seu trabalho” (p.117). 

Conforme descrito em grande parte das entrevistas, o ano de 1964 é considerado um 

marco divisor não somente para a formação e o trabalho do arquiteto como para todas as 

profissões, assim como para o país. O Brasil, que atravessava a ditadura militar, utilizava-se de 

uma dinâmica baseada na superexploração da força de trabalho (grandes jornadas de 

trabalho, baixo salário, intensificação da produção), conforme descrito no início desse 

capítulo. Em âmbito global, a década de 1970 é o período onde se inicia o processo de 

reorganização produtiva do capital67 e que se estende até os dias atuais, também conforme 

foi apresentado no primeiro capítulo. É nesse contexto em que estão inseridas, não somente 

as falas dos arquitetos, como os conflitos que eles apresentam e, ao que tudo indica, o 

momento de agudização do processo de precarização da força de trabalho do arquiteto. O 

que se vivencia na contemporaneidade é, portanto, o aperfeiçoamento do capital e de suas 

formas de exploração, desdobradas em suas especificidades para com esse ofício que é foco 

de análise. No esforço de compreender esses desdobramentos e/ou incrementos serão 

apresentados alguns exemplos, ainda neste capítulo, sem contar a apreensão dos 

questionários aplicados que compõe o terceiro capítulo e a investigação empírica deste 

trabalho. 

 

Rebatimentos na Contemporaneidade 

Em relação ao impacto causado, na década de 1970/1980, no que diz respeito ao 

grande aumento dos cursos de arquitetura espalhados pelo país, poderíamos fazer um 

rebatimento, nos dias de hoje, ao considerar as consequências da consolidação de uma 

educação superior à distância em arquitetura. O Conselho de Arquitetos vem combatendo 

                                            
67 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 2001 – p.31. 
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esse tipo de prática negando o registro profissional aos alunos formados em cursos EaD 

(Educação à Distância), conforme reportagem extraída do site do CAU: 

 

Figura 18: Reportagem sobre a recusa dos registros profissionais a alunos EaD. 
Fonte: CAU-BR, Brasília, 29 de março de 2019. https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-

profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/ (consultada em 14 de maio de 2019). 

 

De acordo com a reportagem do CAU-BR68, hoje no Brasil existem “763 cursos 

presenciais e 35 cursos EaD na área de Arquitetura e Urbanismo. Porém, enquanto os cursos 

presenciais ofertam 119.000 vagas, os cursos EaD ofertam 93.000 vagas”, números muito 

próximos. O oficio de arquitetura e urbanismo é “regulamentado por Lei, por relacionar-se 

com a preservação da vida e bem-estar das pessoas”, como cita a conselheira do CAU/BR 

Andrea Vilella, coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. Vilella ainda complementa: 

“Os cursos EaD não nos deixam seguros. Ensino não é mercadoria”.  

Segundo os conselheiros do CAU-BR69 os cursos à distância em substituição aos cursos 

presenciais são “a própria negação da essência da Arquitetura e Urbanismo” que exige, por 

exemplo, “aulas de ateliê diretamente vinculadas ao exercício do desenho conjunto com os 

professores, pois trata-se de um curso muito complexo que envolve técnica e criatividade, 

além de um senso crítico muito apurado”. Não somente o CAU-BR, como a Federação dos 

Estudantes, o Instituto de Arquitetos, a Associação Brasileira de Ensino vem se pronunciando 

contra essa prática que pode fragilizar ainda mais a formação do arquiteto no país.  

Ao considerar a afirmativa do CAU-BR de que os cursos à distância são “a própria 

negação da essência da Arquitetura e Urbanismo”, é possível também ponderar que a 

atividade profissional, 100% à distância (assim como esses cursos de graduação) também seria 

                                            
68 Fonte: https://www.caubr.gov.br/seminario-do-cau-df-discute-ead-em-arquitetura-e-urbanismo/ 

(consultado em 14 de maio de 2019). 
69 Fonte: https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-

ead/ (consultada em 14 de maio de 2019). 

https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/
https://www.caubr.gov.br/seminario-do-cau-df-discute-ead-em-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/
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a própria negação de sua essência. Tanto o ensino como a prática não podem estar descolados 

do envolvimento físico. Nesse sentido, cabe considerar algumas modalidades de trabalho 

ofertadas para e por arquitetos na atual conjuntura.  

Exemplos interessantes são sites como o Workana, 99Freelas, Up Work, Freelancer, 

GetNinja, entre outros, que oferecem a modalidade de trabalho como freelancer70, e estão se 

tornado cada vez mais populares, não somente entre arquitetos como em diversos ramos 

profissionais. Esses sites não se limitam a colocar os profissionais em contato com clientes, 

mas permitem que o trabalho seja feito completamente à distância. Tudo agenciado pelo 

portal que é responsável, incluindo os pagamentos e recebimentos entre as partes. Configura-

se uma modalidade de trabalho que se aproxima da Uberização (ver Capitulo 1), porém com 

o diferencial de não envolver, nem mesmo, o encontro físico entre as partes. 

  
Figura 19 e 20: Imagens de abertura extraídas dos sites: Workana e UpWork.  

Fonte Figura 18: https://www.workana.com/pt/hire/architecture (consultado em 17/03/2019). 
Fonte Figura 19: https://www.upwork.com/hire/architectural-designers/ (consultado em 17/03/2019) 

 

Há também a oferta dessa forma de trabalho online (ou à distância) por iniciativa dos 

próprios arquitetos. Alguns profissionais criam “perfis virtuais71” de trabalho onde o apelo é a 

possibilidade de contratar um arquiteto online. Outros arquitetos criam seus “perfis virtuais” 

e na lista de suas especialidades há a opção pela contratação de forma online. O que torna 

essa modalidade de trabalho à distância tão convidativa é o baixo custo envolvido na 

contratação do projetista. É na ausência da presença física que o custo do trabalho decai visto 

que deixam de acontecer atividades como: deslocamento físico até o local, medição da área 

feita pelo arquiteto, reuniões presencias, acompanhamento da execução do projeto, etc. 

Porém, não há contraponto sobre o impacto dessa ausência profissional na qualidade do 

                                            
70 Freelancer é um profissional autônomo que presta serviços esporádicos para empresas ou pessoas físicas, sem 

qualquer vínculo empregatício ou direito trabalhista.  
71 Optou-se pelo uso do termo “perfis virtuais” na tentativa de englobar todas as modalidades de oferta de mão-

de-obra através da internet. O termo inclui as variedades e seu uso combinado, como: site, perfil e/ou página 
dentro do Facebook, perfil no Instagram, Linkedin, Blog, etc. 

https://www.workana.com/pt/hire/architecture
https://www.upwork.com/hire/architectural-designers/
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projeto. Belas imagens de divulgação, uma impressão visual bem resolvida somados ao baixo 

custo são os atrativos ideais para o envolvimento do cliente, conforme exemplos na 

sequência72:  

 
Figura 21: Imagem de abertura extraída do site: arquitetovirtual. 

Fonte: https://www.arquitetovirtual.com/ (consultado em 17/03/2019).  
 

 

 
Figura 22: Imagem de abertura extraída do site: arquilego. 

Fonte: https://www.arquilego.com.br/ (consultado em 17/03/2019).  

 

De forma geral, quando se opta pela contratação de um profissional à distância, o 

cliente é redirecionado a um “passo-a-passo” (muito semelhante entre os sites) que serve 

                                            
72 Há inúmeros exemplos de sites que vendem o mesmo tipo de serviço, como: https://arquiteta-online.com/, 

  http://www.arquitetosonline.com.br/ , https://www.arquitetodebolso.com.br/ , http://e-interiores.com.br/ , 
https://saladeprojeto.com.br/ , https://www.easydeco.com.br/ , https://www.renovararquitetura.com.br/ . 

 

 

 

 

https://www.arquitetovirtual.com/
https://www.arquilego.com.br/
https://arquiteta-online.com/
http://www.arquitetosonline.com.br/
https://www.arquitetodebolso.com.br/
http://e-interiores.com.br/
https://saladeprojeto.com.br/
https://www.easydeco.com.br/
https://www.renovararquitetura.com.br/
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como orientação do funcionamento do serviço a ser contratado, e que estão, resumidamente, 

aqui apresentados:  

1) Envio das informações do espaço pelo cliente – o cliente é orientado a: 

a.  Fotografar o espaço em diversos ângulos; 

b. Tirar todas as medidas para desenho somente da planta; 

c. Preencher questionário pré-definido; 

2) Avaliação das informações – pelo profissional contratado; 

3) Pagamento online; 

4) Desenvolvimento do projeto; 

5) Entrega do projeto 

 

É possível perceber que parte do processo de trabalho é redirecionado ao cliente que, 

geralmente, não possui formação para tal tarefa, o que pode gerar erros e distorções logo no 

início do desenvolvimento do projeto. Além disso, a simplificação de etapas tão importantes 

desvaloriza a prática profissional do arquiteto ao sugerir que tais tarefas possam ser 

desenvolvidas mesmo por aqueles que não possuem formação na área. Sem mencionar a 

ausência física do profissional no espaço a ser reformado/construído, assim como a carência 

do contato para o devido envolvimento com o cliente. Conhecer o contratante, sua moradia 

ou local de trabalho faz parte de um processo importante de entendimento do outro, onde 

são percebidas características sutis do cliente, fundamentais no desenvolvimento de um 

projeto adequado. 

 Essas novas morfologias de trabalho e suas variações, em níveis maiores ou menores 

de distorção, vão ocupando espaço no cotidiano da profissão, gerando “consequências na 

subjetividade do ser social que trabalha”, conforme aponta Antunes ao tratar sobre a 

alienação e o estranhamento do trabalhador precarizado (2018, p.103). A nova organização 

do trabalho vai sendo introjetada pelo trabalhador, muitas vezes sem questionamento crítico 

do quadro experimentado. Naturalizada, portanto, a intensificação da exploração da força de 

trabalho passa a ser apropriada, inclusive, como forma de entretenimento, pelos programas 

de televisão. Basta observar o aumento constante do número de reality shows73 que envolvem 

competições entre profissionais. 

                                            
73 Gênero de programa televisivo baseado na vida real e cotidiana, onde os personagens são pessoas reais. Há 

uma grande variedade de temáticas abordadas nesse tipo de programa (moda, culinária, decoração, etc.).  
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Em maio de 2018 o canal de televisão GNT do Grupo Globo estreou um programa de 

decoração, no estilo reality show, chamado “Missão Design74”, onde diferentes competidores 

deveriam criar um ambiente dentro de um contêiner de 3x4m, dispondo de verba limitada e 

num curto prazo de 12 horas. O ambiente solicitado poderia ser um quarto, uma sala, varanda 

com diferentes temáticas. As 12 horas disponíveis incluíam a elaboração do projeto com os 

condicionantes apresentados; a escolha e “compra” dos materiais, móveis e elementos 

decorativos disponíveis na “loja” do programa; e ainda a execução física do projeto (pintura, 

marcenaria básica, colocação da mobília, etc). O júri era composto por 2 arquitetos e 1 

arquiteto de interiores; e os participantes poderiam ter formação em arquitetura, interiores, 

design, cenografia, entre outras.  Um dos grandes atrativos do programa era o foco no 

consumo consciente e na sustentabilidade. Em entrevista para a Revista Casa Vogue75 a 

diretora de conteúdo do canal, Mariana Koehler, afirmou:  

 
“Diferente de outros programas de decoração do GNT, o Missão Design 
incentiva o consumo consciente, o bom uso dos materiais, do tempo e do 
dinheiro. Temos o intuito de mostrar que é possível criar espaços lindos e 
funcionais reaproveitando objetos e gastando pouco” (REVISTA CASA 
VOGUE, 2018). 

 

A relevância dos atrativos apresentados é inquestionável, principalmente se forem 

compreendidos como formas de reação à lógica atual baseada no consumo excessivo, 

impregnada de conceitos como descartabilidade, instantaneidade, volatilidade, entre outros 

já apresentados no primeiro capítulo. Porém, os profissionais participantes estão sujeitos a 

um sistema contrário a esses atrativos: planejamento a curto prazo, competitividade, 

compressão do tempo-espaço, intensificação da carga de tarefas (Harvey, 1999).  

Seguindo a mesma concepção do programa da GNT citado está o Archathon, que se 

auto denomina como “o maior workshop de especificações Arch&Design das Américas”. O 

que o evento promove é, em síntese, uma competição de projetos com duração de 24 horas 

entre equipes que podem ser compostas por arquitetos, designers de interiores ou produto 

                                            
74 Os episódios estão disponíveis em: https://globosatplay.globo.com/gnt/v/6708151/ (consultado em 27 de 

dezembro de 2018). 
75 Fonte: https://casavogue.globo.com/LazerCultura/noticia/2018/05/fernanda-paes-leme-comanda-novo-

programa-de-decoracao-do-gnt.html (consultado em 27 de dezembro de 2018). 
 

https://globosatplay.globo.com/gnt/v/6708151/
https://casavogue.globo.com/LazerCultura/noticia/2018/05/fernanda-paes-leme-comanda-novo-programa-de-decoracao-do-gnt.html
https://casavogue.globo.com/LazerCultura/noticia/2018/05/fernanda-paes-leme-comanda-novo-programa-de-decoracao-do-gnt.html
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(diplomas emitidos até de 5 anos). Após a inscrição e envio de portfólio, os grupos são 

avaliados pela Archathon que decide quem irá participar:  

 
No Archathon, os participantes tem o desafio de projetar 1 ambiente em 
menos de 24 horas, com os produtos dos patrocinadores. É uma verdadeira 
experiência de imersão, com conteúdo, networking e prática profissional.  
(ARCHATHON - https://www.archathon.com.br/). 

 
 

Cerca de 30 equipes são selecionadas a participarem da maratona de projeto que deve 

durar menos de 24 horas. Cada equipe recebe a orientação de um mentor e deve escolher 

somente produtos da marca parceira. Os vencedores ganham uma viagem internacional e a 

participação como projetista de um ambiente no evento Casa Cor, na cidade correspondente. 

Dentre os atrativos oferecidos estão a possiblidade de trocar contatos entre colegas 

(networking), a chance de dar visibilidade ao projeto desenvolvido, o conhecimento dos 

produtos e chances de contratação em algumas empresas pós o evento. 

 

Figura 23: Propaganda da maratona promovida pela Archathon. 
Fonte: https://www.archathon.com.br/ (consultado em 27 de dezembro de 2018). 

 

Programas televisionados que exibem transformações de casa, reformas, construções 

não são uma novidade da nossa contemporaneidade. O que chama a atenção nos dois 

exemplos citados é a compressão do tempo de trabalho do profissional participante e sua alta 

rotatividade (a cada semana são novos participantes); e o incentivo à concorrência entre 

colegas por se tratarem de competições. Harvey orienta que uma das principais características 

da compressão do tempo-espaço foi a de acentuação da “volatilidade e efemeridade de 

modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, ideias e ideologias, valores e 

práticas estabelecidas” (1998, p. 258), características que tanto o programa da GNT como o 

https://www.archathon.com.br/
https://www.archathon.com.br/
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Workshop/maratona apresentam. Além disso, esses programas e eventos podem criar uma 

falsa sensação de que tanto o processo criativo, assim como a pesquisa de referências e 

materiais, e o desenvolvimento completo do projeto, são atividades realizáveis num curto 

período de horas. Isso contribui para a intensificação da desvalorização profissional, assim 

como ocorre com diversas outras carreiras sujeitas ao uso equivocado por parte da televisão 

ou outras mídias.  

 

Divisão Sexual do Trabalho 

A diferença histórica entre homens e mulheres se coloca em todos os espaços 

cotidianos e não seria diferente na carreira das arquitetas. Nos últimos 40 anos o ingresso de 

mulheres no mercado de trabalho foi massivo no Brasil, é o que aponta o já citado Anuário 

Estatístico do LAESE (2017, p.124). Esse processo se inicia a partir da década de 1970 em 

virtude da degradação dos salários que afetou a renda doméstica significativamente. Apesar 

do contingente feminino ter obtido uma ampliação de 169%, entre 1970 e 2010, a condição 

de igualdade entre os gêneros não foi estabelecida. Como já introduzido no primeiro capítulo, 

a paridade econômica entre os sexos pode levar cerca de 170 anos para ser conquistada. Essa 

mão-de-obra feminina tem sido absorvida pelo capital, principalmente de forma precarizada 

e desregulamentada (Antunes, 1999, p.105). Além disso, grande parte do trabalho reservado 

à mulher está restrita ao trabalho que exige ou menor qualificação ou menor poder de decisão 

(se possível as duas cosias).  

Em artigo publicado na Revista Arquitetas Invisíveis76 (2015), Marina de Fontes77, fala 

sobre o “processo de invisibilização” a que as mulheres estão submetidas, nesse caso, em 

relação à produção arquitetônica em especial (p.25). Ela argumenta que mesmo a formação 

arquitetônica e a atuação brasileira atravessando um período de feminização da profissão, “o 

reconhecimento e os cargos de chefia continuam sendo espaços de privilégio masculino”78 

(p.27). Um outro dificultador seria o “ônus da tripla jornada de trabalho, o serviço 

doméstico/familiar” que sobrecarrega, na grande maioria, somente a esfera feminina e 

raramente a masculina. Nesse sentido também trata o Anuário ao analisar a imposição da 

sociedade, em relação ao trabalho doméstico, junto às mulheres e o quanto isso afeta o acesso 

                                            
76 Revista Arquitetas Invisíveis. Brasília, n 1, 2015. Disponível em www.arquitetas invisíveis.com. 
77 Marina Lima de Fontes é pesquisadora e mestranda do curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de Brasília. Estuda a produção feminina na arquitetura impressa do século XX. 
78 Esses dados e índices serão melhor apresentados e confrontados no terceiro capítulo.  
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e até mesmo sua manutenção dentro do mercado de trabalho. O Anuário apresenta uma 

pesquisa desenvolvida pela Confederação Nacional da Indústria que analisa a motivação, 

entre os gêneros, para ter abandonado o último trabalho, comparando as escolhas femininas 

das masculinas. Dentre as escolhas, de maioria femininas, estão: 

- O emprego/trabalho era longe de casa;  

- Falta de tempo pra ficar com a família/para lazer;  

- Para estudar;  

- Para tomar conta dos filhos/parentes;  

- Outros.  

 

Gráfico 02: Motivos para ter deixado o último trabalho – Percentual de respostas dos brasileiros que já 
possuíram pelo menos dois empregos, por gênero (%). 

A soma dos percentuais difere de 100% porque os entrevistados podiam selecionar até 3 opções. 
Fonte: CNO Retratos da Sociedade Brasileira, 30, Rotatividade no mercado de trabalho. Março 2016. Dados 

estratificados. in: ANUÁRIO Estatístico do ILAESE: Trabalho & Exploração: O Mapa da Exploração dos 
Trabalhadores no Brasil. São Paulo, 2017. Vol. 1, nº 1 (p.125). 

 

De acordo com a pesquisa, em situações de crise como a que o Brasil atravessa no 

momento “as mulheres são as primeiras a serem demitidas e o desemprego estrutural as 
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atinge principalmente” (2017, p.127). E de fato isso se manifesta também na arquitetura, 

conforme será apresentado no terceiro capítulo a partir da análise dos questionários. 

Um ponto particular, porém, não exclusivo que ocorre dentro do exercício da 

arquitetura, é a ocultação ou inexistência dos nomes das mulheres como autoras, co-autoras 

em projetos e até mesmo no recebimento de prêmios. De acordo com Marina de Fontes, que 

também colaborou com uma entrevista ao CAU-BR79, ela afirma que muitos dos grandes 

nomes da arquitetura e do urbanismo tiveram esposas também arquitetas trabalhando no 

desenvolvimento de seus projetos, ou ainda “sócias ou co-autoras que não receberam 

qualquer crédito ou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”. Portanto, reforçando o 

conceito da autora, não se trata da ausência da mulher na atividade profissional em si, mas 

sim de um ocultamento da sua presença.  

Dentro desse quadro de desigualdade e desvalorização, as mulheres negras enfrentam 

um panorama de invisibilidade ainda maior, conforme reportagem feita pelo site Archdaily80 

CAU-RJ com a Equipe do Núcleo Arquitetas Invisíveis de Brasília. Elas esclarecem que o 

preconceito enraizado em nossa sociedade, “assim como as oportunidades ainda 

segmentadas geram uma disparidade de quantidade e reconhecimento de profissionais negras 

nos cursos e áreas de atuação da Arquitetura e do urbanismo”. As mulheres brancas ainda são 

mais beneficiadas que as negras. 

