
A definição profissional de projeto arquitetônico no Plano de Trabalho 
do Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA), por exemplo, abarca 
apenas um conjunto restrito e relativamente distinto de tarefas – do 
projeto ao detalhamento da construção. Essas descrições, contudo, 
deixam de fora o vasto território da produção efetiva, que é determina-
da por outros, desde moradores até usuários, funcionários do governo 
e empreiteiros no canteiro de obras. Ao examinar diferentes aborda-
gens para a construção de “projetos”, podemos propor uma resistência 
a essa definição hegemônica e inútil de arquitetura – e, por constru-
ção, nos referimos não apenas à “edificação”, mas também a como o 
projeto é concebido, estruturado e implantado.

Arquitetos, enquanto membros de uma classe profissional, têm 
suas atividades descritas e categorizadas de forma inadequada por 
seus órgãos de representatividade, o que é exemplificado pelas etapas 
de trabalho segundo o Royal Institute of British Architects (RIBA). O 
“Plano de Trabalho”, um de seus principais documentos, é descrito, 
com muito orgulho, como sendo “o modelo definitivo do Reino Unido 
para o projeto da edificação e seu processo construtivo”, um “alicerce” 
para “múltiplos processos contratuais, designatários e gerenciais”. 

Esse documento, desanimador e normativo, recentemente revisa-
do em 2013, tornou-se ainda pior ao longo das décadas. Na sua mais 

Mel Dodd

quem Faz 
o Projeto?

domestic oppression (in some case, domestic violence) and ended up 
assuming leadership roles in their communal groups and even the pop-
ular movements in the struggle for housing. 

Though there was a tacit recognition of the exhaustion of the 
project for the universalization of housing provision via communal 
actions over 20 years after the Erundina administration, there was 
no shortage of architects and intellectuals coming out to defend the 
continuation of these experiments, whether in favor of the politicization 
of the workers (OLIVEIRA, 2006, p. 234) and the architects themselves 
(ALMEIDA, 2006, p. 226-227), or the technical innovations introduced 
on the self-managed construction sites, despite the years following of 
conservative mayors who buried the municipal housing policy based on 
stimulating and supporting self-managed production.

Now, despite enormous barriers, the Landless Workers Movement 
East 1 is about to inaugurate one of the most important ongoing 
self-managerial projects in the country: Mutirões Florestan Fernandes 
e José Maria Amaral (Cidade Tiradentes, São Paulo/SP) which, to-
gether, total almost 400 housing units.4 Developed in a participatory 
manner by the technical consultant firm Ambiente Arquitetura togeth-
er with future residents and construction site employees, the project 
is self-managed with the support of ex-participants of the Landless 
Workers Movement East 1.The quality of this project proves the extent 
to which the organization of workers in the field of housing production 
can be successful.

4 The set formed by the two communal actions is one of the few 
self-managed experiments funded by the Minha Casa, Minha 
Vida (literally “My House, My Life”) Program. Introduced in 
2009, during President Luís Inácio Lula da Silva‘s second term, 
MCMV buried the proposals of the National Housing Plan 
(Planhab)—built under his own administration with broad-based 
participation from popular movements—in favor of the interests 
of Brazilian developers. The movements were left with the 
category known as Entidades, which represents 1-2% of the total 
resources invested in the program.
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recente emenda, o objetivo principal da etapa zero é descrito como 
“identificar o plano de negócio e a premissa estratégica do cliente”, 
como se um plano de negócio e um cliente fossem as únicas preocu-
pações a serem consideradas. Provavelmente, isso ocorre porque a 
arquitetura foi profissionalizada em torno de um conjunto de conheci-
mentos equivocados – conjunto de conhecimentos como engenharia 
da construção, edificação e desenho técnico, em oposição a conheci-
mentos como inteligência espacial, sociologia ou ética, por exemplo. 