Ao final do mês de fevereiro de 2019, o CAU/BR foi incluso como signatário dos 

“Princípios do Empoderamento das Mulheres” elaborado pela ONU Mulheres (Entidade das 

Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento de Mulheres) juntamente do 

Pacto Global das Nações Unidas. O aceite do pedido de adesão à iniciativa, enviado em 2018, 

inclui o Conselho no compromisso com “a agenda de promoção à equidade de gênero em 

todas as suas instâncias organizacionais e em seu relacionamento com a sociedade.”81  

No entanto, de acordo com as elucidações presentes no Portal oficial ONU mulheres82, 

esses princípios foram criados direcionados à “comunidade empresarial”, para que 

                                            
79 Fonte: https://www.caubr.gov.br/inedito-visao-completa-sobre-a-presenca-da-mulher-na-arquitetura-e-

urbanismo/ (consultado em 02 de maio de 2019).  
80 Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/891887/representatividade-importa-conheca-31-arquitetas-negras 
(consultado em 10 de maio de 2019). 
81 Disponível em seu portal oficial https://www.caubr.gov.br/onu-aprova-adesao-do-cau-br-a-plataforma-de-

empoderamento-das-mulheres/ (consultado em 15/03/2019). 
82 Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/ 

(consultado em 15/03/2019). 

https://www.caubr.gov.br/inedito-visao-completa-sobre-a-presenca-da-mulher-na-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caubr.gov.br/inedito-visao-completa-sobre-a-presenca-da-mulher-na-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.archdaily.com.br/br/891887/representatividade-importa-conheca-31-arquitetas-negras
https://www.caubr.gov.br/onu-aprova-adesao-do-cau-br-a-plataforma-de-empoderamento-das-mulheres/
https://www.caubr.gov.br/onu-aprova-adesao-do-cau-br-a-plataforma-de-empoderamento-das-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
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incorporassem essas condutas em seus “negócios, valores e práticas”. Inclusive, o pedido de 

incorporação é feito através de um “formulário de adesão” disponível no mesmo portal. O 

cabeçalho que inaugura a declaração já apresenta um texto que define quem está assinando 

o compromisso: “Nós, lideranças empresariais de todo o mundo, expressamos nosso apoio 

[...]”. Assim como nas páginas seguintes, de preenchimento obrigatório, é necessário fornecer 

todas as informações da empresa, nome dos diretores executivos, entre outros. Até o início 

de 2018, somente no Brasil, já haviam 150 empresas signatárias, entre elas: IBM, Banco 

Santander, Itaú, DELL Computadores do Brasil, Mapfre Seguros Gerais S.A., Grupo Pão de 

Açúcar, Mc Donalds, Amazon Brasil, Magzine Luiza, Accenture, entre outras83.  

Curiosamente o CAU não possui práticas empresariais apesar de estar registrado no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Sua definição é de “autarquia federal dotada 

de personalidade jurídica de direito público”. De acordo com o Decreto – Lei nº 200/196784, 

autarquia é definida como: “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada.” (Título 1, Art. 5º, Item I). Possuem, portanto, prerrogativa públicas, mas 

organização e administração próprias. Alguns exemplos de autarquias: INSS, IBAMA, INCRA, 

IBGE, etc.). 

Ao que parece a autarquia possui autonomia, possui um CNPJ mas defende um 

interesse que deveria ser público, sem finalidade lucrativa, portanto, não deveria ser uma 

empresa, muito menos agir como uma. Consultando o arquivo de apresentação do CAU onde 

estão contidos seus princípios, competências e serviços oferecidos, é possível verificar que 

alguns itens apresentados se assemelham consideravelmente ao de organizações 

empresariais que apresentam geralmente: Missão, Visão e Valores (aqui substituído pelo 

Conselho por Perspectiva), conforme imagem na sequência: 

                                            
83 A lista completa está disponível em http://www.onumulheres.org.br/noticias/principios-de-empoderamento-

das-mulheres-da-onu-alcanca-o-marco-de-150-empresas-signatarias-no-brasil/ (consultado em 15/03/2019). 
84 Decreto-Lei que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 

Administrativa e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del0200.htm (consultado em 15/03/2019). 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/principios-de-empoderamento-das-mulheres-da-onu-alcanca-o-marco-de-150-empresas-signatarias-no-brasil/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/principios-de-empoderamento-das-mulheres-da-onu-alcanca-o-marco-de-150-empresas-signatarias-no-brasil/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
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Figura 24: Princpíos que regem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR. 
Disponível em https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/apresentacao-cau.pdf (consultado em 15/03/2019). 

 
O grande incômodo não está no fato do Conselho ser signatário dos Princípios 

anteriormente citados, mas sim de um possível entendimento e de práticas empresariais da 

sua parte. Afinal, um Conselho profissional deveria estar relacionado com os trabalhadores de 

sua categoria, e não com o empresariado. O que ocorre é que muitos empresários, 

empregadores, empreendedores também são arquitetos e por consequência respondem ao 

mesmo Conselho, Sindicato e Institutos que os demais trabalhadores arquitetos. E essa 

dissonância de interesses dentro da própria categoria e dentro dos próprios órgãos 

representantes levanta o questionamento sobre a real representatividade dos arquitetos. 

Sobre isso será desenvolvido, na sequência, uma breve análise sobre as entidades de 

representação a categoria a partir das apreensões feitas sobre o II Inquérito Nacional de 

Arquitetura, já anteriormente citado. 

 

As entidades de representação da categoria 

Dadas as mudanças da morfologia do trabalho, que foram apresentadas ao longo desta 

investigação, um dos maiores desafios enfrentados pelas entidades de representação da 

categoria reside na questão do entendimento da atual classe trabalhadora e de sua 

complexidade. Como diria Antunes o desafio maior da classe-que-vive-do-trabalho é “soldar 

os laços de pertencimento de classe” (1999, p. 192). Para isso, as entidades precisarão incluir 

o trabalhador desempregado, subempregado, autônomo, freelancer, temporário, e demais 

variações da era da precarização. Além disso as entidades precisam incorporar, com urgência, 

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/apresentacao-cau.pdf
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uma pauta feminina para garantir a emancipação de gênero em relação às formas de opressão 

e dominação do capital. Da mesma forma deve acrescentar as questões negras, dos imigrantes 

e os espectros em torno das orientações sexuais dos indivíduos.   

Um outro grande desafio a ser enfrentado diz respeito à decisão que deverá ser 

tomada pelas entidades sobre sua efetiva representação se é do arquiteto assalariado ou o 

arquiteto patrão. A arquiteta Ermínia Maricato já apresentava essa preocupação no início da 

década de 1980, conforme extração feita a partir do II Inquérito Nacional de Arquitetura. Ela 

problematiza a dificuldade encontrada pelo Sindicato em costurar “uma categoria tão 

diversificada e que traz em seu seio, inclusive, interesses conflitantes já que congrega patrões 

e empregados” (p.55-56).  De acordo com Maricato a questão se complexificou, deixando de 

estar restrita somente ao Sindicato e incluindo o Conselho de Arquitetura. Conforme aponta 

Maricato, a entidade (nesse caso o Sindicato) representa ao mesmo tempo: “empresários, 

autônomos e assalariados”. Há ainda outras variações dentro dessas categorias como 

“empregados de empresas privadas, empresas públicas, funcionários públicos, etc.” (IAB-RJ, 

1982, p.61). 

O arquiteto Jorge Wilheim também apontava esse desafio a ser enfrentado pelos 

Sindicatos e o Conselho ao afirmar que “as alterações profissionais estão levando fatalmente 

à sindicalização de empregados e de empregadores; isto dividirá a categoria dos arquitetos 

em torno de reinvindicações e interesses legitimamente conflitantes”. Ele defendia que o IAB 

teria uma responsabilidade de mediação junto a essas divergências, “ao representar, 

culturalmente, a totalidade dos arquitetos e o papel da arquitetura no desenvolvimento 

nacional” (1981, p.98). 

Nesse sentido vale lembrar que na grande maioria das entrevistas do Inquérito, o IAB 

era visto como uma entidade ativa para a categoria, tendo ganhado força a partir da década 

de 1970, principalmente em sua representação cultural e como instituto de enfrentamento às 

condições da ditadura militar. Sua presença ativa era tão significante que o material que 

produziu, nas décadas de 1970 e 1980, é a base bibliográfica para se analisar o ofício do 

arquiteto, dentro desse estudo. Conforme cita Acácio Gil Borsói, o IAB era o órgão de 

representação “mais significativo na condução das questões relativas à atuação profissional 

dos arquitetos” (1981, p.16). Assim como também trata Alfredo Brito ao esclarecer que o IAB 

teve forte atuação “durante o período mais intenso e mais árduo de repressão” vivido no país 

(1981, p.25), e Demétrio Ribeiro quando cita que o IAB teria passado por “uma prova de fogo” 
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nos anos de repressão, se mantendo “independente, coeso e consequente em suas posições 

fundamentais” (1981, p.37). 

Conforme aponta Antunes (2018, p.25) é no século XXI que trabalhadores e 

trabalhadoras vivenciam situações de precariedade e instabilidade em relação às ofertas e 

condições de trabalho, sendo que um enorme contingente ainda experimenta o “flagelo do 

desemprego” ou como trata Braga, vivencia-se a “precariedade laboral” (2017, p.25). Em 

relações inversas, enquanto o número de trabalhadores cresce em escala global, o número de 

empregos disponíveis decai somado ainda à dilaceração contínua dos direitos sociais 

historicamente conquistados. A partir dessa compreensão do mundo do trabalho 

contemporâneo, foi desenvolvido o questionário como uma ferramenta de investigação 

dentro do processo empírico, de forma a avaliar se a situação do trabalhador arquiteto 

também se insere nessa conjuntura, conforme será apresentado no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

O Arquiteto no Mercado Imobiliário em Niterói/RJ e a Análise dos Questionários 

 

“Nosso dia vai chegar 
Teremos nossa vez 

Não é pedir demais: 
Quero justiça 

Quero trabalhar em paz 
Não é muito o que lhe peço 

Eu quero um trabalho honesto 
Em vez de escravidão 

 
Deve haver algum lugar 

Onde o mais forte não 
Consegue escravizar 

Quem não tem chance 
 

De onde vem a indiferença 
Temperada a ferro e fogo? 

Quem guarda os portões da fábrica? [...]” 
 

(Legião Urbana, Fábrica, 1986 – por Renato Russo) 
 

Colagem digital 04 intitulada: “Roleta”. 
Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 

Arquitetura base utilizada: Museu de Arte Contemporânea de Niterói de Oscar Niemeyer – Brasil. 
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Introdução 

 

Durante a pesquisa bibliográfica e da percepção de que referências sobre a temática 

específica eram escassas, elaborar os questionários tornou-se uma ferramenta necessária 

para validar (ou não) as motivações que levaram ao desenvolvimento desta investigação. 

Somente com as respostas dos questionários e da compilação dos dados seria possível 

conhecer um quadro real do conjunto de práticas da força de trabalho do arquiteto, dentro 

do cenário de vivência das experiências já relatadas, através do campo da cidade de Niterói-

RJ. Dessa forma, não somente as percepções foram validadas como outras questões 

apareceram para endossar toda a conceituação do mundo do trabalho aqui desenvolvida ao 

longo do texto. Num esforço de garantir ainda mais densidade aos questionários, todo o 

material elaborado foi ainda confrontado, sempre que possível, com pesquisas desenvolvidas 

pelo Conselho de Arquitetura, com reportagens sobre os temas abordados, além da própria 

bibliografia utilizada. 

 

Análise dos Questionários 

 

O questionário, encerrado em dezembro de 2018, obteve 53 respostas válidas 

considerando a filtragem feita a partir do perfil desejado. A pergunta filtro, de resposta 

obrigatória, para definição do perfil foi colocada logo na primeira seção (página inicial), sendo 

ela: “Você atende a este perfil? Arquitet@ formad@ (não importa o tempo de formação), que 

tenha trabalhado ou trabalhe no município de Niterói85, necessariamente dentro ou para o 

mercado imobiliário (mesmo que só durante o estágio)”.  

                                            

85 Niterói é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro que possui cerca de 511 mil habitantes de 
acordo com dados doa Projeção de População do IBGE (julho de 2018). Além disso Niterói possui o maior índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal do estado (IDHM), sendo o sétimo maior do país de acordo com o Atlas 
de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013. Cabe citar ainda que o município tem a segunda maior renda per 
capita do país. Dados que sugerem uma certa importância do município dentro do país. 
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Mapa 1: Mapa da localização esquemática do município de Niterói – Rj. 
Fonte: Mapas de base extraídos de Google e manipulados pela autora. 

 

Os dados utilizados de referência para comparação são as informações contidas no 

Anuário 201886 e alguns registros obtidos através do primeiro Censo de Arquitetos e 

Urbanistas87 (2012), ambos documentos elaborados pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil – CAU/BR. Vale esclarecer que todo o processo percorrido para 

elaboração do questionário, assim como a sequência de perguntas, opções de respostas, 

metodologia utilizada para análise dos dados, além da escolha pela forma como cada um foi 

apresentada, constam no item Apêndice - “Aplicação do Questionário: considerações 

                                            
86 Fonte: CAU/BR. Anuário de Arquitetura e Urbanismo Brasil 2018. Vol. 2, nº 1. Brasília: CAU/BR, 2018. p. 113.  
87 Em 2012, o CAU/BR com a justificativa de realizar a atualização cadastral dos arquitetos registrados, 

desenvolveu concomitantemente uma pesquisa socioeconômica, entre os meses de outubro e dezembro com 
a colaboração da empresa Parolle Comunicação e Serviços Especializados. Os resultados dessa pesquisa 
geraram o primeiro e até então inédito Censo de Arquitetos e Urbanistas. O próximo Censo foi feito em 2016 
e o terceiro em 2017, sendo esse último a fonte da base de dados do Anuário aqui utilizado. Os três Censos 
citados não estão disponíveis no site do CAU. As informações foram obtidas através de reportagem 
desenvolvida pela Revista AU, disponível em: http://au17.pini.com.br/arquitetura-
urbanismo/230/artigo288450-1.aspx - consultado em 25/01/2019. 

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/230/artigo288450-1.aspx
http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/230/artigo288450-1.aspx
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metodológicas e análise dos resultados”, ao final deste trabalho. Neste capítulo serão 

apresentados e comentados os dados já compilados. 

Antes mesmo de adentrar à análise das informações capturadas, vale delinear um 

panorama rápido e macro, a partir dos elementos oferecidos pelo Anuário em âmbito nacional 

e estadual (Rio de Janeiro). Como o Anuário tem um perfil mais quantitativo do que 

qualitativo, pretende-se oferecer ponderações entre seus elementos e entre os dados 

apreendidos no resultado dos questionários.   

De acordo com o Anuário, publicado em abril de 2018 (referente ao ano de 2017), 

existem 154.26488 arquitetos e urbanistas em todo o Brasil. Como o Anuário disponibiliza a 

proporção de arquitetos por região, foi criado um gráfico comparativo com a estimativas de 

habitantes a partir dos dados do IBGE89(Gráfico 3). Dentre os estados brasileiros, os que 

possuem maiores concentrações de arquitetos são: São Paulo (50.107), Rio de Janeiro 

(18.902), Rio Grande do Sul (13.952), Minas Gerais (11.947) e Paraná (9.687). Essa 

porcentagem se mantém desde 2012, ano em que foi desenvolvido o primeiro Censo de 

Arquitetos. 

 

Gráfico 3: Quantidade de arquitetos e urbanistas por região / Estimativa populacional por região (IBGE). 
Fonte: 01 - CAU/BR, 2018, p.15. / 02- elaboração autoral a partir dos dados divulgados pelo IBGE. Manipulação 

da imagem feita pela autora. 

 

                                            
88 O CAU/BR libera, diariamente, um quantitativo de registros ativos por estado, além do nacional (total). Porém, 

para o desenvolvimento desta análise, os valores considerados serão referentes aos do Anuário de abril de 
2018. Os números, mesmo atualizados, mantém os estados nas mesmas posições descritas no texto. 

89 De acordo com as estimativas da população para estados e municípios divulgadas pelo IBGE em julho de 2018. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/08/2018&jornal=515&pagina=55&totalA
rquivos=134 - consultado em 12/01/2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/08/2018&jornal=515&pagina=55&totalArquivos=134
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/08/2018&jornal=515&pagina=55&totalArquivos=134
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A população de arquitetos, de acordo com o Anuário, cresce em média 8% ao ano. Ao 

se comparar as informações obtidas no Anuário de 2018 com o primeiro Censo de 2012, 

avalia-se que o aumento de arquitetos e urbanistas no país foi de 46%, conforme Gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Crescimento do número de arquitetos no país (2012-2017). 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.15. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 

Já a população de arquitetos no estado do Rio de Janeiro cresce em média cerca de 5% 

ao ano, sendo um pouco menor que a média nacional, atingindo um crescimento total para o 

mesmo período de 31%, sendo que em 2015 e 2016 houve uma diminuição de 2% anual, 

conforme Gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Crescimento do número de arquitetos no estado do RJ (2012-2017). 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.84. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 

O anuário do CAU analisa, de maneira breve, aspectos específicos dentro das regiões 

e dos estados. Ao observar os dados do estado do Rio de Janeiro é possível verificar que os 

municípios que possuem maior concentração de arquitetos (número absoluto) são: Rio de 

Janeiro e Niterói (entre 1.801 e 12.764), conforme Mapa 2. Porém, não há valores específicos 

para cada um. Os municípios com a cor branca possuem quantidade igual a 0, sendo eles: 

Varre-Sai, São Sebastião do Alto, Trajano de Morais e Duas Barras. 
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Mapa 2: Quantidade de arquitetos urbanistas por município do estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.84. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 
No entanto, mesmo nos municípios onde a quantidade de profissionais é 

extremamente baixa ou até nula, há atividades de arquitetura e urbanismo, conforme é 

possível visualizar no Mapa 3. O que pode significar que arquitetos registrados em 

determinado município possivelmente atuam em outros. 



106 
 

 

 

Mapa 3: Quantidade de atividades de arquitetura e urbanismo por município do estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.85. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 
SEÇÃO 2 – Perfil do Entrevistado: 

Considerando a primeira seção - composta somente pela pergunta filtro, apresentada 

no início desse capítulo, dar-se-á prosseguimento à Seção 2, que diz respeito à formação do 

perfil dos entrevistados. É importante anunciar que todos os respondentes serão identificados 

por suas inicias ao longo do trabalho, seguido pela faixa etária a qual pertencem, e o gênero 

declarado. Para efeito de apropriação rápida dos resultados obtidos foi gerado um gráfico 

síntese ao final desse capítulo. 

Quanto à idade dos entrevistados, foi gerado o Gráfico 6, que apresenta as fatias 

etárias declaradas para o ano de 2018, porém, vale destacar que a maior parcela dos 

respondentes ocupa a faixa “entre 25 e 30 anos” – 45%, seguida da faixa “entre 30 e 35 anos” 

– 30%, e que somadas representam 75% “entre 25 e 35 anos”. De acordo com o Anuário, os 

arquitetos e urbanistas estão cada vez mais jovens (ver Tabela 2), onde 27% possui idade até 

30 anos (pelos questionários são 47%) e 41% entre 31 e 40 anos (pelos questionários são 38%).  

Como não há, no Anuário, divisão por estado ou município, é natural que exista certa 
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discrepância entre os dados encontrados, porém, as tendências percentuais encontradas são 

as mesmas das disponibilizadas pelo CAU/BR. 

 

Gráfico 6: Idade declarada pelos entrevistados em 2018. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

 
Tabela 2: Proporção das faixas etárias dos arquitetos e urbanistas em âmbito nacional. 

Fonte: CAU/BR, 2018, p.15. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 

Quanto à identidade de gênero90, verificou-se três variações de respostas: “Feminino” 

(41 respostas), “Masculino” (11 respostas) e “Cisgênero91” (01 respostas). Após agrupar os 

dados dentro dessas opções, gerou-se o Gráfico 7 que aponta que a maioria dos respondentes 

assume sua identidade de gênero feminino - 77% do total: 

                                            
90 De acordo com o “Manual de Comunicação LGBTI+” (2018) a identidade de gênero é “a percepção que uma 

pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente 
de sexo biológico.” (p. 25). Dessa forma, por ser uma convicção íntima e abranger uma variedade de 
identificações particulares, a alternativa de resposta a essa pergunta era do tipo “resposta aberta”, onde cada 
respondente poderia se auto atribuir a identidade de gênero que lhe fosse mais adequada. Disponível em: 
https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf (consultado em 
18/06/2018).  