O Plano de Trabalho define o cenário para a realização do projeto 
arquitetônico e da edificação como um processo ordenado, linear e 
tecnocrático, com um começo e um fim rigorosos, simplificando e 
desmerecendo aquilo que, na verdade, é um processo rico, sistêmico, 
e socialmente engajado, repleto de impasses, retornos e entroncamen-
tos produtivos. Assim como quando o arquiteto desenha uma mem-
brana à prova de umidade no papel vegetal, somos completamente in-
capazes de compreender a rigidez, a granulosidade, as dobras difíceis 
e o complicado manuseio que elas exigem, o Plano de Trabalho conta 
uma história bastante superficial sobre a rica, complexa e prolongada 
manufatura dos espaços e lugares. 

Criticar o Plano de Trabalho do RIBA nos permite estruturar 
questões sobre outras formas de descrever o processo de fatura dos 
espaços. Dele surge uma série de subtramas sobre o que realmente 
é produzido e criado na chamada transação de serviço, para além, ou 
ao contrário da edificação. Esses outros resultados produtivos podem 
ser capturados pelo pensamento, ao se nominar uma série de “papéis” 
alternativos (Imagem 1). Trata-se de papéis que nos são mais natu-
ralmente apropriados enquanto atores responsáveis pelo ambiente 
construído, os quais se referem à diversidade e amplitude de como 
nos comportamos como praticantes, usuários e construtores, e os 
agenciamentos alternativos que realizamos. 

Por meio de todas as narrativas e comportamentos individuais 
em nossas práticas de arquitetura, é possível ver esses outros papéis 
surgindo pelas fendas do Plano de Trabalho do RIBA. Esses papéis 
geralmente descrevem como “agimos” para além do que é produzido 
e, portanto, são papéis primordialmente que dizem respeito ao agen-
ciamento da arquitetura. 

Por que estes últimos são tão marginalizados na arquitetura como 
prática profissional? 

A arquitetura existe a partir de um vínculo problemático, porém inevi-
tável: o arquiteto e o designer do espaço é limitado pelas necessida-
des de regulação e controle na indústria da construção – vinculados, 
por sua vez, a acordos e deveres profissionais, técnicos, econômicos, 
contratuais e legais. No entanto, e simultaneamente, a arquitetura 
sempre foi uma arte social (com engajamento sociopolítico, resistên-
cia, questionamento, provocação e risco intelectual). 

O dilema entre essas duas características essenciais, mas po-
tencialmente contraditórias, é crítico, porque, na maioria das vezes, o 

Imagem 1: reconceitualizando o Plano de trabalho (riba): os papéis alternativos do 
arquiteto. diagrama de mel dodd.
Image 1: Re-conceptualizing the RIBA Plan of Work: The alternative roles of the architect. 
Diagram by Mel Dodd.
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Nesse contexto, a redefinição das práticas espaciais e da produção 
espacial – como um modo alternativo de agir, menos sujeito a, ou até 
mesmo oposto às construções hegemônicas – pode vir a ser uma for-
ma de se identificar potencialidades e pontos fortes para a cultura e a 
sociedade contemporâneas. Conforme Jeremy Till observa: “o espacial 
não substitui o arquitetônico como termo, mas o expande radicalmen-
te” (AWAN; SCHNEIDER; TILL, 2011, p. 29). 

Assim, quando nos referimos à produção espacial, entendemos o 
conjunto extenso de realidades espaciais, condições e conceituações 
que são ativamente abordadas, usadas e implantadas por meio de 
um projeto. Isso claramente se expande para além da realidade física 
imediata de objetos ou estruturas utilizados em um projeto, e inclui os 
processos sociais que se transformam pelo do uso de configurações 
espaciais que já existem (salas de reunião, escritórios, playgrounds, 
pontos de encontro), e outros que são introduzidos através do projeto 
(eventos públicos, oficinas, reuniões abertas, estruturas de comu-
nicação etc.) Em projetos do muf, uma prática coletiva de artistas e 
arquitetos, o processo de compreender o que está ali, em um dado 
contexto local e situação particular (observar de perto), muitas vezes 
acarreta uma reconceituação do projeto e uma reescrita de suas dire-
trizes (Imagens 3-4). Isso vai muito além de apenas identificar o plano 
de negócio de um cliente, e envolve investir em um engajamento ético 
com a comunidade implicada no projeto – desde quem o executará até 
quem o usará.