91 Também de acordo com o mesmo Manual citado acima, o termo Cisgênero refere-se ao “indivíduo que se 

identifica, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer.” (p.27).  

https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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Gráfico 7: Identidade de Gênero declarada pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

 
Gráfico 8: Composição de arquitetos por gênero – porcentagem nacional e estadual. 

Fonte: CAU/BR, 2018, p.15 e p.84. Manipulação da imagem feita pela autora. 
 

De acordo com o Anuário, a composição por gênero92 nacional e estadual também é 

majoritariamente feminina, sendo a Nacional igual a 62,6% e a estadual (RJ) a 57% (ver Gráfico 

8). Também no primeiro Censo de Arquitetos (2012), o gênero feminino já representava 61% 

do total, porém, verificou-se que essa proporção diminui conforme a idade aumenta. Na faixa 

etária entre 20 e 25 anos, a porcentagem feminina era de 78%; entre 41 e 60 anos os valores 

se equilibravam em relação ao gênero, e na faixa acima de 61 anos, a porcentagem feminina 

                                            
92 Importante esclarecer que o Censo do qual o Anuário captura as informações (ambos elaborados pelo 

CAU/BR), tratou como sinônimos “identidade de gênero” e “sexo biológico”, e por isso as opções apresentadas 
pelo Anuário são limitadas a: homens e mulheres. A redução dos termos ou a restrição do tipo de resposta 
impossibilita o uso das terminologias apropriadas e agrupa, equivocadamente, identidades distintas.  
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caía para 29% (ver Gráfico 9). Como essa análise por faixa etária não foi desenvolvida no 

Anuário 2018, não é possível afirmar que a tendência tenha se mantido, no entanto, ela 

explicaria a porcentagem elevada encontrada nos questionários. Já a diminuição gradativa do 

número de mulheres, ao longo do avanço da idade, pode ter várias justificativas hipotéticas, 

como a exaustiva rotina do trabalho doméstico (fruto de uma construção social sexuada), ou 

a chegada dos filhos e também a dificuldade em regressar ao mercado de trabalho pós licença-

maternidade - questões que serão apontadas mais à frente no decorrer da análise.    

 

 

Gráfico 9: Gênero na Arquitetura por Faixa Etária. 
Fonte: http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/230/artigo288450-1.aspx - consultado em 24/01/2019 

 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que o CAU analisa apenas dados 

oriundos de arquitetos que tenham seus registros em dia, o que significa que ele não abarca 

o contingente de trabalhadores que tenham o CAU suspenso ou estejam com registro 

irregular. Portanto, as porcentagens apresentadas podem ser inferiores aos dados reais e 

também mascarar realidades da nova configuração da classe trabalhadora93. 

Ao analisar as relações entre idade e gênero, percebeu-se que das 41 identidades 

femininas declaradas, 35 situam-se na faixa etária entre 25 e 35 anos, totalizando 85,37% das 

identidades femininas. Portanto, o grupo analisado, neste recorte, abarca um público 

majoritariamente adulto, em idade de trabalho ativa, declarada em sua maioria com a 

identidade de gênero feminina, entre 25 e 35 anos.  

                                            
93 ANTUNES, 2005, p.32. 

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/230/artigo288450-1.aspx


110 
 

 

No que diz respeito ao tempo de atuação, analisando os períodos temporais 

declarados, checou-se que 86% dos respondentes possuem “entre 0 e 15 anos” de atuação 

profissional, sendo a maior parcela referente ao tempo de atuação “entre 5 e 10 anos”, com 

porcentagem de 38%, conforme o Gráfico 10: 

 

Gráfico 10: Tempo de atuação profissional declarada pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Na pergunta “Está trabalhando com arquitetura atualmente?” foram identificados 

padrões de resposta que levaram à formação de três variantes principais: “Sim” (31 

respostas), “Não” (11 respostas), e “Parcialmente” (11 respostas), conforme Gráfico 11: 

 

Gráfico 11: Situação atual de trabalho, em arquitetura, declarada pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 
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Cada uma dessas três variações apresentadas no Gráfico 9, possui duas subcategorias 

identificadas conforme a Tabela 3: 

Está trabalhando com arquitetura atualmente? 

Sim 
Estão trabalhando 30 

Estão trabalhando e estudando 01 

Não 
Não estão trabalhando, nem estudando 04 

Não estão trabalhando, mas estão estudando 07 

Parcialmente 
Tenho outro(s) trabalho(s), mas a arquitetura é SIM minha principal fonte de renda 06 

Tenho outro(s) trabalho(s), mas a arquitetura NÃO é minha principal fonte de renda 05 

TOTAL 53 

Tabela 3: Situação atual de trabalho, em arquitetura, declarada pelos entrevistados (subcategorias). 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

A maioria dos respondentes que afirmou não estar trabalhando, mas estudando, 

descreveu nos comentários que recebia bolsa para os estudos (mestrado, geralmente), o que 

aparentou ser uma preocupação em demonstrar que dispunha de alguma renda fixa. Porém, 

o fator renda ou salário, não estão sendo considerados com tanto afinco nesta pesquisa.  

Do total de arquitetos que afirmou “Não” estar trabalhando com arquitetura, 82% são 

de gênero feminino. Esse valor encontrado corrobora a suspeita levantada na análise da 

questão sobre gênero e das porcentagens encontradas através dos registros do CAU. Apesar 

dos respondentes não afirmarem em momento algum se teriam seus registros suspensos ou 

não, é possível observar que o número de pessoas de gênero feminino distantes do mercado 

de trabalho é elevado. 

Dando sequência à pergunta anterior, duas outras questões foram indagadas, sendo a 

primeira: “Se NÃO (não está trabalhando com arquitetura), há quanto tempo se desligou da 

área?”. E a segunda: “Se SIM (está trabalhando com arquitetura), em qual regime de 

trabalho?”. Para a primeira foram identificados padrões de resposta em meses e anos, que 

foram agrupadas em 3 opções: “até 1 ano”, “entre 1 e 2 anos”, “acima de 2 anos”, conforme 

Gráfico 12:  
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Gráfico 12: Tempo de desligamento das atividades de arquitetura declaradas pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Mesmo as respostas dentro da faixa “acima de 2 anos” não ultrapassaram 4 anos94 de 

desligamento. Portanto, 91% se desligou da área até 2 anos (sendo 2018 o ano de referência). 

Um período relativamente curto, mas que coincide com os desdobramentos da crise 

econômica agravadas após os Jogos Olímpicos de 2016 que aconteceram no país e geraram 

impactos ainda mais aprofundados no estado do Rio de Janeiro. Conforme reportagem feita 

pelo Jornal Estadão95, em fevereiro de 2018, que analisa a crise financeira no Estado do Rio, 

vale destacar:  

[...] Com o pior resultado entre os Estados do País, o Rio fechou 92.192 vagas 
com carteira assinada no ano passado, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 

Entre 2015 e 2017, quase um quinto do total de vagas fechadas em todo o País 
(2,882 milhões) foram perdidas no Estado. O contingente de empregos formais 
voltou ao mesmo patamar de 2009, conforme levantamento da Federação das 

                                            
94 A opção de resposta para essa pergunta era do tipo “aberta”, portanto, os respondentes declararam o tempo 

por extenso e as respostas foram então agrupadas. Para mais informações ver Apêndice. 
95 GRAVAS, Dougras. Crise financeira deixou marcas no Estado do Rio – Após as Olimpíadas de 2016, 

especialmente, Rio ganhou noticiário pelos seus problemas. O Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 13 de 
fevereiro de 2018. Caderno de Economia e Negócios. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-deixou-marcas-no-estado-do-
rio,70002187692 – consultado em 28/12/2018.  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-deixou-marcas-no-estado-do-rio,70002187692
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-deixou-marcas-no-estado-do-rio,70002187692
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Indústrias do Rio (Firjan) feito a pedido do Estado (Fonte: Jornal O Estado de São 
Paulo, reportagem de Dougras Gavras, RJ, 2018). 

O impacto desses dados pode ser visualizado através do mapa do crescimento de 

atividades de arquitetura por estado (ver Mapa 4) presente no Anuário do CAU, que aponta 

que o estado do Rio de Janeiro teve crescimento de atividades igual a 0 em 2016 e 2017 (até 

2 anos): 

 

Mapa 4: Mapeamento do crescimento das atividades de arquitetura e urbanismo por estado (2016 e 2017). 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.84 e p.11. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 

Posteriormente, no Anuário, são apresentadas as informações referentes ao Gráfico 

13 que aborda a variação de registros de atividades de arquitetura somente no estado do Rio 

de Janeiro. Apesar do título anunciar um crescimento total da ordem de 42%, o gráfico 

apresenta as variações ano a ano e aponta que, a partir de 2013, o crescimento foi decaindo, 

chegando a ser negativo em 2016 e 2017. O título, que apresenta a soma total de todos os 
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anos da série analisada, pode levar a uma interpretação equivocada do quadro de registros 

de atividades de arquitetura no estado.  

 

Gráfico 13: Registro de atividades de arquitetura e urbanismo no estado RJ (2012-2017). 
Fonte: CAU/BR, 2018, p.85. Manipulação da imagem feita pela autora. 

 

Para a segunda questão desdobrada “Se SIM (está trabalhando com arquitetura), em 

qual tipo de regime de trabalho”, foram identificados quatro padrões de resposta que 

geraram as opções: “Funcionário” (12 respostas), “Freelancer” (06 respostas), “Autônomo” 

(20 respostas) e “Escritório Próprio” (04 respostas), conforme Gráfico 14. Alguns desses 

termos foram inicialmente sugeridos e posteriormente complementados pelos respondentes, 

portanto, são aproximações dos regimes de trabalho existentes. 

 É possível perceber que cerca de 62% dos arquitetos em exercício atuam de forma 

independente como “freelancer” ou “autônomo”. Se somarmos ainda a porcentagem dos que 

declararam ter “escritório próprio” (desconsiderando o porte destes), chega-se ao total de 

72% de arquitetos atuando de forma independente. 

 

Gráfico 14: Tipo de regime de trabalho, em arquitetura, declarado pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 
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Uma avaliação importante é que, em muitos dos casos, tanto a prática autônoma como 

a freelancer (e até mesmo o “escritório próprio”) são desenvolvidas dentro do espaço 

domiciliar do trabalhador. Em virtude dos avanços tecnológicos de comunicação, as relações 

de trabalho foram se modificando, o que permitiu que o “trabalho em casa se disseminasse 

por toda a sociedade”, como afirma SCHOLZ (2016, p.24-25) e complementa: 

 
Usando a linguagem do empreendedorismo, flexibilidade, autonomia e 
escolha, o peso das escolhas mais arriscadas da vida – desemprego, doença 
e envelhecimento – foi colocado nos ombros dxs trabalhadorxs96. (SCHOLZ, 
20016, p.32-33). 

 
 

E esse formato de atividade inserido no espaço residencial do trabalhador se torna 

ainda mais perverso quando se trata do gênero feminino, como aponta Antunes (2005) “o 

trabalho produtivo a domicílio mescla-se com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando 

as formas de exploração do contingente feminino.” (p.80). E a tendência é que essa 

modalidade aumente, conforme reportagem do Jornal O Globo97 (janeiro de 2018) que, 

através de pesquisa feita entre setembro e outubro de 2017 apontou que 77,3% dos 

brasileiros já estavam atuando “como freelancers no país, oferecendo serviços que vão de 

consultorias especializadas a assistência técnica. Desses, 37,1% vivem exclusivamente como 

autônomos.” De acordo com a reportagem, freelancer é uma categoria que engloba o serviço 

autônomo, portanto, o valor apresentado de 77,3% corresponde aos 62% dos respondentes 

do questionário aplicado. A reportagem indicava também a tendência do crescimento em 

âmbito global: 

 
RIO — As frequentes demissões no ano passado (2017) levaram muitos 
profissionais e fazer bicos para garantir alguma renda. Paralelamente a isto, 
a tendência mundial de trabalho por demanda, com hora e local flexíveis, 
tem ganhado espaço no Brasil [...]. (O GLOBO, 2018). 

 
 

                                            
96 O autor Trebor Scholz utiliza a letra “x” para abranger toda a variação de identidade de gênero existe. 
97 RIBAS, raphaela. OGLOBO: freelancers: modelo de trabalho autônomo deve crescer em 2018 - 

profissionalização exige organização de finanças e escolha de tributação: mei, simples e rpa. o globo. Rio de 
Janeiro, 28 de janeiro de 2018, caderno de economia. disponível em:  
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/freelancers-modelo-de-trabalho-autonomo-deve-crescer-
em-2018-22312813 (consultado em 12/01/2019). 

https://oglobo.globo.com/economia/emprego/freelancers-modelo-de-trabalho-autonomo-deve-crescer-em-2018-22312813
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/freelancers-modelo-de-trabalho-autonomo-deve-crescer-em-2018-22312813
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A reportagem contribui para a contextualização de que, nem sempre, a prática 

independente é uma escolha do trabalhador. Muitas vezes essa modalidade é uma alternativa 

para driblar um período de crise. Nesse sentido, ao analisar o Anuário do CAU, percebe-se que 

apesar do Rio de Janeiro ocupar a segunda posição como estado com a maior quantidade de 

arquitetos, ele cai para a sétima posição entre os estados com maior concentração de 

atividades98 de arquitetura, conforme Tabela 4 na sequência:  

 

COLOCAÇÃO 
UNIDADE 

FEDERATIVA 
ATIVIDADES 

1º SP 356.197 

2º RS 259.856 

3º PR 135.646 

4º SC 132.949 

5º MG 71.251 

6º GO 70.701 

7º RJ 65.887 

8º MT 57.117 

9º BA 30.096 

10º MS 28.425 
Tabela 4: Atividades de arquitetura e urbanismo por unidade federativa. 

Fonte: CAU/BR, 2018, p.84 e p.19. Manipulação feita pela autora. 
 

Estes dados demonstram que o volume de atividades no estado do Rio de Janeiro é 

desproporcional em relação ao número de profissionais existentes, cerca de 3,599 atividades 

para cada profissional. O que significa que cada profissional emite cerca de 3,5 Registros de 

Responsabilidade Técnicas (RRT) por ano, um número muito baixo principalmente se 

considerarmos a variedade de opções contidas dentro desses registros. Por exemplo, um 

arquiteto que tenha realizado 3 projetos para clientes diferentes irá emitir 3 RRT’s de projeto 

junto ao CAU. Mesmo que sejam projetos de porte considerável (mas também pode ser a 

reforma de um banheiro, ou de uma sala, ou apenas uma consultoria) ainda é uma quantidade 

                                            
98 As atividades em arquitetura são quantificadas a partir dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) 

emitidas pelos profissionais através do Conselho. Cada atividade realizada representa uma RRT gerada (e 
paga) e, portanto, uma atividade computada. O Anuário agrupa algumas atividades em grandes categorias 
como projeto, execução, ensino, etc. As atividades de arquitetura não constituem vínculos empregatícios. 
Elas configuram uma determinada ação de trabalho por arquiteto(a). É importante lembrar que há ainda, 
tanto arquitetos(as), como atividades de arquitetura não contabilizados pelo CAU em virtude da suspensão 
da carteira, não pagamento da anuidade, ou irregularidade quando na ausência dos registros.  

99 Esse número foi obtido através da divisão do número de atividades mapeadas no estado (65.887) pelo número 

de profissionais registrados (18.902). 
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de registros muito baixa para o período de um ano. O Anuário também verifica que o número 

de atividades registradas no Conselho só aumenta, o que demonstra um possível crescimento 

da prática autônoma. É importante ressaltar que a expansão do número de registros pode 

demonstrar a existência de um alto índice de desemprego entre arquitetos, e a prática 

autônoma torna-se uma solução possível.  

 

SEÇÃO 3 - “Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto e Urbanista” 

A análise da Seção 3, onde as perguntas derivam do “Manual de Defesa Pessoal do 

Jovem Arquiteto e Urbanista” (ver Apêndice 1) foram desenhadas para dar conta da 

investigação desenvolvida nesse trabalho. É a Seção com o maior número de perguntas e de 

respostas mais qualitativas do que quantitativas, contrapondo a Seção 2. 

Em relação à pergunta Q01- “Você já trabalhou de maneira informal em algum 

escritório de arquitetura?”, 74% dos arquitetos responderam que “Sim”, já trabalharam de 

maneira informal. Aos que responderam “Não”, havia uma pergunta desdobrada direcionada: 

Q01.1. - “Se NÃO, ainda que admitido de forma legal, havia alguma forma de 

irregularidade?”, onde 43% responderam que “Sim”, havia algum tipo de irregularidade 

mesmo quando o processo de contratação era formalizado. Portanto, irregularidades de 

forma geral fazem parte das condições do trabalho de 85% dos arquitetos questionados. Sem 

levar em consideração os que responderam “não ter certeza” (21%) sobre a existência ou não 

de irregularidades, conforme Tabela 5 e Tabela 6 na sequência: 

Você já trabalhou de maneira informal em 
algum escritório de arquitetura? 

Sim 74% 

Não 26% 

TOTAL 100% 
Tabela 5: Trabalho informal dentro de escritórios de arquitetura declarado pelos entrevistados. 

Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Se NÃO, ainda que admitido de forma legal, 
havia alguma forma de irregularidade? 

Sim 43% 

Não 36% 

Não tenho certeza 21% 

TOTAL 100% 
Tabela 6: Trabalho irregular dentro de escritórios de arquitetura declarados pelos entrevistados. 

Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 
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Os tipos de irregularidades aos quais estavam subordinados foram exemplificados, de 

forma discursiva, por 26 pessoas, através das respostas à outra pergunta desdobrada: Q01.2. 

“Qual ou quais eram as irregularidades?”. A “ausência de registro na carteira de trabalho” e 

a “ausência de algum tipo de contrato” empatam como irregularidades mais citadas. Na 

sequência está a “notação, na carteira, de horas contratadas inferior ao que ocorre de fato”, 

e o “pagamento de salários abaixo do piso estipulado” pelo Conselho. São recorrentes 

também “notações na carteira de função diferente da exercida” (geralmente a notação 

descreve função mais desqualificada do que de fato é), “horas extras trabalhadas não 

remuneradas ou descontadas”, e a “exigência de MEI100”. É importante destacar que metade 

das respostas continha mais de um exemplo de irregularidade descrita, como nas extrações 

abaixo: 

Trabalho sem carteira assinada, valor do salário bem inferior ao piso 
estabelecido pelo CAU, o regime de férias era um tanto quanto obscuro, já 
que não havia nada formalizado e desse modo ficávamos a mercê da boa 
vontade do empregador (MR, entre 25 e 30 anos, feminino101). 
 
Sem carteira assinada / sem contrato / exigência de utilização de MEI para 
pagamento de serviço de arquitetura / pagamento inferior ao piso / 
pagamento sem qualquer tipo de formalidade ou regularização, com os 
impostos sonegados (sem RPA, CLT, apenas transferência bancária) / carga 
horária maior que a combinada sem pagamento de hora extra ou banco de 
horas (CM, entre 25 e 30 anos, feminino). 

 

De acordo com a publicação da Agência Brasil102 (EBC), a partir do levantamento 

desenvolvido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro (Fecomércio RJ), o trabalho informal cresceu 7,7% no estado (referente ao ano de 

2017). Os dados são medidos a partir de indicadores, como número de carteiras assinadas 

(que obteve queda de 1,1 ponto percentual), por exemplo. Os números relativos à 

informalidade no estado do Rio de Janeiro cresceram mais que nos demais estados, sendo 

                                            
100 A sigla MEI significa “Microempreendedor Individual” e é uma modalidade de contratação de força de 

trabalho comumente utilizada em arquitetura. Algumas empresas exigem que o funcionário se cadastre como 
MEI para efetivar a “contratação”. O funcionário é então excluído dos encargos trabalhistas pela modalidade 
da Carteira de Trabalho (CLT) e passa a receber através de um CNPJ (pessoa jurídica).  

101 Conforme já esclarecido anteriormente, serão apresentados somente as inicias dos nomes dos entrevistados. 

Na sequência a faixa de idade e o gênero declarado pelos menos. 
102 EBC, Agência Brasil. “Pesquisa revela que trabalho informal cresceu 7,7% em um ano no Rio.” Economia, 22 

de agosto de 2018, por Nielmar de Oliveira, Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-08/pesquisa-revela-que-trabalho-informal-
cresceu-77-em-um-ano-no-rio – consultado em 28/12/2018 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-08/pesquisa-revela-que-trabalho-informal-cresceu-77-em-um-ano-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-08/pesquisa-revela-que-trabalho-informal-cresceu-77-em-um-ano-no-rio
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considerado “o menor índice de emprego formal desde 2014.” Da mesma forma, a quantidade 

de “trabalhadores por conta própria alcançou no Rio de Janeiro o maior índice da série 

histórica desde 2014, quando a crise se tornou mais forte”.  

 

Quanto à pergunta Q02 - “Você já recebeu alguma proposta para se tornar sócio da 

empresa onde trabalha ou trabalhou, ou veio a se tornar sócio?”, 26% dos arquitetos 

responderam que “Sim”, enquanto 74% responderam que “Não”. Aqueles que responderam 

afirmativamente, junto à pergunta seguinte Q2.1. “Se SIM, como era a oferta ou o sistema 

propriamente?”, descreveram as propostas realizadas por seus empregadores. Sendo essas, 

em sua maioria, alternativas para driblar direitos trabalhistas, conforme as extrações abaixo: 

 

A sociedade foi oferecida como alternativa à assinatura da carteira de 
trabalho, sem quaisquer benefícios (LV, entre 30 e 35 anos, feminino). 
 
As condições de trabalho eram exatamente as mesmas de antes. A sociedade 
era apenas para não assinar a carteira. A diferença salarial era insignificante. 
Fui demitida para entrar como sócia e tive que devolver a multa já que a 
empresa justificava que não estava me demitindo, apenas mudando a forma 
de contratação (AS, entre 30 e 35 anos, feminino). 
 
A gente recebia um contracheque com o pró-labore de um salário mínimo. O 
restante era transferido para nossa conta. Mas a gente não tinha força como 
sócio. Era apenas um funcionário padrão (AD, entre 30 e 35 anos, feminino). 

 

É importante ressaltar que 04 respostas discursivas apresentaram informações 

insignificantes para a pesquisa, onde 03 respostas apontaram o fato de receberem 

participação nos lucros e 01 descreveu que a sociedade ocorreu, pois, o escritório era da 

própria família.  

A pergunta Q03 - “Você já foi admitido como freelancer de um escritório de 

arquitetura ou recebeu essa proposta?” obteve 20 respostas positivas (38%) e 33 negativas 

(62%). O desdobramento Q03.1. - “Se SIM, você acredita que esse sistema funcionava? Quais 

seriam os benefícios e/ou malefícios?” indicou três variações macro de respostas que foram 

agrupadas como: “Positivas” (03 respostas), “Negativas” (07 respostas) e “Ponderações”103 

(10 respostas). Como as respostas foram consideravelmente extensas e com exposições sobre 

                                            
103 Optou-se por chamar de “ponderações”, pois as respostas traziam contrapontos entre vantagens e 

desvantagens da prestação de serviço no formato de freelancer. 
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os aspectos negativos e positivos, optou-se por apresentar um quadro contendo as duas 

polaridades apresentadas na sequência: 

 

Figura 25: Quadros dos aspectos positivos e negativos em relação ao trabalho de freelancer. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Dentre as repostas obtidas, destaca-se os contrapontos apontados: 

 
Funcionava como o novo regime intermitente da reforma trabalhista do 
governo, porém o valor sempre muda em função do trabalho ou cliente. De 
positivo tem a flexibilidade de horário e menos horas gastas no trânsito. De 
negativo, todas as despesas indiretas (comida, energia elétrica, internet, 
computador) sendo arcadas pelo freelancer. É comum a demora para 
receber ou mesmo o "calote” pois sempre sou advertido que seria preciso o 
cliente pagar para depois eu receber, mesmo com o acordo sendo entre mim 
e o escritório (ALT, entre 35 e 40 anos, masculino). 

 
Tinha como benefícios a oportunidade de não ficar parada no mercado, a 
chance de ser vista por outros fornecedores, empresas, construtoras, novos 
contatos de mão de obra, ver como outros escritórios funcionam e sempre 
estar estudando novas técnicas e tendências. Malefícios de baixa 
remuneração e sem vínculo empregatício e benefícios (KMQ, entre 30 e 35 
anos, feminino). 
 
Não sei dizer, mas aceitaria, pois, preciso do dinheiro (LC, entre 25 e 30 anos, 
feminino). 

 
 

Seguindo a ideia de contraposição dos argumentos apresentados, uma reportagem 

apresentada pela Revista Exame (2016) aponta que o número de brasileiros que têm 
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trabalhado sem vínculo formal (de forma autônoma ou freelancer), aumentou 30% desde 

2015. Os fatores responsáveis citados vão desde o alto índice de desemprego, passando por 

dificuldades em lidar com a rotina de empresas/chefes, possibilidade de flexibilidade de 

horário, entre outros. A reportagem inclui dados sobre o aumento dessa modalidade em 

âmbito americano e a apresenta sempre de forma otimista, ponderando aspectos mais 

positivos do que negativos, mas vale a atenção: 

 
 
Seja no mercado brasileiro ou americano, a verdade é que grandes empresas 
já se utilizam dos serviços de profissionais autônomos ou freelancers como 
forma de cortar custos com a mão de obra, enxugar suas equipes e, assim, 
economizar na folha de pagamento. E o crescimento deste nicho de 
profissionais e de empresas dispostas a atendê-los nos indica que, em 
momentos de crise, surgem grandes oportunidades. (EXAME, 2016). 

 
 

Quando recorremos ao quadro de aspectos negativos, já apresentado, é possível 

verificar que essa modalidade, no geral, privilegia muito mais o “contratante” do que o 

“contratado”, e que, apesar de haver pontos positivos, a comparação entre eles possui 

distinções consideráveis. Optar pela carreira independente por sobrevivência, não é o mesmo 

que ser um empreendedor ou bem-sucedido no seu próprio negócio.  

Em relação à pergunta Q04 - “Você já foi admitido para cargos que não eram de 

arquitetos, mas trabalhava como tal?”, 27 arquitetos responderam que “Sim” (51%) e 26 que 

“Não” (49%). Uma proporção bem equilibrada entre as respostas. E como desdobramento da 

pergunta: Q04.1. - “Se SIM, qual era o nome do cargo e como você se sentia?”. Os nomes 

dos cargos variam, sendo projetista o mais comum, seguido de analista, auxiliar, estagiário104, 

assistente, técnico, ou a própria contração através do MEI que não atribui nome nenhum ao 

cargo. Conforme aponta MB, as opções podem ser ainda mais complexas e variáveis: 

 
Responsável por suprimentos, compras, financeiro e auxiliar administrativo. 
Eram tantas funções e que de fato não eram da minha área, que nem eu 
mesma sabia qual era o meu cargo. Sobretudo, me sentia vulnerável às 
mudanças da empresa e questionava o investimento no curso de arquitetura 
diante desse quadro onde recebia menos de 2 salários mínimos. (MB, entre 
25 e 30 anos, feminino). 

 

                                            
104 Alguns respondentes descreveram que eram estagiários de escritórios e que mesmo após terem se formado 

a contratação não chegou a acontecer ou demorou em ser ajustada. 
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Alguns respondentes citaram que havia um espectro de normalidade quanto ao nome 

da função ser distinto da profissão. Principalmente os recém-formados, por conta da falta de 

experiência, não dispendiam energia para maiores questionamentos. Muitos afirmavam que 

a noção de que essas nomenclaturas eram indevidas foi sendo construída com o tempo, 

conforme aponta AS (entre 30 e 35 anos, feminino): “Como foi meu primeiro emprego como 

arquiteta eu não tinha consciência do absurdo. Achava relativamente justo já que eu era 

recém-formada.”. Ou ainda como descreve AD: 

 
 
Na época eu ficava meio frustrada com a nomenclatura na carteira. [...], mas 
também eu estava feliz com meu primeiro emprego. Ainda mais que eu era 
recém-formada e não tinha muito critério de mercado. Tudo era bom pra 
mim. Quando comecei a perceber os abusos, e ficar insatisfeita com a carga 
horária de segunda a sábado e com o salário de R$2.200,00, em menos de 
um mês consegui outro emprego. Tinham muitas oportunidades na época. 
(AD, entre 30 e 35 anos, feminino). 

 

Ainda sobre a mesma questão, mas no que diz respeito à forma como se sentiam, a 

grande maioria (exceto 01 pessoa) descreveu sentimentos negativos diante da disparidade 

entre o nome do cargo e a profissão, conforme extrações: 

 

“Me sentia prejudicada [...].”105  

 “Sentia que fazia mais do que minhas obrigações, me sobrecarregava e não 

ganhava o equivalente.” 106  

“Eu me sentia desprestigiado [...].”107 

“Diminuído e abandonado pelo sindicato que me representa [...].”  

“Me sentia usada.”108  

“Me sinto lesada [...].”109  

“Me sinto depreciada como profissional [...].”110  

 

                                            
105 CM, entre 25 e 30 anos, feminino. 
106 DK, entre 30 e 35 anos, masculino. 
107 ALT, entre 35 e 40 anos, masculino. 
108 LV, entre 25 e 30 anos, feminino. 
109 IC, entre 25 e 30 anos, feminino. 
110 JS, entre 25 e 30 anos, feminino. 
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A pergunta Q05 - “Qual o nível de facilidade você encontra para dimensionar o valor 

do seu trabalho?”, deveria ser respondida em escala linear de 0 à 5, sendo 0 Muito fácil e 5 

Muito difícil. E na sequência, Q05.1. - “Se puder, acrescente comentários à questão anterior”. 

Na faixa linear numérica estabelecida, os 3 algarismos mais altos (3, 4 e 5) representam a 

camada da dificuldade, enquanto os 3 algarismos inferiores (1, 2 e 3) representam a camada 

da facilidade. Partindo dessa compreensão, 90% dos entrevistados encontram dificuldades 

em dimensionar o valor do próprio trabalho, sendo que 28% acham a tarefa muito difícil e 2% 

muito fácil, conforme gráfico: 

 

Gráfico 15: Nível de facilidade no dimensionamento do valor do trabalho em arquitetura pelos entrevistados. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

As dificuldades relatadas (inclusive por quem respondeu achar “fácil” dimensionar o 

valor do próprio trabalho) estão aqui listadas: 

▪ Desvalorização profissional (tanto por clientes, como pelos próprios colegas); 

▪ Falsa crença de que se trata de um serviço fácil, menor, simples, dispensável; 

▪ A ideia de que “todo mundo é um pouco arquiteto” (desvalorização da formação); 

▪ Excesso de mão-de-obra e saturação do mercado (influencia na alta variação de preços 

de mão-de-obra e competitividade); 

▪ Preços muito baixos de mercado (a falta de trabalho tem levado à prática de preços de 

mercado muito abaixo do que o devido); 

▪ Aceitação de propostas de trabalho muito abaixo do piso salarial (a falta de trabalho 

leva ao profissional a aceitar qualquer oferta de trabalho); 
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▪ Até existem tabelas, mas os valores são superiores aos praticados no mercado (as 

tabelas fornecidas pelo Sindicato totalizam um valor impraticável, de acordo com a 

maioria); 

▪ Muitos sabem dimensionar seu valor, mas não conseguem cobrar, pois o valor se 

tornou impraticável;  

▪ Conceito de arquitetura como profissão supérflua ou meramente estética; 

▪ Ideário de que arquitetura é “coisa de rico”. 

 

Na intenção de ilustrar as dificuldades encontradas acima, foram selecionadas algumas 

ofertas de emprego disponibilizadas em sites de recolocação profissional. Durante todo o 

processo de pesquisa foram realizadas buscas em anúncios. As vagas demonstram o 

descompasso entre o valor estipulado pelo Sindicato e os valores praticados pelo mercado e 

a desvalorização profissional. Entre os anúncios é comum a exigência de carteira de motorista 

e até mesmo do veículo em si, outros exigem carta de clientes já estabelecida. Há anúncios 

que não divulgam o salário ou se referem como “ajuda de custo”, ou/e estabelecem a 

contratação de forma “autônoma” (o que em si é a própria contradição). Na Tabela 7 é possível 

verificar o valor do salário mínimo profissional estipulado pelo Sindicato dos Arquitetos e 

Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro (SARJ)111, e na sequência os valores sugeridos pelas 

ofertas de emprego e suas especificidades: 

 

Tabela 7: Valores do salário mínimo profissional de arquitetos e urbanistas elaborada pelo Sindicato SARJ. 
Fonte: http://sarj.org.br/tabelas.php (consultado em 12 de janeiro de 2019). Manipulação feita pela autora. 

Observação: Valores estipulados como base no salário mínimo de 2018 fixado em R$ 954,00. 
 

                                            
111 O salário mínimo profissional apresentado pelo SARJ deriva da Lei 4.950-A/66, de 22 de abril de 1966, que 

dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e 
Veterinária. O Salário Mínimo Profissional – SMP – visa garantir a esses profissionais um salário mínimo 
proporcional à jornada de trabalho e à duração do curso no qual o profissional graduou-se. A lei do SMP constitui-
se numa das principais conquistas dessas categorias profissionais 

 

http://sarj.org.br/tabelas.php
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Figura 26: Anúncio de emprego para arquiteto no Rio de Janeiro. 

Fonte: https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=70bf46e910d7037a&from=rje&rgtk=1bkk4dm4f05260s6 – 
consultado em 10/07/2017. Manipulação feita pela autora. 

 

 
Figura 27: Anúncio de emprego para arquiteto no Rio de Janeiro. 

Fonte: https://www.empregos.com.br/vagas/alerta-
vaga?utm_source=Empregos.com.br&utm_medium=AGENTE-DE-VAGAS-

INCOMPLETOS&utm_campaign=2018_27_28&utm_content=2018_27_28_VerMaisVagas_CTA 
- Consultado em 28/05/2018. Manipulação feita pela autora. 

 

 

https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=70bf46e910d7037a&from=rje&rgtk=1bkk4dm4f05260s6
https://www.empregos.com.br/vagas/alerta-vaga?utm_source=Empregos.com.br&utm_medium=AGENTE-DE-VAGAS-INCOMPLETOS&utm_campaign=2018_27_28&utm_content=2018_27_28_VerMaisVagas_CTA
https://www.empregos.com.br/vagas/alerta-vaga?utm_source=Empregos.com.br&utm_medium=AGENTE-DE-VAGAS-INCOMPLETOS&utm_campaign=2018_27_28&utm_content=2018_27_28_VerMaisVagas_CTA
https://www.empregos.com.br/vagas/alerta-vaga?utm_source=Empregos.com.br&utm_medium=AGENTE-DE-VAGAS-INCOMPLETOS&utm_campaign=2018_27_28&utm_content=2018_27_28_VerMaisVagas_CTA
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Figura 28: Anúncio de emprego para arquiteto no Rio de Janeiro. 

Fonte: https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=33a7b58aea87fa33&from=rje&rgtk=1cfdgfecq2g26civ – 
consultado em 08/06/18. Manipulação feita pela autora. 

 

 

 
Figura 29: Anúncio de emprego para arquiteto em Niterói. 

Fonte: https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=f0b20eac48b722e0&from=rje&rgtk=1cicn6bfb3c9fa8e 
- Consultado em 15/07/18. Manipulação feita pela autora. 

 

 

 

https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=33a7b58aea87fa33&from=rje&rgtk=1cfdgfecq2g26civ
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?jk=f0b20eac48b722e0&from=rje&rgtk=1cicn6bfb3c9fa8e
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Durante os 2 anos de desenvolvimento da pesquisa, o número de anúncios de oferta 

de emprego para arquitetos sempre foi baixo (considerando empregos nas cidades de Niterói 

e Rio de Janeiro). Geralmente, as vagas mais comuns são para arquiteto vendedor (trabalho 

de venda em loja do ramo) e a maior parte das vagas não divulga o valor do salário, ou exigem 

o envio do currículo com pretensão salarial. As poucas vagas oferecidas se utilizam de um 

cenário de crise econômica e desemprego para definir suas exigências. Não apenas as 

terminologias utilizadas como “ajuda de custo” ao invés de salário são ofensivas, como o 

descompromisso em expor valores, condições, horários ao candidato. A contratação como 

Pessoa Jurídica ou MEI torna-se cada vez mais comum, o que libera o empregador dos 

encargos trabalhistas, devendo o próprio profissional arcar com suas despesas. Porém, o nível 

das funções e tarefas não aparenta ser reduzido, numa tentativa de equilíbrio com a oferta 

limitada. As próprias ofertas de vagas já evidenciam o que Antunes (2018) afirma ser o tipo de 

trabalho exigido, agora, pelo capital: “aquele mais flexível possível” - sem remuneração fixa, 

sem jornadas de trabalho pré-definidas, sem local de trabalho precisado, sem direitos.  

Mesmo que o trabalhador opte por não se candidatar a esta ou àquela vaga em virtude 

de seu conteúdo obscuro (ou ausência dele), a verdade é que o trabalhador que depende da 

sua força de trabalho como única fonte de rendimento não consegue se esquivar de todas as 

ofertas de trabalho, ou de todos os empregadores, ou, como afirma Marx “de toda a classe de 

compradores112, isto é, a classe dos capitalistas [...]” (2010, p.37). E dada a atual conjuntura, 

já anteriormente mencionada, de escassez de ofertas de trabalho e da baixa qualidade dessas 

ofertas, ter uma oportunidade de trabalho é uma distinção, ou como o título do livro mais 

recente de Antunes (2018): “O Privilégio da Servidão”. 

Retomando o questionário, quanto à pergunta Q06 - “Você já trabalhou ou trabalha 

como autônomo?”, percebe-se que a grande maioria dos arquitetos, 88%, já trabalhou ou 

trabalha de forma autônoma, conforme Gráfico 16: 

                                            
112 Marx nos esclarece que a força de trabalho é a mercadoria que o trabalhador vende ao capitalista, em troca 

de dinheiro, neste caso, salário. Portanto, a classe de compradores a que ele se refere é a classe responsável 
pela compra da força de trabalho. 
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Gráfico 16: Trabalho como autônomo. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Retomando os dados apresentados na Seção 2, onde foi perguntado se os 

respondentes estariam trabalhando com arquitetura atualmente (ver Gráfico 8), o somatório 

dos que exercem a profissão de forma integral e parcial é de 79%. Desse total (ver Gráfico 11), 

48% atuam de forma autônoma, 14% são freelancer e 9% possuem escritório próprio. Porém, 

analisando a totalidade dos respondentes (53 pessoas), podemos afirmar que dos 88% que 

responderam que “Sim” (Gráfico 13), 38% atuam, hoje, como “autônomos”, 11% como 

“freelancer” e 7% possuem “escritório próprio”. E 48% dos arquitetos que estão em atividade, 

a fazem de forma independente. 

Na sequência, foi perguntado: Q06.1. - “Vê dificuldades na burocracia envolvida nessa 

modalidade de trabalho?”, onde foram identificados 3 padrões de respostas: “Sim” (83%), 

“Não” (13%) e “Não posso opinar” (4%). Curiosamente, todas as pessoas que afirmaram, na 

pergunta anterior, nunca terem trabalhado como autônomos (11%) concordaram que “Sim”, 

enxergam dificuldade na burocracia envolvida nessa modalidade de trabalho. Como em outras 

respostas discursivas, diversas pessoas apresentaram mais de um exemplo de dificuldade 

encontrada, que foram reunidas na lista abaixo:  

- Como cobrar pelo serviço (ainda mais agravada pela recessão econômica) – 26%; 

- Burocracias de forma geral sobre administração fiscal e financeira do serviço – 24%; 

- Altos valores dos tributos que dificultam trabalhar dentro da legalidade – 21%; 

- Pouco material de referência/apoio disponível, quando existente não se aplica aos 

preços de mercado praticados; ausência do Conselho e Sindicato – 21%; 

- Tramitações do projeto (legalização, consulta em órgãos, aprovação) – 8%. 

Alguns arquitetos afirmam que tanto a burocracia como os tributos são tangenciáveis, desde 

que o profissional trabalhe em determinada ilegalidade, e que esse seria o cenário em que a 

maior parte dos arquitetos autônomos atua: 
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Trabalhar totalmente dentro da legalidade como autônoma é quase 
impossível, pois o custo dessa legalidade inviabiliza a maioria dos trabalhos. 
É muito mais fácil cair em um círculo vicioso de não conseguir pagar para 
trabalhar legalmente e como consequência não conseguir trabalhos 
legalizados por falta de experiência comprovada.  A burocracia então se 
resume a um contrato delimitando o escopo do projeto, obrigações e prazos, 
e comprovante de pagamento, não nota fiscal (PC, entre 25 e 30 anos, 
feminino). 