Dessa forma, a produção espacial não pode ser entendida como 
um processo linear, mas como um conglomerado de práticas socioes-
paciais que, ao longo do tempo, geram a particular qualidade espacial 
do projeto, incluindo diferentes níveis de aleatoriedade e intencionali-
dade. O espaço é produzido coletivamente, mas não necessariamente 
em comunidade, o que inclui diferentes noções de autoria e proprieda-
de. Conforme a afirmação de Katrin Bohm, “a questão de quem está 
construindo o que se torna crítica quando avaliamos essas práticas e 
suas capacidades espaciais em relação às formas correntes e conven-
cionais de produção do espaço” (BOHM, 2009, p.11).

Reconceituar este território, por meio de diagramas de atores e 
papéis, permite comportamentos que ampliam o terreno das possi-
bilidades para além da norma. Atravessar fronteiras conceituais dos 
papéis estabelecidos pelos projetos, configura uma questão aberta, 
relativa a quem faz o projeto e onde a especialidade se encaixa. E, 
finalmente, como educadora em arquitetura, o que é absolutamente 
crítico sobre a educação de e para profissionais de práticas espaciais, 
é que esta permaneça aberta a essas atividades fundamentalmente 
múltiplas e díspares, que oferecem desvios entre o oficial e o não ofi-
cial, o normativo e o ilegal, o planejado e o informal, muitas vezes ne-
gociando seus meios à medida que se apresentem. À luz das ameaças 
contemporâneas à democracia, essas práticas espaciais são campos 
aos quais devemos encorajar alunos a se mobilizarem e fazer a difícil 
pergunta sobre quem realmente faz o projeto, de qualquer forma?

quem faz 
o projeto?

papel anterior (que prioriza a regulação e o controle) é mais poderoso 
(e instrumental) do que o último – que está preocupado com as ideias 
– incluindo, assim, a capacidade da arquitetura em promover transfor-
mação social e civilizatória. E, ao restringir seu agenciamento socio-
político, as disjunções entre o vivenciado e o construído são reveladas, 
disjunções essas que são óbvias, aliás, para aqueles que não fazem 
parte da profissão.

Na maioria das vezes, essa disjunção se manifesta como uma 
lacuna, que serve apenas para enfatizar o contraste de uma ambigui-
dade essencial: de um lado, o arquiteto, empreiteiro, consultores e 
clientes responsáveis pela construção (Imagem 2); do outro, a realida-
de desordenada da vida, experimentada por todas as outras pessoas – 
que são os produtores, os ocupantes e os habitantes dos espaços que 
eles constroem. 

Muito se argumenta que a arquitetura é sempre política e, ainda 
assim, não pode ser política, porque opera como uma ideologia que 
representa o consenso e está implicada em neutralizar e despolitizar 
a cidade – sendo particularmente este o caso quando ela é entendida 
como profissão regulada, com divisão de trabalho e sua própria repre-
sentação na esfera pública.

Imagem 2: disjunções nos papéis do arquiteto: a defasagem entre o vivido e o construído. 
diagrama de mel dodd.

Image 2: Disjunctions in the roles of the Architect: The gap between the lived and the 
built. Diagram by Mel Dodd.
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Imagem 3: “o que e onde você faz isso? um projeto para construir 
casas cubby em hastings”, Victoria. imagem: mel dodd.
Image 3: “What do You Do and Where Do You Do It? A project to build 
Cubby Houses in Hastings”, Victoria. Image: Mel Dodd.