 

Além disso, aparece em muitas falas que há uma certa incompreensão da crise atual 

por parte dos órgãos responsáveis pela orientação e proteção dos arquitetos. As tabelas de 

custo de projeto divulgadas pelo Sindicato, por exemplo, possuem valores corretos, porém 

estão acima do que o mercado estipula como prática, ainda mais num contexto de recessão 

econômica e de desvalorização profissional. Portanto, esses órgãos perdem a capacidade de 

orientação profissional, conforme extrações abaixo: 

 
Sim, os valores sugeridos pelo conselho e pelo sindicato são simplesmente 
irreais com o mercado, nos deixando às cegas para cobrarmos os nossos 
serviços. Além do quê, todos os tributos envolvidos numa cobrança formal 
[...] são muito confusos, pois variam entre faixas de valores (MR, entre 25 e 
30 anos, feminino). 
 
Sim, e diante do cenário econômico atual torna-se cada vez mais necessário 
que o CAU instrua nós, arquitetos, a sairmos da ilegalidade, mas podendo 
arcar com todos os encargos inerentes à autonomia (AEM, entre 30 e 35 
anos, feminino). 

 
 

Prosseguindo com a análise do questionário, a pergunta Q07 – “Você sabe pra que 

serve o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo?” apontou que, inversamente ao que se 

aguardava dentro da pesquisa, a grande maioria (75%) afirmou que “Sim” sabe pra que serve 

o Conselho, enquanto 19% afirmou “Não tenho certeza” e 6% afirmou que “Não” sabe, 

conforme Gráfico 17: 
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Gráfico 17: Conhecimento sobre a funcionalidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Dando continuidade à questão anterior, foi apresentada a Q07.1. - “Se quiser, 

acrescente comentários à questão anterior.” As respostas, de forma geral, dispuseram de 

teor crítico ao funcionamento efetivo do Conselho. Poucos respondentes descreveram o que 

acreditam ser as funções do CAU. Ainda assim, foi possível identificar duas funcionalidades 

gerais presentes nos discursos, que seriam: 

- Regular e fiscalizar a profissão (em prol da sociedade); 

- Orientar os profissionais na sua prática. 

Ambas as definições estão dentro das diretrizes apresentadas pelo Conselho, em sua lista de 

atribuições e disponíveis em seu site oficial113. A partir da apresentação institucional das 

definições de “missão”, “visão” e “valores” do Conselho, elaborou-se um quadro resumo que 

se encontra no Apêndice, na seção de “Material de apoio à análise dos dados”. 

Ainda na pergunta Q07.1, entre as críticas recorrentes ao Conselho estão: 

✓ Distanciamento entre o Conselho e o profissional; 

✓ Falta de aplicação das propostas do Conselho; 

✓ Dificuldade em visualizar a representatividade do Conselho; 

✓ Parâmetros estabelecidos incompatíveis com a realidade do mercado (preço da mão-

de-obra, valor da burocracia envolvida, custos da legalidade); 

✓ Somente a campanha de cobrança da anuidade funciona de fato; 

✓ Falta de compreensão da situação atual do mercado de trabalho. 

                                            
113 Fonte: http://www.caurj.gov.br/apresentacao/ - consultado em 10/01/2019. 

 
 

http://www.caurj.gov.br/apresentacao/
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Pode-se afirmar que, de uma forma geral, a crítica não recai sobre o que o Conselho se 

propõe, mas sim na distância entre a teoria e a prática. Muitos arquitetos se sentem não 

representados e citam até mesmo um nível de desamparo. Por fim, estabelecem uma relação 

com o Conselho apenas de ordem burocrática – pagamento da anuidade do Registro, das 

Responsabilidades Técnicas, etc. Essas sensações apreendidas, através do Questionário, vão 

ao encontro do que foi tratado no Capítulo 2, em relação à atuação do Conselho, como é 

possível perceber nas extrações abaixo: 

 
Discordo da postura do CAU em alguns quesitos como a RT e os pisos 
salariais, por exemplo. Acredito que sejam muito desconectadas da prática 
profissional, estabelecendo parâmetros incompatíveis com o mercado e 
adotando posturas que dificultam a competitividade de nossa classe em 
relação a outros profissionais, que acabam realizando trabalhos 
semelhantes. (PP, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
[...] Sinceramente, acreditei muito na separação do CREA, que as coisas 
melhorariam, que seríamos melhor representados, etc, mas nada aconteceu 
de diferente.  Um exemplo claro disso é exatamente o objeto de sua 
pesquisa... Os escritórios de arquitetura do Rio, Niterói, São Paulo, Natal e 
Fortaleza (cidades onde morei e trabalhei, creio que o mesmo se dê em 
TODAS as outras), por uma série de motivos, não contratam com carteira 
assinada!  Todos sabemos disso, inclusive, CAU, CREA, IAB, SARJ... Mas 
ninguém nunca tomou nenhuma providência! Nunca houve uma fiscalização. 
Simplesmente faz-se vista grossa e pronto. (LM, acima de 40 anos, 
masculino). 

 

Na mesma vertente, é apresentada a pergunta Q08 - “Você sabe pra que serve o 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas?”. Onde, 38% afirmou que “Sim”, 24% afirmou que 

“Não” e 38% “Não tem certeza”, conforme Gráfico 18. Se comparado ao conhecimento sobre 

as funções do Conselho, há uma queda considerável – de 75% para 38%, que corresponde a 

quase metade.  

 

Gráfico 18: Conhecimento sobre a funcionalidade do Sindicato dos arquitetos e urbanistas. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 
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No mesmo modelo da questão Q07, foi feita uma pergunta no encadeamento: Q08.1. 

– “Se quiser, acrescente comentários à questão anterior.” Foram obtidas 13 respostas 

discursivas, que no geral apresentam pensamentos confusos sobre a função do Sindicato e 

uma atmosfera de reprovação sobre a sua existência, conforme é possível visualizar a partir 

das extrações abaixo: 

 
A maioria dos arquitetos sabe, porém, não se sente representado. A prova 
disso é a quantidade de arquitetos trabalhando de forma irregular para 
empresas e escritórios (JS, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
O sindicato tem a função de representar os interesses gerais da categoria e 
os interesses individuais dos associados relativos ao trabalho (KMQ, entre 30 
e 35 anos, feminino). 
 
Não vejo necessidade de um sindicato com atribuições semelhantes a um 
conselho, com sombreamento de funções e cargos (ALT, entre 35 e 40 anos, 
masculino). 

 
[...] Tenho quase 20 anos de formado e nunca vi, ou ouvi falar, ou fiquei 
sabendo, ou tomei conhecimento de nenhuma ação por parte do SARJ (LM, 
acima de 40 anos, masculino). 

 
Deveria viabilizar as relações patrão/ empregado, mas fica difícil, quando os 
patrões estão no mesmo sindicato (LCG, acima de 40 anos, masculino). 

 

As diretrizes do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro - 

SARJ114 (disponíveis em seu site oficial) foram retiradas da aba “Institucional”, onde dentro de 

“Atribuições” estão pontuados aos direitos e os deveres. Da mesma forma que foi gerado um 

quadro resumo para o Conselho, também se elaborou um para o Sindicato que está disponível 

no Apêndice, na seção de “Material de apoio à análise dos dados”. 

Quanto à pergunta Q09 – “Você acredita que uma união efetiva da categoria poderia 

contribuir para a diminuição das dificuldades encontradas no mundo do trabalho?”, a 

grande maioria, 70%, respondeu que “Sim”, enquanto apenas 7% respondeu que “Não” e 23% 

disse “Não tenho certeza”. Mesmo num ambiente de forte descrença da efetiva atuação tanto 

do Conselho como do Sindicato, conforme foi apresentado nas questões anteriores, 70% dos 

respondentes acredita que uma união efetiva pode contribuir para a categoria, conforme 

Gráfico 19: 

                                            
114 Disponível em: http://sarj.org.br/atribuicoes_ver.php?id=4  (consultado em 10/01/2019). 

http://sarj.org.br/atribuicoes_ver.php?id=4
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Gráfico 19: União da categoria e a contribuição para o mundo do trabalho. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

A seguir a pergunta desdobrada Q09.1. – “Você já participou ou ouviu falar de algum 

debate, palestra, roda de conversa sobre a temática do mundo do trabalho do arquiteto 

especificamente?”, onde 57% afirmou que “Sim”, enquanto 26% afirmou que “Não” e 17% 

disse “Não tenho certeza”, conforme Gráfico 20: 

 

Gráfico 20: Discussões sobre a temática do mundo do trabalho. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

E a pergunta que fecha a terceira seção, Q10 -"Ame a sua profissão, mas nem tanto" 

é o título usado no item 10 do Manual. Se em algum momento você aceitou qualquer tipo 

de flexibilidade num acordo de trabalho, qual foi a maior motivação? Todos os 53 

respondentes trouxeram motivações que foram condensadas em sete temas, conforme 

listagem à esquerda dentro do Gráfico 21 na sequência:  
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Gráfico 21: Motivação para aceitação de flexibilidades no trabalho. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Da totalidade, 97% admitiu ter concordado com algum tipo de flexibilidade em acordos 

de trabalho, sendo que muitos citaram mais de um tipo de motivação presente nessa listagem. 

Sem dúvida, a necessidade financeira foi a motivação mais citada (38%), seguida do medo do 

desemprego ou medo de perder o cliente/projeto115(31%) e que, juntas, somam 69% das 

motivações. Dentre as explicações descritas está o exemplo de MB (entre 25 e 30 anos, 

feminino) que afirma que foi “a necessidade financeira bem como as dificuldades encontradas 

para se inserir no mercado de trabalho e obtenção de experiência profissional” as maiores 

motivações para o aceite de flexibilizações. Ou ainda como explica LM: 

 
Aceitei, claro!  Caso contrário não trabalharia!  Ou aceita, ou não trabalha 
(na área).  Não há o que fazer.  Poucas vezes trabalhei com carteira assinada 
na minha vida (acima de 40 anos, masculino). 

 
Resumidamente, ao constatar que 69% (a grande maioria) das respostas abarcam a 

necessidade financeira e o medo do desemprego (perda da remuneração) como motivações 

                                            
115 Enquanto a motivação “necessidade financeira“ trata de uma condição imediata, a motivação “medo do 

desemprego ou medo de perder o cliente/projeto” abarca uma condição futura, que pode vir a ocorrer ou 
não. Porém, dada a conjuntura econômica e a escassez de oferta de trabalho e/ou clientes/projetos, a 
segunda motivação é tão presente quanto a primeira, e quando consolidada, pode resultar também em 
necessidade financeira. 
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principais, faz-se necessário recorrer ao esclarecimento de Marx, que aponta como sendo a 

força de trabalho, a mercadoria que o operário vende ao capital para poder viver: 

[...] o trabalho, é a própria atividade vital do operário, a própria manifestação 
da sua vida. E é essa atividade vital que ele vende a um terceiro para se 
assegurar dos meios de vida necessários. A sua atividade vital é para ele, 
portanto, apenas um meio para poder existir. Trabalha para viver. [...] O que 
ele (o operário) produz para si próprio é o salário [...]. (MARX, 2006, p.36). 

 
Continuando a análise das demais justificativas estão os arquitetos com menos 

repertório profissional (em início de carreira) que aceitaram acordos flexíveis na esperança de 

obter experiência e/ou portfólio (9% do total) como o caso de PC (entre 25 e 30 anos, 

feminino) que esperava “conseguir experiência e aprendizado para trabalhos futuros (que não 

vieram muitos)”. Em contrapartida, arquitetos com mais repertório foram motivados por 

promessas de contratação, melhorias de cargo e/ou salário (5% do total), como demonstra IG 

(acima de 40 anos, masculino): “aumento de salário, sendo que não continuaria com a CLT, foi 

a maior burrada que fiz.”. Outros 9% citaram o amor à profissão como um dos motivos, mas 

geralmente associado a outros, como afirma JM: 

 
O amor à profissão está certamente envolvido neste tipo de decisão, não 
tenho dúvidas, porém junto com isso, acredito que existem vários fatores e 
sentimentos para a tomada final de decisão referente a essa questão. [...] 
(JM, entre 30 e 35 anos, feminino). 

 

Uma especulação para o uso dessa motivação, “o amor à profissão” é de que esta afirmativa 

não visa explicar a manutenção daquele trabalho ou cargo em si, mas sim a permanência e 

insistência na profissão de arquiteto(a). Num cenário onde há inúmeros profissionais 

migrando de setor ou área como alternativa financeira, insistir na arquitetura parece precisar 

de alguma motivação que a justifique.  

A concessão de benefício ou expectativa de crescimento (5%) trata de barganhas entre 

empregador e empregado, como o exemplo trazido por LRS (entre 25 e 30 anos, feminino) de 

“redução de carga horária semanal”, ou de expectativas não mensuráveis sobre o trabalho, 

como o caso de LCG (acima de 40 anos, masculino) que concordou com flexibilizações pela 

“possibilidade de trabalhar com um grande mestre da arquitetura”.  

Apenas duas pessoas afirmaram que não vivenciaram a questão (3%) na vida 

profissional, porém, ambas também afirmaram que já trabalharam de maneira informal 
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(pergunta Q01) em algum escritório de arquitetura. O que sugere a existência de alguma 

interpretação equivocada na compreensão do termo flexibilidade, usado na questão Q10.  

 

SEÇÃO 4 – Para finalizar o questionário  

Dando prosseguimento à análise dos dados coletados, chega-se à quarta e última 

seção: “SEÇÃO 4 – Para finalizar o questionário”. Essa seção foi criada numa tentativa de 

tatear questões existentes no universo de trabalho da categoria, mas que não estavam 

contidas no Manual utilizado como base.  São questões que merecem um tratamento especial 

e complexo, difícil de ser concluído nesta pesquisa, mas que não poderiam deixar de serem 

citadas. E dessa forma, encerram o questionário criando possibilidades para aprofundamentos 

e desdobramentos futuros.  

Quanto à pergunta Q11, que abre essa última sessão: “Você já se sentiu assediado 

(assédio moral, verbal, sexual, etc.) ou vítima de algum tipo de preconceito no ambiente de 

trabalho?”, 57% dos arquitetos respondentes afirmam que “Sim”, já sofreram algum tipo de 

assédio, enquanto 11% afirmam “Não ter certeza” se sofreram, e 32% afirmam “Não” terem 

sofrido nenhum assédio. Do total que afirma ter sofrido algum tipo de assédio, 83% é 

composto por pessoas que se definiram do gênero feminino, assim como o grupo que “não 

tem certeza”, também tem em sua maioria o gênero feminino (67% do total). 

Como desdobramento da pergunta acima: Q11.1. - “Se SIM, poderia relatar a(s) 

situação(ões) em que isso ocorreu?”, 05 declarantes de gênero masculino responderam à 

questão apresentando situações como: assédio sexual, constrangimento, assédio moral, 

preconceito sexual, conforme relatos abaixo: 

 
Moral, forma de expressão, berros e gritos de um superintendente na frente 
de colegas de trabalho (IG, acima de 40 anos, masculino). 
 
Em várias empresas escutei a frase: "agradecemos o empenho dos nossos 
engenheiros e arquitetas", sendo eu um arquiteto no meio de engenheiros e 
engenheiras. [...] E a situação era muito pior com as arquitetas, mesmo as 
mais antigas e experientes na profissão (GT, acima de 40 anos, masculino). 

 
 

Já as declarantes do gênero feminino, contribuíram com 23 respostas complementares 

e, em sua maioria, apontaram mais de um tipo de assédio sofrido no mesmo local de trabalho 

ou assédios iguais e diferentes em locais de trabalho diferentes. Entre as situações mais 
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recorrentes estão: assédio moral, assédio verbal e assédio sexual, em amplas instâncias. Uma 

das arquitetas, durante a escrita dessa resposta, descreveu sentir medo e pediu para que seu 

nome não fosse revelado (pois inicialmente preencheu a pesquisa com seu nome por 

extenso).  

Os casos relatados ultrapassaram limites do que era esperado para essa pesquisa, 

tanto pela variedade de episódios, como pelos números extensos destes. Esta foi uma das 

perguntas desdobradas que mais teve participação escrita, com um tipo de conteúdo que não 

poderia ser compilado da mesma forma sistematizada que nas demais seções. A extensão das 

citações se dá pela extrema necessidade de exposição do tema, pela possibilidade de ceder o 

lugar de fala e pelo desejo de construir este trabalho de forma coletiva. Sendo assim, cabe a 

leitura das apreensões feitas abaixo que são apenas parte de um relato bem maior:  

 
Assédio moral, verbal e sexual. Tiveram diversas situações para todos. 
Sexual: Após a contratação como estagiária, fui informada que somente 
tinha conseguido a vaga porque a pessoa que decidiu pela minha contratação 
estava interessada sexualmente em mim e, por alguns meses (até eu mesma 
pedir o meu desligamento) convivi com muitas insinuações sexuais vindas 
dessa pessoa. Moral: entrei numa empresa contratada pelo presidente, 
porém por ser vista pelos outros funcionários como uma nova ocupante de 
uma vaga muito disputada internamente, sofri por meses ataques morais por 
meio de piadas, situações de exclusão social nos ambientes da empresa, 
depreciações do meu trabalho, sendo espalhadas como fofocas, calúnias 
sobre minha personalidade e qualidade de mão-de-obra, até que tudo isso 
produziu a minha demissão pelo próprio presidente que havia me contratado 
anteriormente. Verbal e Moral: Ao recusar uma proposta de transferência de 
cidade dentro de uma empresa, fui verbalmente ofendida pela minha chefe 
direta e caluniada indiretamente por uma colega de trabalho, o que se 
prolongou por anos, mesmo depois de eu estar grávida (JM, entre 30 e 35 
anos, feminino). 

 
Fui agarrada pelo braço por um colaborador de uma obra onde trabalhei 
como estagiária de arquitetura que dizia me achar bonita e perguntava se ele 
teria condições de ter um relacionamento comigo. Isso aconteceu durante 
uma festa da empresa nesta obra. Tentei me desvencilhar, mas ele me 
segurou mais forte. Fui ajudada por 2 colegas de trabalho que exigiram que 
ele me soltasse. E na semana seguinte, após a denúncia do ocorrido para o 
gerente de contrato, o colaborador foi transferido para outra obra da 
empresa (MF, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
Já sofri diversos assédios. O último me levou a pedir demissão, mesmo tendo 
carteira de trabalho assinada como arquiteta. Após identificar uma 
incompatibilidade de projeto, me reportei ao engenheiro chefe da obra, meu 
chefe, arquiteto, interpretou como se tivesse “passado por cima da 
autoridade dele” e me assediou verbalmente. (FA, entre 25 e 30 anos, 
feminino). 
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O arquiteto (meu chefe), já perguntou se eu tinha interesse nele, por que ele 
se achava muito bonito?! Respondi que não! E continuei séria terminando 
meu trabalho! Várias situações com peões em obra também! É bem comum, 
infelizmente, esse tipo de situação! (LRS, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
Em canteiro de obras já sofri assédio sexual por parte de um engenheiro 
supervisor e assédio moral de um mestre de obras. (IM, entre 30 e 35 anos, 
feminino). 
 
Assédio moral. Em todos os empregos que passei. Alguns mais agressivos que 
os outros. Mas em todos, com certeza. Em alguns deles, eu cheguei a parar 
no hospital com crise de ansiedade e pressão alta. Foram basicamente 
humilhações em público, e gritaria. Loucura mesmo. [...]. (AD, entre 30 e 35 
anos, feminino). 
 
Já sofri assédio moral. Com a diminuição dos contratos de projeto a empresa 
que eu trabalhava estava diminuindo os postos de trabalho e as ameaças de 
demissão eram constantes. Alguns gestores eram extremamente grossos, 
gritavam e passavam de todos os limites. Aceitei porque precisava muito do 
meu emprego. Umas outras situações por ser mulher e também por ser 
jovem. [...] Acredito que a junção de ser mulher e nova causa muito 
preconceito de alguns homens e até mulheres que não aceitam que uma 
"menina", como alguns me chamavam, tenha mais conhecimento que eles. 
A própria chefia do meu setor que era feita por uma mulher também tinha 
preconceito. Julgava as mulheres como frágeis, complicadas e que perderiam 
tempo de trabalho porque engravidavam. (LG, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
Passo por assédio moral diariamente no trabalho, ouvindo coisas que deveria 
ter feito e não consegui fazer mesmo tendo trabalhado 14h no dia anterior. 
Trabalhando sem parar. Além dos vários exemplos diários, ainda existe o 
preconceito de gordofobia que é "silencioso", mas existe nitidamente. (IC, 
entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
Em apresentação de projeto ao cliente fui apontada pelo patrão como autora 
de erros não cometidos por mim e sim por ele. Esse mesmo patrão se dirigia 
a mim e às minhas colegas de trabalho por meio de gritos, situação que se 
repetiu inúmeras vezes. (SG, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
[...] E é incrível o medo que está surgindo ao responder essa questão, o que 
a meu ver, reforça que as condições e ambientes de trabalho nos quais as 
mulheres estão sendo submetidas deveriam ser revistos e discutidos com 
seriedade. Aos menos deveriam ser ouvidos. [...]. (MB, entre 25 e 30 anos, 
feminino). 
 