Mel Dodd

Who makes 
the Project?

The professional definition of the architectural project (for example, in 
the Royal Institute of British Architect’s Plan of Work) defines only a 
narrow and relatively discrete set of tasks—from design to construction 
detailing. But these descriptions leave out the vast territory of actual 
production, which is enacted by others, from local people, to users, to 
government officials and contractors on site. By examining different 
approaches toward the construction of “projects” we can propose a 
resistance to this hegemonic and unhelpful definition of architecture. 
And by construction we refer not only to “building,” but also as how the 
project is conceived, structured, and implemented. 

Architects, as members of a profession, are often miscast in the 
way that their professional bodies describe their activities. This is 
exemplified in the Royal Institute of British Architects (RIBA) work 
stages. The “Plan of Work,” one of the RIBA’s key documents is proud-
ly described as “the definitive UK model for the building design and 
construction process” and a “bedrock” for a “multitude of contractual, 
appointment and management processes.” 

This depressingly normative document, recently revised in 2013, 
has become even worse over the decades. In its most recent iteration 
it describes the Core Objective of Stage 0 to be to Identify the Client’s 
Business Case and Strategic Brief; as if a business case, and a client, 
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approaches toward the construction of “projects” we can propose a 
resistance to this hegemonic and unhelpful definition of architecture. 
And by construction we refer not only to “building,” but also as how the 
project is conceived, structured, and implemented. 

Architects, as members of a profession, are often miscast in the 
way that their professional bodies describe their activities. This is 
exemplified in the Royal Institute of British Architects (RIBA) work 
stages. The “Plan of Work,” one of the RIBA’s key documents is proud-
ly described as “the definitive UK model for the building design and 
construction process” and a “bedrock” for a “multitude of contractual, 
appointment and management processes.” 

This depressingly normative document, recently revised in 2013, 
has become even worse over the decades. In its most recent iteration 
it describes the Core Objective of Stage 0 to be to Identify the Client’s 
Business Case and Strategic Brief; as if a business case, and a client, 
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were the only concerns to be considered. Arguably, this is because 
architecture has been professionalized around the wrong bodies 
of knowledge—bodies of knowledge like construction engineering, 
building and technical drafting, as opposed to knowledges of spatial 
intelligence, sociology, or ethics for example. The Plan of Work sets 
the scene for architectural design and construction as a neatly linear 
and technocratic process with a strict beginning and an end, simpli-
fying and dumbing down what is actually a rich, cyclical and socially 
embodied process with dead ends, feedback loops and productive side 
shoots. Just as when the architect draws a damp-proof membrane 
on tracing paper, we completely fail to comprehend the stiffness, the 
lumpiness, the difficult folds and awkward handling that these mem-
branes require, so the Plan of Work tells a rather facile story about the 
complicated, rich and protracted manufacturing of spaces and places.

Critiquing the RIBA Plan of Work allows us to structure ques-
tions about other ways of describing the process of making spaces. 
Emerging out from the Plan of Work runs a set of sub plots about what 
is actually produced and created in this so-called transaction of ser-
vice in addition to, or instead of, the building. These other productive 
outcomes can be captured through thinking about a series of alterna-
tively titled “roles” (Image 1). These are roles that are a more natural fit 
for us as actors responsible for the built environment; roles that refer to 
the diversity and breadth of how we behave as practitioners, users, and 
builders and the alternative agencies that we have. 

Through all the individual narratives and behaviors in our practic-
es of architecture we can see these other roles emerging through the 
cracks between the RIBA Plan of Work. These roles often describe how 
we “ac” rather than what is produced—therefore they are fundamentally 
roles about the agency of architecture. 

Why are these other roles so marginalized in the architectural profession? 