Já fui colocada na mesma posição que outro funcionário que era privilegiado 
dentro da empresa, mas sabia que ele ganhava mais e tive que correr atrás 
dos meus direitos para que eu também recebesse como ele. [...] Em outro 
local, um estagiário cometeu um erro de projeto que foi executado e antes 
mesmo de verificarem na própria prancha quem foi o responsável pelo 
desenho, me humilharam perante todos os funcionários do escritório 
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gritando que eu tinha feito uma m* muito grande e não me pediram 
desculpas depois. (LO, entre 25 e 30 anos, feminino). 

 
 

A pergunta seguinte, Q12, era: “Você acha que arquitetAS e arquitetOS tem 

oportunidades semelhantes?”, e como desdobramento: Q12.1. - “Se quiser, acrescente 

comentários à questão anterior.” A maioria dos arquitetos, 57% do total, afirmou que 

arquitetas e arquitetos “Não” possuem oportunidades semelhantes, enquanto 21% acredita 

que “Sim”, e 22% afirmou “Não tem certeza”. Ao correlacionar o gênero declarado às 

respostas o resultado obtido é visualizado no Gráfico 22: 

 

 

Gráfico 22: Oportunidades de acordo com o gênero. 
Fonte: elaboração autoral a partir da apreensão dos dados gerados pelos questionários aplicados. 

 

Como houve apenas um declarante cisgênero, seu valor é único e absoluto na resposta: 

“Não”. Já no gênero masculino, há um equilíbrio das respostas “Sim” e “Não”. O que não 

ocorre com o gênero feminino, que é majoritariamente de respostas negativas (56%), e ainda 

24% afirmaram “Não tenho certeza” e 17% disseram “Sim”. Quanto às exemplificações dessas 

diferenças, mesmo algumas pessoas que responderam acreditar que as oportunidades são 

semelhantes, teceram comentários ponderando a questão. Curiosamente, tanto o gênero 

masculino queixa-se que “arquitetura é trabalho feminino”, como o gênero feminino queixa-

se que “arquitetura é um trabalho masculino”, e consequentemente ambos sofrem por essa 

visão distorcida, conforme extrações abaixo: 
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Já perdi trabalhos pelo fato de ser homem, por conta dos clientes 
acreditarem que o trabalho faz parte do "universo feminino". Mas reconheço 
que os relatos das mulheres são sem dúvida em número infinitamente maior 
por uma série histórica de machismo e preconceito. (ALT, entre 35 e 40 anos, 
masculino). 
 
[...] Há muito preconceito nas obras, onde as mulheres são vistas como 
incapazes de gerir uma obra por serem do sexo feminino. (PB, entre 35 e 40 
anos, feminino). 

 
 

As diferenciações mais citadas dizem respeito à maternidade (licença maternidade, 

idas ao médico, cuidados com os filhos), à masculinização do trabalho (principalmente em 

obra), à não participação das mulheres em tomadas de decisão (alegam que os homens são 

sempre os primeiros a serem procurados, mesmo quando ocupam funções e cargos 

inferiores), e à disparidade entre salários. Todos esses pontos, de acordo com os 

respondentes, evidenciam a disparidade entre gêneros: 

 
Arquitetos que trabalham com obra, por exemplo são mais bem vistos do 
que arquitetas para uma possível vaga, existe o preconceito. (GB, entre 25 e 
30 anos, masculino). 

 
[...], mas infelizmente na minha visão, como em todas as profissões em geral, 
os homens ainda têm melhores oportunidades e são melhor remunerados. 
(LG, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
[...] Já tive arquitetos e arquitetas em minhas equipes, já selecionei 
profissionais, nunca fiz distinção com relação ao sexo do candidato e nem 
nunca soube de quem o fizesse.  Conheço inclusive algumas arquitetas que 
são ótimas com obra, ambiente em que se entende como de domínio 
masculino, e arquitetos que trabalham muito bem com interiores, por sua 
vez tido como ambiente de domínio feminino. (LM, acima de 40 anos, 
masculino). 

 
 

Os apontamentos levantados nos questionários vão ao encontro do que afirma a 

arquiteta e urbanista Joice Berth116, militante sobre questões de gênero e raça, que falou ao 

CAU/RJ em fevereiro de 2018 sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no exercício da 

profissão. Conforme afirma Berth, é necessário entender a estrutura da sociedade para 

                                            
116 Joice Berth é arquiteta e urbanista pela Universidade Nove de Julho e Pós-graduada em Direito Urbanístico 

pela PUC-MG. Colunista do Site Justificando e integrante do Coletivo Imprensa. Feminista. A entrevista dada 
ao CAU/RJ está disponível em: http://www.caurj.gov.br/mulheres-na-arquitetura-enfrentam-estigma-de-
fazer-apenas-servicos-leves-critica-joice-berth/ (consultado em 23/01/2019). 

http://www.caurj.gov.br/mulheres-na-arquitetura-enfrentam-estigma-de-fazer-apenas-servicos-leves-critica-joice-berth/
http://www.caurj.gov.br/mulheres-na-arquitetura-enfrentam-estigma-de-fazer-apenas-servicos-leves-critica-joice-berth/


141 
 

 

compreender desafios como “apagamento, desvalorização, exclusão nos momentos de poder 

e decisão, desumanização, divisão sexual do trabalho, que confia à mulher funções ditas 

‘femininas’, capacidades e bagagem cultural sempre colocadas à prova, assédio moral”, entre 

outros exemplos. O aumento da força de trabalho do gênero feminino em diversos países tem 

sido absorvido pelo capital de forma precarizada e desregulamentada, conforme afirma 

Antunes (2005, p.29). Importante acrescentar como dado, o fato de que mesmo o gênero 

feminino sendo a maioria entre arquitetos no estado do Rio de Janeiro (57%) e no país (62,6%), 

como já mostrado anteriormente, elas representam apenas 22,22%117 das titularidades dos 

Conselhos Federais do CAU, caindo para 20,83% de representação como suplentes.  

Berth ainda acrescenta uma observação importante que foi esquecida durante a 

elaboração do questionário, que diz respeito às arquitetas e urbanistas negras. A arquiteta 

explica que todos os pontos citados anteriormente levantados por ela estão relacionados à 

questão de gênero, misoginia, machismo, sistemas opressores que constituem a sociedade. 

Mas quando se trata de mulheres negras, as violências de gênero são somadas às violências 

raciais: 

 
Uma mulher negra nem entra nesses espaços e quando entra é para cumprir 
a cota ou servir de escudo contra-acusações de racismo. Ainda tem a questão 
do colorismo, que faz com que haja um “modelo” de mulher negra mais 
suportável para a pessoa branca: a mulher negra miscigenada. Quanto mais 
se distancia das características negras, maior é a incorporação nos meios da 
“branquitude”, mas a arquiteta e urbanista não vai se ver livre das situações 
de racismo. Muito pelo contrário. (BERTH, 2018, CAU/RJ). 

 
 

Berth afirma que há um aumento de iniciativas de mulheres dentro da arquitetura, 

principalmente entre mulheres jovens. Fala sobre a criação de coletivos e espaços de 

discussões, mas atenta para a ausência de debates dentro da academia e nos próprios 

escritórios. Como exemplos dessas iniciativas pode-se citar o coletivo ”Arquitetas Invisíveis” 

(Brasília) e sua Revista de mesmo nome (nº 1 – 2015, nº 2 – 2017), ou o Grupo de Trabalho 

“Mulheres na Arquitetura” do Sindicatos de São Paulo, e também a ação do CAU/RJ em 

promover o primeiro evento de discussão sobre questões de gênero e suas relações com a 

                                            
117 Essas porcentagens foram calculadas pela autora deste trabalho a partir do levantamento de todos 

Conselheiros e Suplentes que estão em exercício no CAU (consulta em janeiro de 2019). 
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cidade, bem como a atuação profissional das arquitetas e urbanistas, numa série de debates 

intitulada “Arquitetura: substantivo feminino” (ocorrida em março de 2018). 

Ainda sobre iniciativas, o CAU/RJ divulgou em sua página oficial118, no Facebook, a 

entrevista feita pelo Jornal O Globo119 com a arquiteta mineira Gabriela de Matos120. A 

arquiteta Gabriela, juntamente da colega Bárbara Oliveira são responsáveis por desenvolver 

um mapeamento que busca “encontrar, catalogar, divulgar e potencializar o trabalho de 

mulheres negras nas áreas de arquitetura, design e urbanismo” (O GLOBO, 2019). O projeto, 

denominado “Arquitetas Negras” já detinha, ao final de 2018, cerca de 330 arquitetas negras 

cadastradas. A proposta inicial é desenvolver a “primeira revista brasileira com conteúdo 

pensado e produzido exclusivamente por arquitetas negras”. Através de verba obtida por 

financiamento coletivo a primeira edição está prevista para ser lançada em agosto de 2019.  

 

 
 

Figura 30: Imagem extraída da página do CAU/RJ, no Facebook, sobre a divulgação da entrevista feita pelo 
Jornal O Globo com a arquiteta Gabriela de Matos. 

Fonte: https://www.facebook.com/caurjoficial/ (consultado em 26 de abril de 2019). 

                                            
118 Disponível em: https://www.facebook.com/caurjoficial/ (consultado em 26 de abril de 2019). 
119 Disponível em: https://oglobo.globo.com/celina/a-arquitetura-branca-elitista-machista-

23595893?versao=amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1xCrcW9cVGQ5FRok4dzWJDULyi6te0InEr
7tJJ2BdqJnhlnlHmlTOPehw (consultado em 26 de abril de 2019). 

120 A grafia de seu nome veio errada no jornal.  

https://www.facebook.com/caurjoficial/
https://www.facebook.com/caurjoficial/
https://oglobo.globo.com/celina/a-arquitetura-branca-elitista-machista-23595893?versao=amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1xCrcW9cVGQ5FRok4dzWJDULyi6te0InEr7tJJ2BdqJnhlnlHmlTOPehw
https://oglobo.globo.com/celina/a-arquitetura-branca-elitista-machista-23595893?versao=amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1xCrcW9cVGQ5FRok4dzWJDULyi6te0InEr7tJJ2BdqJnhlnlHmlTOPehw
https://oglobo.globo.com/celina/a-arquitetura-branca-elitista-machista-23595893?versao=amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1xCrcW9cVGQ5FRok4dzWJDULyi6te0InEr7tJJ2BdqJnhlnlHmlTOPehw
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Aparentemente essas iniciativas podem provocar uma sensação de consenso coletivo 

no que tange a pertinência e a urgência do tema. No entanto, após a divulgação ter sido 

feita121, diversos profissionais se manifestaram sobre sua chamada e/ou seu conteúdo. Os 

comentários eram polarizados entre aqueles que concordavam com a pesquisa desenvolvida 

pela arquiteta e os que discordavam. Porém, optou-se por recortar, para este trabalho, 

somente os comentários122 contrários numa tentativa de ratificar a urgência do mapeamento 

desenvolvido pelas colegas Gabriela e Bárbara. Apesar da questão racial não ter sido incluída 

no desenvolvimento do questionário, entende-se que é um assunto de suma importância, 

principalmente num país de origem escravocrata como o Brasil. As extrações abaixo 

diagnosticam a condição de preconceito, racismo, sexismo, machismo e total ignorância ao 

qual ainda estamos inseridos.  

                                            
121 A repercussão da divulgação foi acompanhada somente até o dia 26/04/2019. 
122 Por entender que as postagens são públicas, os nomes dos respectivos autores não serão ocultados. 
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Figura 31: Imagem extraída da página do CAU/RJ, no Facebook, contendo os comentários a respeito da 

entrevista feita pelo Jornal O Globo com a arquiteta Gabriela de Matos. 
Fonte: https://www.facebook.com/caurjoficial/ (consultado em 26 de abril de 2019). 

 

 

Retomando a análise do questionário, no intuito de dar continuidade à Q12, é 

apresentada a Q13 - “Você acha que arquitetAS encontram dificuldades de retornar ao 

mercado após se tornarem mães?”, e como de costume, a possibilidade de acrescentar 

informações no desdobramento da questão: Q13.1. - “Se puder, acrescente comentários à 

questão anterior.” Do total, 70% acredita que Sim, arquitetas encontram dificuldade em 

retornar ao mercado de trabalho, enquanto 24% diz “Não ter certeza” e 6% afirma Não haver 

dificuldade. Apenas 3 pessoas afirmaram não haver dificuldades no retorno, sendo 2 do 

gênero masculino (dois terços) e 1 do gênero feminino (um terço). Porém, 64% das pessoas 

de gênero masculino afirmaram que Sim, há dificuldade para as arquitetas.  

Na parte discursiva, alguns respondentes esclareceram que optaram pela opção “Não 

tenho certeza” por ainda não terem filhos, ou por não terem trabalhado com alguém em 

situação de regresso da licença, como RF (entre 30 e 35 anos, feminino) que afirma “Ainda 

não passei por isso, mas tenho medo”. Outro ponto interessante é que metade das respostas 

dadas incluíram que a questão não é restrita ao universo da arquiteta, mas de toda 

trabalhadora, como trata RV (acima de 40 anos, masculino): “Como qualquer profissão, a 

mulher é mais discriminada”. Dentro do conteúdo das respostas foi possível identificar ainda, 

situações recorrentes dentro do ambiente de trabalho e direcionadas ao gênero feminino. 

Sendo as mais comuns: 

https://www.facebook.com/caurjoficial/
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- Extensos questionamentos em entrevistas de emprego sobre casamento, filhos, e 

nível de tolerância a horas extras (para aquelas que já são mães); 

- Reclamações ou “deboches” sobre atrasos e saídas antes do fim de expediente por 

conta dos filhos ou da gravidez; 

- Medo constante da demissão pós-regresso da licença. 

 
Com certeza, muitas empresas demitem as arquitetas após a licença 
maternidade. E o que mais vejo diferença é na hora da contratação, muitos 
preferem homens por conta disso. Sou casada e assim que casei uma chefe 
sempre me questionava sobre filhos, como se pudesse adiar minha decisão. 
Não sou mãe, tenho vontade de ser e acredito que isso no futuro pode ser 
um problema para mim. (LG, entre 25 e 30 anos, feminino). 
 
Já tive experiência neste sentido. Conheço arquiteta que, após um imprevisto 
na creche, teve que ouvir um sonoro "sabia que não deveria ter contrato 
mulher".  Pior... dito por uma arquiteta, chefe do escritório. [...]. (LM, acima 
de 40 anos, masculino). 

 

Um ponto interessante notado é que na questão Q12, onde foi perguntado sobre 

diferenças de oportunidade, 57% afirmaram que gêneros diferentes possuem oportunidades 

diferentes. Porém, quando se trata da maternidade feminina (Q13), são 70% que afirmam que 

há dificuldade na volta ao mercado de trabalho. Portanto, se esse fator específico é tão 

fortemente perceptível, é entendido que há sim diferenciação entre as oportunidades 

disponíveis de acordo com os gêneros.  

A última pergunta, que fecha o questionário, foi incluída com intenção de dar 

continuidade à pesquisa ou ao aprofundamento de algumas questões no futuro. Portanto, a 

Q14 apenas perguntava: “Caso seja necessário realizar uma nova pesquisa complementar a 

esta você estaria disposto a participar?”. Todos os respondentes disseram SIM, inclusive os 

que não escreveram seus nomes por extenso.  

A aplicação dos questionários foi fundamental para confirmar (ou não) as inquietações 

que justificaram a elaboração dessa pesquisa. Através da análise das informações obtidas foi 

possível organizar um quadro real e atual da força de trabalho do arquiteto. Ainda que o 

campo seja um recorte específico, a partir do entendimento de todo arcabouçou teórico 

apresentado, compreendeu-se que esse campo faz parte de uma situação coletiva e de 

alcance maior. A empiria, portanto, comprovou que não se trata de uma percepção particular 

do caso, mas sim de um fenômeno que está ocorrendo tanto com o trabalhador arquiteto, 
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como com diversos outros trabalhadores. As reflexões conclusivas, de toda a investigação 

desenvolvida, serão apresentadas na sequência. 

Como exercício de síntese das apreensões feitas a partir da aplicação do questionário 

foi elaborada uma imagem (na sequência) que facilita a leitura do perfil dos entrevistados e 

algumas questões principais encontradas na análise. 
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Figura 32: Imagem síntese da análise do questionário. 

Fonte: Imagem gráfica elaborada pela autora. 
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REFLEXÕES CONCLUSIVAS 
 

 “[...] Eu sei que é difícil 
Achar a solução 

A crise é no mundo 
Não é só nossa nação 

 
Viver no sacrifício 

De sub condição 
Não pode ser um vício 

Não está direito não 
Fugir do precipício 

Com determinação 
É apenas o início 

Da nossa ressurreição 
 

Tem falta de estrutura 
E falta de vergonha 
Não fique aí parado 

Esperando a cegonha 
Trazendo pelo bico 

A solução pro seu problema 
 

Mudando dia-a-dia muito pouco do sistema 
Eu sei que dá preguiça 

Cansaço e Frustração 
Mas quando desanima 

Vem o verso da canção...” 
 

(Pedro Luís & A Parede, Aê Meu Primo, 1999) 
 

 
Colagem Digital 05 - sem título.  

Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 
Arquitetura base utilizada: Esplanada dos Ministérios de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer – Brasil. 
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Para concluir cabe rememorar o objetivo geral dessa dissertação que teve como foco 

central a análise das dinâmicas do mercado onde se insere o profissional de arquitetura sujeito 

às novas conformações das mudanças gerais e estruturais do mundo do trabalho. Para tanto, 

a primeira parte dessa pesquisa foi pautada na construção de um arcabouço teórico que 

abarcasse o processo de reorganização do capital e de seu impacto direto sobre o mundo do 

trabalho, percorrendo os autores clássicos e os contemporâneos na tentativa de atualizar 

conceitos e analisar a dinâmica atual. Na sequência foi elaborado um referencial conceitual 

para a análise da crise política e econômica global que tem início em torno da década de 1970 

e vai até os nossos dias atuais. A “crise do capital” e suas respostas provocam o aumento do 

desemprego e do subemprego, onde o ato laborativo é exercido de forma parcial, temporária 

e precária. Somado a isso estão as políticas de desmanche dos direitos sociais que se 

manifestam nos países centrais, nos ditos de Terceiro Mundo e também no Brasil. Conceitos 

como flexibilidade, fragmentação, volatilidade, efemeridade, instantaneidade, 

descartabilidade, obsolescência foram sendo apresentados e exemplificados ao longo desse 

primeiro capítulo para que pudessem ajudar na compreensão  do processo de precarização e 

desvalorização da força de trabalho. É dentro desse contexto político e econômico da nova 

ordem instaurada, de investida do capital contra a classe trabalhadora, que se insere o 

profissional arquiteto na contemporaneidade.  

Ainda nessa primeira parte foi possível apreender, junto aos autores, as modificações 

do caráter do trabalho. Alguns temas importantes eram também pertinentes dentro da 

prática do arquiteto como o aumento do trabalho em domicilio, a sobrecarga do trabalho 

doméstico para as mulheres, e até mesmo sobre a criação de espaços que concretizam essas 

práticas, no caso dos coworkings.  E ainda, o aumento do trabalho oferecido através de 

plataformas virtuais, onde o trabalhador fica desprotegido de leis trabalhistas e seguridade 

social, e ainda arcam com todas as despesas e ferramentas de seu trabalho.  A análise torna 

evidente que o número de trabalhadores não somente se amplia como se complexifica, sendo 

necessário revisitar o conceito de classe trabalhadora. Dessa forma, adotou-se dentro dessa 

pesquisa, o conceito da “classe-que-vive-do-trabalho”, apresentado por Antunes, e que 

também dá conta da classe profissional de arquitetos na atualidade.  

Após a compreensão e assimilação dos conceitos mais gerais e dos fenômenos de 

âmbito global, percorreu-se os rebatimentos e particularidades dentro do cenário brasileiro, 

assim como as especificidades dentro da profissão do arquiteto para a composição do 
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segundo capítulo. Assim como na primeira sessão, o recorte temporal também foi feito a partir 

da década de 1970, onde foram encontrados os primeiros relatos de descontentamento de 

arquitetos sobre o mundo de trabalho a que estavam inseridos. Os principais motivos 

apontados partiam da crítica ao considerável aumento do número de escolas de arquitetura 

espalhadas pelo país, assim como da mudança do caráter de trabalho do arquiteto que passa 

a ser, em sua maioria, assalariado. A baixa qualidade de ensino de algumas escolas, assim 

como o avolumado número de recém-formados sobrecarregando o mercado de trabalho 

contribuíram para a desvalorização profissional, aumento do subemprego e desemprego da 

categoria. 

Porém, no Brasil, é a partir da década de 1990, com a abertura comercial e financeira, 

que o processo de reestruturação produtiva do capital foi intensificado levando à vitória o 

neoliberalismo. Com isso, cresceu o número de terceirizados e de trabalhadores informais 

desenhando uma nova fase do capitalismo no país, acentuando o processo de precarização da 

força de trabalho de uma forma geral. Mesmo durante os posteriores governos, de Lula e 

Dilma, onde um considerável número de empregos formais foi criado, as condições de 

trabalho não melhoraram. Pelo contrário, o crescimento econômico nacional se apoiava no 

baixo custo da remuneração do trabalhador. Incluindo, nesse cenário, o arquiteto precarizado 

como os demais trabalhadores. O impacto da crise global de 2008, sentida em 2013-2015, 

somado ainda à agenda dos Megaeventos no Brasil, culminou num aumento do número de 

desempregados, assim como do subemprego. Fato este que foi apreendido tanto pelos 

recortes da mídia vigente como na apreensão dos questionários. Os respondentes que 

estavam em situação de desemprego declaram que se encontravam assim, em sua maioria, 

há cerca de 2 anos (em relação à 2018). 

Através da aplicação dos questionários e da análise das informações (terceiro capítulo) 

foi possível identificar fenômenos recorrentes entre os respondentes, como por exemplo o 

número de arquitetos que afirmaram já terem trabalhado de maneira informal para 

escritórios de arquitetura e que, até mesmo quando eram legalizados os acordos detinham 

algum tipo de irregularidade – 85% do total. As irregularidades iam desde a ausência de 

contrato, ao pagamento de salário abaixo do piso, notação na carteira de função diferente da 

exercida, horas extras não remuneradas, etc. Assim como os 97% que admitiram ter 

concordado com algum tipo de flexibilidade em acordos de trabalho. A necessidade financeira, 

medo do desemprego, medo de perder cliente/projeto, assim como promessas de benefícios, 
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melhoria de cargo ou de aumento de salário são os maiores motivadores dessas decisões. 

Demonstrando que o processo de precarização, flexibilização e desregulamentação é presente 

no labor do arquiteto.  

Alguns arquitetos também relatam que receberam convite para se tornarem sócios do 

escritório, em sua maioria, como forma de driblar os direitos trabalhistas e aliviar a carga 

tributária do empregador. O mesmo acontece para a “contratação de funcionário” do tipo 

freelancer. Apesar dos respondentes estabelecerem uma contraposição entre os aspectos 

positivos e negativos dessa modalidade de trabalho, a sensação é de que essa contraposição 

é articulada como forma de recompensa emocional à exploração do trabalho. Visto que os 

pontos negativos abarcam: jornada de trabalho exaustiva, ausência dos direitos trabalhistas 

(férias, décimo terceiro, fundo de garantia, licença maternidade), atraso de pagamento ou 

ausência deste, prazos curtos, trabalho incerto, despesas por conta própria (infraestrutura e 

manutenção), etc. Enquanto os pontos positivos são liberdade de horário e rotina, menos 

horas no trânsito, remuneração às vezes acima do mercado, possibilidade de atuar para 

diferentes empresas, etc. 

O que na década de 1970 era a modalidade de trabalho comum do arquiteto - trabalho 

autônomo - na contemporaneidade, nem sempre essa modalidade ocorre como escolha feita 

pelo profissional. A carreira de forma independente muitas vezes é erguida para a 

sobrevivência desse trabalhador que está desempregado ou ocupando um subemprego. O 

que pode ser verificado na pergunta sobre o nível de facilidade encontrada para dimensionar 

o valor do seu trabalho, onde 90% afirma ser de médio a muito difícil, apontando ainda 

dificuldades como a desvalorização profissional, excesso de mão-de-obra disponível, prática 

de preços baixos no mercado (competitividade), etc. 

O conceito de precarização do trabalho, apreendido ao longo da construção do 

arcabouço teórico, é visível na prática profissional dos arquitetos respondentes, assim como 

nos anúncios de ofertas de emprego para arquitetos disponíveis no mercado atual, nas 

cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Enquanto a lista de responsabilidades aumenta os direitos 

decaem, e alguns até descrevem salário como “ajuda de custo”, com valores entre R$1.500,00, 

R$2.000,00 mensais e adicional de participação nos lucros. A “contratação” dos anúncios 

sugere até mesmo a modalidade autônoma, o que é si um contrassenso, mas viabiliza o bom 

funcionamento do capital.  
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A reclamação sobre a efetividade representativa das entidades de categoria também 

foi pauta constante nas respostas. Muitos arquitetos acreditam que os valores de anuidade, 

assim como os custos dos Registros praticados não condizem com a realidade do subemprego 

e desemprego, forçando o arquiteto a trabalhar na marginalidade. Além disso, há um 

distanciamento entre Conselho e/ou Sindicato em relação ao profissional, onde não são 

visíveis a compreensão da situação atual do trabalho. Porém, 70% dos arquitetos acreditam 

que uma união efetiva da categoria poderia contribuir para a diminuição das dificuldades 

encontradas no mundo do trabalho, o que abre a possibilidade de novas práticas profissionais, 

coletivas e das entidades representativas. 

Este trabalho não tem por intenção apresentar soluções para a resolução da 

problemática do trabalhador arquiteto, assim como dos demais trabalhadores. Seu objetivo 

partia da intenção em desenvolver uma breve reflexão sobre os processos de transformações 

do capital que levaram à sua crise atual, e às estratégias que desenvolve para solucionar esta 

situação. Onde a precarização da força de trabalho é a mais perversa das estratégias 

desenvolvidas e que atinge milhares de trabalhadores e trabalhadoras. O arquiteto é, 

portanto, parte de um grupo maior -“classe-que-vive-do-trabalho”. Porém, alguns autores 

trazem ao debate possibilidades de enfrentamento à crise estrutural do capital e de seus 

efeitos perversos. Mas a primeira oportunidade emancipadora é dotar-se de compreensão e 

reconhecimento do quão necessário é a força de trabalho humano para a manutenção e 

sobrevivência do capital. 

É necessário ter ciência, de que o capital precisa do trabalho humano para se 

autovalorizar. Ele precariza e desemprega, como forma de extrair o maior lucro possível, 

porém ele não extingue o trabalho, como já afirmaram autores como Mészáros (2011, p.133) 

e Antunes (1999, p. 232). A partir dessa compreensão basal, é possível dotar de forças o 

trabalhador, que passa a compreender-se como parte fundamental no funcionamento do 

sistema. Além disso, é necessário que os trabalhadores se entendam como classe, 

salvaguardando suas particularidades e assegurando a inclusão ou proteção daqueles que são 

comumente marginalizados e/ou oprimidos. A competitividade entre trabalhadores esfacela 

sua união efetiva. É preciso que haja uma nova compreensão que garanta que as variações, 

fruto da fragmentação e flexibilização, possam ser incluídas pelos demais trabalhadores e por 

seus órgãos de representação (como conselhos e sindicatos). É nessa falta de perspectiva de 

acolhimento que muitos arquitetos trabalham de forma completamente ilegal, informal ou 



153 
 

 

dentro de irregularidades. A falta de debates sobre a atual decadência do trabalho do 

arquiteto, o valor das anuidades, o custo da emissão de registro, a falta de solidariedade entre 

colegas, a ausência de denúncias e fiscalização sobre as contratações, contribui para a 

fragmentação ao qual já estão todos os profissionais inseridos. É decisivo que os trabalhadores 

se entendam como polos diferenciados, porém da mesma classe, resgatando o sentido de 

pertencimento. E o outro desafio levantado é a aproximação entre os sindicatos e a classe 

trabalhadora, mesmo aquela que não esteja empregada em determinado momento. Ou como 

nos esclarece Antunes (2013), a destruição da classe trabalhadora “só não ocorre onde há 

luta, resistência, ação e tentativa de organização dos trabalhadores.”. 

Vale ainda ressaltar, como especificidade do ofício do arquiteto, que para haver 

mudanças significativas é fundamental que exista uma compreensão real do ofício, assim 

como da sua prática. Tanto a arquitetura como o arquiteto fazem parte de um processo. E o 

arquiteto é um trabalhador inserido nesse processo como tantos outros. A “mistificação” em 

torno da figura do arquiteto precisa ser encerrada, assim como as imagens de que o arquiteto 

é um profissional de luxo, ou supérfluo. Apontamentos de mudanças que também foram 

apresentadas por arquitetos como Ricardo Souza (1985, p. 143) e Maricato (IAB, 1981, p. 58). 

Faz-se necessário desvelar as fragilidades e dificuldades encontradas no mundo do trabalho 

do arquiteto, para que soluções possam ser encontradas em coletivo. Assim como usufruir, 

alimentar e criticar suas entidades de representação, e despender energia também na 

avaliação da formação e dos novos formatos de ensino que pretendem se estabelecer como 

exercício regular. 

Este trabalho se encerra com a real noção de que o que está sendo investigado é algo 

muito maior que não cabe na duração de uma dissertação, até mesmo pelas constantes 

mudanças pelas quais estamos passando todos os dias em relação ao mundo do trabalho. 

Portanto, é um trabalho datado, que analisa parte de um processo contínuo de intensificação 

da exploração da força de trabalho. Sendo fundamental a compreensão de que este processo 

se transforma, e se agrava a cada dia.  

Alguns pontos encontrados durante o processo de investigação como a formação 

elitizada dos estudantes de arquitetura, o inchaço dos cursos superiores de arquitetura, as 

diferenças sociais entre o projeto e o canteiro de obras, a valorização da arquiteta e a distância 

entre o número de formadas e o número de arquitetas atuantes são temas de suma 

importância e que pretendem ser retomados em estudos posteriores de prosseguimento a 
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esta análise. Porém foram, de certa forma, atrofiados em virtude do limite de tempo para o 

desenvolvimento deste estudo. 

Mais do que uma tentativa de resposta às experiências vividas dentro da atividade 

profissional da arquitetura, este trabalho buscou compreender as teias complexas através das 

quais todos os trabalhadores estão submetidos diante da atual crise da contemporaneidade. 

E ao compreender algumas dessas relações, por mais mutiladoras que sejam, ainda assim, nos 

deparamos com forças contrárias ao movimento dominante, forças que lutam pela libertação 

humana, forças cheias de coragem que impulsionam a resistência. Que este trabalho seja uma 

fagulha na luta pelo trabalho humano livre daqueles que seguram a “primavera entre os 

dentes”.  
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 “A inspiração vem de onde?  
Pergunta para mim alguém  

Repondo talvez de longe  
De avião barco ou bonde? 

 
Vem com meu bem de Belém  

Vem com você neste trem  
Das entrelinhas de um livro  

Da morte de um ser vivo  
Das veias de um coração 

 
Vem de um gesto preciso  

Vem de um amor vem do riso  
Vem por alguma razão  
Vem pelo sim pelo não 

 
Vem por uma gaivota  

Vem pelos bichos da mata  
Vem lá do céu vem do chão  

Vem da medida exata  
Vêm dentro da tua carta  

Vem do Azerbadjão  
Vem pela transpiração 

 
[...] Vem da tristeza, alegria.  

Do canto da cotovia  
Vem do luar do sertão  
Vem de uma noite fria  

Vem olha só quem diria  
Vem pelo raio e trovão  

No beijo desta paixão 
 

A inspiração vem de onde? De onde?  
 

(Ney Matogrosso, Pedro Luís & A Parede, Transpiração, 2004) 

 

 
Colagem Digital 06 intitulada: “Biblioteca”. 

Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 
Arquitetura base utilizada: Unité d’Habitation de Le Corbusier – França. 
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APÊNDICE  

Aplicação do Questionário: considerações metodológicas e análise dos resultados 

Se toda coincidência 
Tende a que se entenda 

E toda lenda 
Quer chegar aqui 

A ciência não se aprende 
A ciência apreende 

A ciência em si 
Se toda estrela cadente 

Cai pra fazer sentido 
E todo mito 

Quer ter carne aqui 
A ciência não se ensina 

A ciência insemina 
A ciência em si 

[...] Para alcançar o que já estava aqui 
Se a crença quer se materializar 

Tanto quanto a experiência quer se abstrair 
A ciência não avança 

A ciência alcança 
A ciência em si 

 
(Gilberto Gil e Arnaldo Antunes, A Ciência em Si, 1995) 

 
Colagem digital 07 intitulada: “Espremedor”. 

Autor: Filipe Vasconcelos (arquiteto brasileiro). 
Arquitetura base utilizada: Solomon R. Guggenheim Museum de Frank Lloyd Wright – E.U.A. 
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A escolha pela ferramenta de aplicação de questionário não foi uma tarefa fácil, 

principalmente pelos limites de tempo disponíveis durante o mestrado. Era interessante que 

o questionário estivesse esboçado e testado, no mínimo, até a etapa de Qualificação (um 

pouco depois da metade do curso), momento este em que a pesquisa ainda está em processo, 

cheia de lacunas e incertezas. Uma etapa onde há inúmeras perguntas, porém é necessário 

compreender quais realmente são crucias de serem levantadas, como devem ser 

apresentadas e para quem. Ao mesmo tempo, não havia dúvidas de que era imprescindível 

dar alguma possibilidade da fala aos arquitetos imersos no mundo do trabalho e através delas, 

formar um material que não está disponível na literatura, em bibliografia, em jornais, em 

nenhum veículo de pesquisa. Além disso, a utilização dessa ferramenta como parte do método 

de pesquisa, também contribui para que a análise do fenômeno ocorra de forma a evitar 

contaminações e leituras particulares do problema colocado, visto esta pesquisa nasce de uma 

experiência pessoal e profissional pela autora, conforme já explicado anteriormente. O 

questionário, portanto, tornou-se uma ferramenta importante para compor a análise, mesmo 

que aplicado a um número de entrevistados menor do que o desejado. É entendido que a 

amostragem reduzida dá conta de uma situação específica, sem o intuito de generalizar para 

outras cidades, estados, ou em outras modalidades de trabalho do mundo do arquiteto. 

 

Elaboração do questionário 

Tomada a decisão pelo uso do questionário iniciou-se então a tarefa de sua elaboração. 

As inquietações e dúvidas, que sempre existiram, são muitas e complexas, porém era 

significativo dar um embasamento teórico às questões, mesclando conhecimento empírico 

com teórico. E nessa busca, dentro do próprio processo de investigação, encontrou-se um 

interessante material que foi utilizado como referência para a estruturação das perguntas 

chave do questionário.  

O Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro (SARJ) disponibiliza 

em seu portal, na aba principal de Consultas, o “Guia do Recém-Formado”, intitulado como 

“Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto e Urbanista”. O Manual, lançado em 2013, foi 

elaborado pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS) em parceria 

com o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Sul (UFRGS), e tem sido utilizado por outros Sindicatos123 a partir de uma campanha 

que conta com o patrocínio do CAU-RS e da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 

(FNA).  

 

Figura 33: Imagem de capa do Manual. 
Fonte: http://sarj.org.br/guia.php - consultado em 07 de maio de 2018. 

 

O Manual apresenta informações gerais acerca do mercado de trabalho para os recém-

formados em arquitetura de forma didática e objetiva, indicando pontos de atenção com as 

possíveis relações trabalhistas que podem ser sugeridas ou até mesmo impostas no dia-a-dia. 

Ao finalizar sua leitura, que é breve, a sensação é de que esses pontos indicados são de senso 

comum no mundo do trabalho do arquiteto. Por serem tão facilmente identificáveis e 

recorrentes foram utilizados na organização de um manual de proteção contra essas práticas, 

conforme pode-se perceber em nota publicada pela FNA no lançamento do Manual, seguida 

de nota do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais (SINARQ): 

                                            
123 O Manual está disponível para download em diversos portais além dos já referenciados SAERGS e SINARQMG, 

como o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Santa Catarina (SASC), o Sindicato dos Arquitetos 
e Urbanistas no Estado no Paraná (SINDARQPr) e da FNA, além de ser citado em tantos outros como o próprio 
CAU/BR nos seguintes endereços: 
http://saergs.org.br/wp-content/uploads/2015/06/FNA_Manual_Defesa.pdf 
http://www.sinarqmg.org.br/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista 
http://www.sasc.org.br/para-todos/downloads.html 
http://www.sindarqpr.org.br/sindarq-jovem-arquiteto/ 
http://www.fna.org.br/wp-content/uploads/noticias/arquivos/FNA_Manual_Defesa_WEB_FINAL_2.pdf 
http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/manual-de-defesa-do-jovem-arquiteto/ 
Todos os acessos foram feitos no dia 07 de maio de 2018, entre 11:00 e 12:00h. 

 
 

http://sarj.org.br/guia.php
http://saergs.org.br/wp-content/uploads/2015/06/FNA_Manual_Defesa.pdf
http://www.sinarqmg.org.br/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista
http://www.sasc.org.br/para-todos/downloads.html
http://www.sindarqpr.org.br/sindarq-jovem-arquiteto/
http://www.fna.org.br/wp-content/uploads/noticias/arquivos/FNA_Manual_Defesa_WEB_FINAL_2.pdf
http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/manual-de-defesa-do-jovem-arquiteto/
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Ao longo dos últimos anos, o SAERGS recebeu denúncias de empresas e 
escritórios que estabelecem com arquitetos e urbanistas uma relação de 
informalidade, configurando burla à legislação trabalhista, como emprego 
sem carteira assinada, inexistência de contrato, utilização ilegal do recibo de 
pagamento de autônomo, participação societária ínfima, pagamento de 
honorários abaixo do salário mínimo profissional, terceirização, etc. São 
diversas as formas de precarização e desvalorização da mão de obra e do 
trabalho do profissional atualmente. (Fonte: 
http://www.fna.org.br/2013/10/21/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-
arquiteto-e-urbanista/ - acesso em 07 de maio de 2018.). 
 
Segundo censo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo em 
2012, a má remuneração está entre os principais obstáculos para o exercício 
da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Esse dado reflete uma realidade, 
identificada pelo Sindicato dos Arquitetos no RS (SAERGS), de precarização 
do trabalho e a utilização de meios ilegais para contratação de arquitetos e 
urbanistas por empresas do ramo. O levantamento indica, ainda, que a 
maioria dos Arquitetos e Urbanistas brasileiros são trabalhadores 
assalariados. Atento à essa realidade, o Sindicato dos Arquitetos no RS lançou 
uma campanha de esclarecimento aos profissionais do RS – principalmente 
aos jovens arquitetos e urbanistas. [...] (Fonte: 
http://www.sinarqmg.org.br/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-
arquiteto-e-urbanista - acesso em 07 de maio de 2018, às 11:42). 

 

Devido a sua aparente visibilidade em diversos portais de Sindicatos de arquitetos do 

país e até mesmo no CAU/BR, este Manual foi eleito como base para a construção das 

perguntas chave do questionário a ser aplicado aos profissionais subordinados ao mercado 

imobiliário em Niterói. As questões principais do Manual serão usadas como elementos 

norteadores, podendo existir desdobramentos e perguntas indiretas. Os 10 pontos principais 

apontados no Manual são: 

1 – Exija formalização da relação de trabalho. 

2 – Atente à participação em sociedades. 

3 – Se você é empregado, você não é autônomo. 

4 – Se você é Arquiteto e Urbanista você não é desenhista. 

5 – Saiba quanto vale o seu trabalho. 

6 – Se for autônomo, atenção aos documentos. 

7 – Conheça o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

8 – Informe-se sobre o seu Sindicato. 

9 – Ande sempre em grupo. 

10 – Ame a sua profissão, mas nem tanto. 

http://www.fna.org.br/2013/10/21/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista/
http://www.fna.org.br/2013/10/21/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista/
http://www.sinarqmg.org.br/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista
http://www.sinarqmg.org.br/manual-de-defesa-pessoal-do-jovem-arquiteto-e-urbanista
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Definição da amostragem 

Para definição da amostragem foi elaborada uma lista inicial de possíveis entrevistados 

contendo cerca de 50 nomes. Todos na lista são arquitetos e já trabalharam ou trabalham 

para o setor imobiliário dentro do município de Niterói e, obviamente, tinham alguma 

conexão com a pesquisadora. Como era previsto que nem todos os 50 respondessem, foi 

solicitado que os arquitetos convidados indicassem outros nomes possíveis. O intuito era 

alcançar o número de 50 questionários respondidos, no mínimo, sem a pretensão de ampliar, 

em demasia, esse valor em virtude da escassez de tempo para análise, considerando-se como 

limite o total de 60 questionários respondidos. 

 

Elaboração Inicial 

Primeiramente foi elaborado um Piloto de Questionário 01 (PQ01) baseado nos 10 

pontos tratados pelo Manual que foi avaliado, primeiramente, por duas amigas e colegas de 

profissão. Pediu-se que analisassem as questões sem respondê-las em princípio. O intuito era 

levá-las aos bastidores da elaboração com a ótica de quem está produzindo as questões. 

Através da análise de ambas, o questionário foi remodelado mais 2 vezes até o formato PQ03. 

Em seguida, a análise do Piloto foi feita junto à orientadora deste trabalho e a partir de suas 

observações chegou-se ao formato PQ04. O piloto foi novamente avaliado pelas duas colegas, 

porém agora como questionário aplicado, e frente às dificuldades de preenchimento, gerou-

se o último piloto, PQ05, que se tornou o formato final do questionário aplicado.  

 

Chamada para Participação 

A chamada para participação da pesquisa foi feita através de contato telefônico direto 

(via WhatsApp). Uma breve mensagem elaborada foi enviada, contendo os dados da 

pesquisadora, um resumo da investigação, o perfil desejado (ver a seguir) e o link de acesso 

ao questionário. Destinada, primeiramente aos 50 integrantes da lista inicial, a chamada foi 

encaminhada diretamente pela autora. Através da sugestão de novos nomes por intermédios 

dos primeiros contatados, um segundo nível de respondentes (colegas de colegas) foi 

convidado pela autora a participar do questionário. E, posteriormente, foi alcançado um 

terceiro nível (pessoas desconhecidas sem o contato direto pela autora) de participantes. 
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No intuito de colaborar com a pesquisa, diversas pessoas repassaram a mensagem a 

grupos de trabalho e colegas de profissão e, em determinado momento, a pesquisa foi 

divulgada em redes sociais sem a autorização da pesquisadora e sem os devidos créditos. Algo 

que não era previsto e muito menos desejado. A publicização da pesquisa ainda em 

andamento e sem os créditos de autoria poderia fragilizar toda a investigação, além de expor 

a pesquisadora em um nível sem qualquer controle. Por esses motivos, foi solicitado que a 

“postagem” fosse removida das redes sociais. Entende-se que o intuito dessa exposição foi de 

colaboração com o desenvolvimento do questionário, no entanto, vale o relato como alerta 

de uma problemática facilmente vivenciada na nossa era atual.  

 

Tipo de questionário  

Dividido em 4 partes, sendo a primeira de pergunta filtro, a segunda de identificação 

do entrevistado, a terceira baseada nos 10 pontos apresentados pelo Manual, e a quarta uma 

complementação a partir de novas questões que pareciam ser importantes para a dissertação; 

o questionário contém perguntas com possibilidade de respostas de múltipla escolha, 

respostas curtas e longas abertas. A todo momento é possível complementar respostas ou 

optar (na parte de múltipla escolha) pela alternativa “outros” e descrever a explicação mais 

de acordo.  O veículo utilizado para sua aplicação foi o Google Formulários, plataforma online 

gratuita que permite que o usuário possa criar qualquer tipo de enquete, questionário, 

pesquisa. As respostas ao questionário são coletadas de forma organizada e automática com 

informações e gráficos rápidos, além de geração de planilha com todas as respostas. Mesmo 

sendo necessário o despendimento de um tempo para formatação do conteúdo gerado, esse 

modelo dinamiza a aplicação, facilita a compilação de dados e tem custo zero, pontos 

primordiais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Dessa forma, ao acessar a plataforma, o usuário encontrava a página inicial conforme 

figura na sequência: 
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Figura 34: Imagem da página principal do Questionário extraída do portal de sua hospedagem. 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jo2LHSYv8rwsxMwC-YikHEvttozS78lr-

YpzhFY0QKA02w/viewform - consultado  em 14/06/2018. 

 

Análise comparativa 

Os dados gerados, através da aplicação do Questionário, foram analisados dentro da 

estrutura do próprio questionário (números absolutos), assim como foram comparados com 

as informações disponíveis no Anuário 2018 elaborado pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil que contém “os principais dados e mapas sobre o mercado de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil”: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jo2LHSYv8rwsxMwC-YikHEvttozS78lr-YpzhFY0QKA02w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jo2LHSYv8rwsxMwC-YikHEvttozS78lr-YpzhFY0QKA02w/viewform
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Figura 35: Imagem de capa do Anuário 2018. 
Fonte: http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/ANUARIO-2018-WEB.pdf  - consultado em 

dezembro de 2018. 
 

Apesar do conteúdo oferecido pelo CAU/BR não analisar os municípios 

separadamente, ele oferece informações macro por estado e também em nível nacional. 

Mesmo não existindo informações pontuais sobre o município de Niterói-RJ é possível 

verificar, através de seus dados, se as porcentagens e tendências encontradas no questionário 

estão de acordo com outras pesquisas desenvolvidas. Além disso vale citar que como o intuito 

do CAU/BR é coletar informações, não há uma extensão na análise qualitativa dos elementos 

encontrados.  

 Importante esclarecer que como o CAU/BR é um Conselho relativamente jovem 

(criação datada em 2010) existem apenas dois Anuários publicados: o primeiro de 2017 

(referência 2016) e o segundo de 2018 (referência 2017) que é o documento que será usado 

como referência por ser o mais atualizado124. Esses Anuários são parte de um processo de 

investigação que o CAU/BR vem desenvolvendo desde 2012, quando lançou o primeiro Censo 

dos Arquitetos e Urbanistas e depois em 2015 quando realizou a Pesquisa CAU/BR-Datafolha. 

O censo não está disponível para acesso na página do CAU, mas foi encontrada uma 

reportagem na Revista AU onde há a análise dos dados desse Censo e que também será usada 

como fonte de dados. Já a pesquisa Datafolha (essa sim disponível) foi desenvolvida a partir 

de entrevistas com 2400 pessoas (não necessariamente arquitetos) sobre a percepção das 

                                            
124 Os anuários foram comparados e não apresentaram diferenças significativas entre si e por isso o de 

2017/2016 não será utilizado nesta análise. 

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/ANUARIO-2018-WEB.pdf


167 
 

 

pessoas sobre o trabalho realizado por arquitetos e urbanistas. A pesquisa Datafolha será 

utilizada apenas pontualmente como análise externa do caso. 

 

Descrição das Seções, Perguntas e Alternativas de Respostas – O Questionário 

Seção 1 – Abertura e Pergunta Filtro: 

O Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro (SARJ) disponibiliza 

em seu portal o “Guia do Recém-Formado”, intitulado como “Manual de Defesa Pessoal do 

Jovem Arquiteto e Urbanista”. O Manual (2013) apresenta informações gerais, de forma 

didática e objetiva, acerca do mercado de trabalho para os recém-formados em arquitetura, 

indicando pontos de atenção com as possíveis relações trabalhistas que podem ser sugeridas 

ou até mesmo impostas no dia-a-dia. A partir do conteúdo deste Manual foram elaboradas o 

conjunto de questões a seguir. 

OBS: O Manual foi elaborado pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande 

do Sul (SAERGS) em parceria com o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e tem sido utilizado por diversos 

Sindicatos. Disponível em: http://sarj.org.br/guia.php . 

 Você atende a este perfil? Arquitet@ formad@ (não importa o tempo de formação), 

que tenha trabalhado ou trabalhe no município de Niterói, necessariamente dentro ou para o 

mercado imobiliário (mesmo que só durante o estágio).  

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória) 

 

Seção 2 – Perfil do Entrevistado 

1. Nome + sobrenome ou somente suas iniciais:  

Resposta aberta curta (obrigatória). 

2. Idade em 2018: 

Resposta de múltipla escolha: Até 25 anos / Entre 25 e 30 anos / Entre 30 e 35 anos / Entre 35 e 40 

anos / Acima de 40 anos (obrigatória). 

3. Identidade de Gênero:  

Resposta aberta curta (obrigatória). 

4. Tempo de atuação profissional em arquitetura (somar tempo de estágio se for na área) - 

responder em anos aproximados: 

http://sarj.org.br/guia.php
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Resposta de múltipla escolha: Até 5 anos / Entre 5 e 10 anos / Entre 10 e 15 anos / Entre 15 e 20 anos 

/ Acima de 20 anos (obrigatória). 

5. Está trabalhando com arquitetura atualmente?  

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Parcialmente - tenho outro(s) trabalho(s), mas a arquitetura 

é SIM minha fonte principal de renda / Parcialmente - tenho outro(s) trabalho(s), mas a arquitetura 

NÃO é minha fonte principal de renda / Não estou trabalhando, mas faço pós-graduação na área / 

Outros (obrigatória). 

5.1. Se NÃO, há quanto tempo se desligou da área?  

Resposta aberta curta (não obrigatória). 

5.2. Se SIM, em qual regime de trabalho? (funcionário, autônomo, freelancer) 

Resposta de múltipla escolha: Trabalho como funcionári@ de uma empresa, construtora ou escritório 

/ Trabalho como autônom@ / Trabalho como freelancer / Outros (não obrigatória). 

 

Seção 3 - Usando o “Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto e Urbanista” como 

referência para nossa pesquisa, responda as questões a seguir: 

 

Q01. Você já trabalhou de maneira informal em algum escritório de arquitetura (Ex: sem 

carteira de trabalho assinada ou sem contrato de trabalho)? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória). 

Q01.1. Se NÃO, ainda que admitido de forma legal, havia alguma forma de irregularidade 

(Ex: menos horas assinadas na carteira, salário na carteira inferior ao que era recebido)?  

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza (não obrigatória). 

Q01.2. Qual ou quais eram as irregularidades? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q02. Você já recebeu alguma proposta para se tornar sócio da empresa onde trabalha ou 

trabalhou, ou veio a se tornar sócio? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória). 

Q02.1. Se SIM, como era a oferta ou o sistema propriamente? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q03. Você já foi admitido como freelancer de um escritório de arquitetura ou recebeu essa 

proposta? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória). 



169 
 

 

Q03.1. Se SIM, você acredita que esse sistema funcionava? Quais seriam os benefícios e/ou 

malefícios? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q04. Você já foi admitido para cargos que não eram de arquitetos, mas trabalhava como tal 

(Ex.: analista, projetista, desenhista, etc.); 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória). 

Q04.1. Se SIM, qual era o nome do cargo e como você se sentia? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q05. Qual o nível de facilidade você encontra para dimensionar o valor do seu trabalho?  

Resposta em escala linear de 0 à 5, sendo 0 Muito fácil e 5 Muito difícil (obrigatória). 

Q05.1. Se puder, acrescente comentários à questão anterior. 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q06. Você já trabalhou ou trabalha como autônomo? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória). 

Q06.1. Vê dificuldades na burocracia envolvida nessa modalidade de trabalho (como cobrar 

o projeto, quais notas ou documentos emitir, a quem procurar, como realizar a 

burocracia profissional, etc.)? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q07. Você sabe pra que serve o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (obrigatória). 

Q07.1. Se quiser, acrescente comentários à questão anterior. 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q08. Você sabe pra que serve o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (obrigatória). 

Q08.1. Se quiser, acrescente comentários à questão anterior. 

Resposta aberta longa (não obrigatória) 

Q09. Você acredita que uma união efetiva da categoria poderia contribuir para a diminuição 

das dificuldades encontradas no mundo do trabalho? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (obrigatória) 

Q09.1. Você já participou ou ouviu falar de algum debate, palestra, roda de conversa sobre 

a temática do mundo do trabalho do arquiteto especificamente? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (não obrigatória) 
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Q10. "Ame a sua profissão, mas nem tanto" é o título usado no item 10 do Manual. Se em 

algum momento você aceitou qualquer tipo de flexibilidade num acordo de trabalho, qual 

foi a maior motivação? 

Resposta aberta longa (obrigatória) 

 

Seção 4 – Para finalizar o questionário 

Em virtude da brevidade do tamanho do “Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto e 

Urbanista” entendeu-se que seria difícil ele dar conta de tantas questões existentes no 

universo de trabalho da categoria. No entanto, seria importante trazer algumas últimas 

questões para o fechamento do questionário e desta pesquisa. 

 

Q11. Você já se sentiu assediado (assédio moral, verbal, sexual, etc.) ou vítima de algum tipo 

de preconceito no ambiente de trabalho? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza (obrigatória). 

Q11.1. Se SIM, poderia relatar a(s) situação(ões) em que isso ocorreu? 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q12. Você acha que arquitetAS e arquitetOS tem oportunidades semelhantes? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (obrigatória). 

Q12.1. Se quiser, acrescente comentários à questão anterior. 

Resposta aberta longa (não obrigatória). 

Q13. Você acha que arquitetAS encontram dificuldades de retornar ao mercado após se 

tornarem mães? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não / Não tenho certeza / Outros (obrigatória). 

Q13.1. Se quiser, acrescente comentários à questão anterior. 

Resposta aberta (não obrigatória) 

Q14. Para fechar... caso seja necessário realizar uma nova pesquisa complementar a esta você 

estaria disposto a participar? 

Resposta de múltipla escolha: Sim / Não (obrigatória) 

 

Processo de Análise dos Dados Gerados pelo Questionário 

Após o encerramento da aplicação do questionário, em 15 de dezembro de 2018, foi 

gerada a planilha base (Figura 33) a partir do próprio site Google Forms, com os dados iniciais. 
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Essa primeira tabela apresenta as perguntas e respostas de forma bem primária, sendo 

necessário administrar algumas informações antes mesmo da análise propriamente. Um 

exemplo são respostas idênticas, porém, com erro ou diferenças de grafia que são 

contabilizadas como informações distintas. Portanto, é necessário depurar esses elementos 

para então gerar uma planilha derivada (Figura 34) onde os dados serão apreendidos para o 

desenvolvimento da pesquisa. A análise das informações levou cerca de 3 meses para ser 

concluída. 

 

Figura 36: Imagem da Planilha Base. 
Fonte: Imagem extraída da planilha base gerada pelo Google Forms. 

 

 

Figura 37: Imagem da Planilha Derivada. 
Fonte: Imagem extraída da planilha derivada tratada pela autora a partir da planilha base. 

 

O questionário, que foi iniciado por 60 entrevistados diferentes, obteve 53 respostas 

válidas considerando a filtragem feita a partir do perfil desejado125. Portanto, 03 respostas 

                                            
125 A pergunta filtro, de resposta obrigatória, para definição do perfil foi colocada logo na primeira seção (página 

inicial) sendo ela: “Você atende a este perfil? Arquitet@ formad@ (não importa o tempo de formação), que 
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amais do que o previsto. Sendo assim, no manuseio da tabela básica, as linhas em branco 

correspondentes aos 07 entrevistados fora do perfil foram removidas, e as colunas de 

“carimbo data e hora” da resposta e “perfil” foram ocultadas, visto que não são fundamentais 

para a análise. Junto aos nomes126 dos respondentes foi criada uma coluna auxiliar, contendo 

somente suas iniciais. Os respondentes, portanto, serão identificados através dessas iniciais 

ao longo do trabalho, no intuito de preservar as identidades dos mesmos.  

A planilha derivada foi dividida em 3 grandes planilhas, referentes às seções do 

questionário. Para análise dos dados quantitativos foram gerados gráficos para dinamizar a 

leitura dos números absolutos e porcentagens. Já os dados qualitativos, foram analisados com 

extenso rigor, pois era necessário ter a apreensão de todas as respostas de determinada 

pergunta, perceber semelhanças e/ou diferenças e traçar palavras ou frases chave para o 

desenvolvimento da análise. Dessa forma, a apresentação dos resultados também varia, como 

no caso da pergunta Q03 - “Você já foi admitido como freelancer de um escritório de 

arquitetura ou recebeu essa proposta?” onde foram apresentados dois quadros 

comparativos onde foram apresentados pontos positivos de um lado, e pontos negativos de 

outro. Ou o caso da pergunta Q06.1. - “Vê dificuldades na burocracia envolvida nessa 

modalidade de trabalho?”, onde foi verificado um padrão de resposta macro (“Sim”, “Não”, 

“Não posso opinar”) de análise inicial, e posteriormente elaborou-se uma listagem dos pontos 

de dificuldade a partir dos relatos entregues.  

Mesmo em perguntas que dispunham de resposta de múltipla escolha, lembrando que 

sempre era colocada a opção “outros” seguida de justificativa por extenso, tiveram a sua 

concepção original revisitada. Quando as respostas geravam um padrão mais adequado do 

que o sugerido, a proposta inicial era substituída pelo que o respondente revelou ser mais 

significativo, como o caso da pergunta: “Está trabalhando com arquitetura atualmente?”. As 

variações apresentadas indicaram um padrão comum que não havia sido pensado 

inicialmente, e dessa forma a análise foi direcionada para os perfis revelados, e não para as 

opções disponibilizadas como respostas. Portanto, nem a análise dos dados, nem tampouco a 

                                            
tenha trabalhado ou trabalhe no município de Niterói, necessariamente dentro ou para o mercado imobiliário 
(mesmo que só durante o estágio).”. 

126 Na identificação do respondente era possível escrever o nome ou colocar somente as iniciais. Porém, após o 

fechamento do questionário, julgou-se mais apropriado ocultar o nome de todos os respondentes. 
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forma como foram apresentados segue um padrão pré-estabelecido. Ambos foram sendo 

ajustados conforme a demanda das respostas. 

Vale esclarecer que alguns termos utilizados nas questões não foram previamente 

definidos o que pode gerar leituras distintas entres os respondentes. Como o questionário já 

possuía em si uma extensão significativa optou-se por não definir cada termo para não deixar 

a pesquisa enfadonha. Portanto, palavras como: informalidade ou informal, autônomo, 

freelancer, etc. podem ter compreensões distintas ou sobrepostas.  

Outro ponto que requer esclarecimento ocorreu em perguntas como “em qual regime 

de trabalho está trabalhando?”, onde o respondente cria uma caracterização que lhe pareça 

mais adequada. Algumas opções foram sugeridas (funcionário, freelancer, autônomo) mas 

outras diversas foram incluídas. Nesses casos, a fidelidade da auto intitulação utilizada pelo 

respondente foge ao controle da pesquisadora deste trabalho. Para efeito de análise são 

detectadas palavras-chaves ou conceitos semelhantes presentes em diversas respostas para 

efeito de agrupamento e levantamento quantitativo. 

Fica ainda a necessidade de apontar que o conjunto de questões que forma a Seção 4, 

que difere do conteúdo presente no “Manual de Defesa Pessoal [...]” é fruto da vontade de 

que esta pesquisa se amplie e avance em outras direções. Ao mesmo tempo que se 

compreende que essas questões demandam um aprofundamento e estudo cuidadoso, tal 

como os temas merecem, ocultá-las impossibilitaria tateá-las, ainda que preliminarmente. 

Assumindo as limitações de tempo, o questionário tem a intenção de introduzir essas 

questões, mas infelizmente não será possível estendê-las dentro da análise deste trabalho. É 

com pesar que essa decisão foi tomada e assumida ainda no processo de desenvolvimento 

desta pesquisa, vindo a ser tornar ainda mais difícil mantê-la após a leitura das respostas. E 

nesse sentido, a análise da Seção 4, teve extrações de falas bem mais extensas se comparada 

a outras seções, pois verificou-se a necessidade de dar a possibilidade de fala ao outro, que 

não a autora deste trabalho. Os questionários revelaram problematizações que ultrapassaram 

os limites do que era esperado. Não somente pelos tipos de relatos como também pelos 

números extensos destes. Relatos estes que não poderiam ser compilados da mesma forma 

sistematizada que as demais seções. E por isso foram extraídos em tal volume para que 

pudessem ocupar um lugar fala, e também construir este trabalho de forma coletiva.   
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ANEXOS 
 
Anexo 01 
O GLOBO. Arquitetos querem melhorar mercado de imóveis. Acervo do Jornal, 02 de 
setembro de 1973, página 30, caderno economia/habitação e urbanismo. 
 

 
 

 