Architecture exists within a problematic, but inevitable bind. The 
architect and spatial designer is constrained by the necessities of 
regulation and control in the building industry—bound by professional, 
technical, economic and contractual agreements and duties of care. 
Yet at the same time architecture has always been a social art, with 
engagement in the social and political, in resistance, enquiry, provoca-
tion and intellectual risk. The dilemma between these two essential but 
potentially contradictory characteristics is critical, because most often, 
the former role (one which priortizes regulation and control) is more 
powerful (and instrumental) than the latter—which is concerned with 
ideas—thus subsuming architecture’s capacity for social and societal 
transformation. And in constraining architecture’s social and political 
agency, disjunctions between the lived and the built are opened up. 
(These are obvious, by the way, to ordinary people who sit outside of 
the profession). 

Most often, this disjunction is manifested as a gap—a gap which 
only serves to emphasize the contrast between architecture’s essential 
ambiguity. On the one side the architect, contractor and consultants 
and clients responsible for building (Image 2). On the other, the messy 
reality of life as experienced by all other people who are the producers, 
occupants and inhabitants of the spaces they construct. 

As others have argued, architecture is always political yet it cannot 
be political because it is an ideology that represent consensus, and is 
implicated in neutralizing and depoliticizing the city. This is particularly 
when it is understood as a profession, with its division of labor, and 
with its own presentation in the public sphere. 

In this context, redefining spatial practices and spatial production—
as an alternative mode of practice less subjected to, or even in oppo-
sition to, hegemonic constructions—can be a way to identify its po-
tentialities and its strengths for contemporary culture and society. As 
Jeremy Till notes: “Spatial does not so much replace architectural as a 
term, but radically expands it” (AWAN; SCHNEIDER; TILL, 2011, p. 29). 

So when we refer to spatial production we mean the extended set 
of spatial realities, conditions and conceptualizations that are active-
ly addressed, used and implemented through a project. This clearly 
spreads out from the immediate physical reality of objects or struc-
tures used in a project and includes the social processes which evolve 
through the use of spatial settings that exist already (meeting rooms, 
offices, playgrounds, hanging out spots) and others which are intro-
duced through the project (public events, workshops, open meetings, 
communication structures, etc.) In projects by muf, a collaborative 

Who makes 
the Project?

Imagem 4: 
“Parque Faça 
Você mesmo. 
um projeto 
para um 
conjunto 
habitacional 
em kings 
creek”. 
imagem:  
mel dodd.

Image 4:
“Do It 
Yourself Park 
A Project for 
a Housing 
Estate in 
Kings Creek”. 
Image: 
Mel Dodd.

260 261



were the only concerns to be considered. Arguably, this is because 
architecture has been professionalized around the wrong bodies 
of knowledge—bodies of knowledge like construction engineering, 
building and technical drafting, as opposed to knowledges of spatial 
intelligence, sociology, or ethics for example. The Plan of Work sets 
the scene for architectural design and construction as a neatly linear 
and technocratic process with a strict beginning and an end, simpli-
fying and dumbing down what is actually a rich, cyclical and socially 
embodied process with dead ends, feedback loops and productive side 
shoots. Just as when the architect draws a damp-proof membrane 
on tracing paper, we completely fail to comprehend the stiffness, the 
lumpiness, the difficult folds and awkward handling that these mem-
branes require, so the Plan of Work tells a rather facile story about the 
complicated, rich and protracted manufacturing of spaces and places.

Critiquing the RIBA Plan of Work allows us to structure ques-
tions about other ways of describing the process of making spaces. 
Emerging out from the Plan of Work runs a set of sub plots about what 
is actually produced and created in this so-called transaction of ser-
vice in addition to, or instead of, the building. These other productive 
outcomes can be captured through thinking about a series of alterna-
tively titled “roles” (Image 1). These are roles that are a more natural fit 
for us as actors responsible for the built environment; roles that refer to 
the diversity and breadth of how we behave as practitioners, users, and 
builders and the alternative agencies that we have. 

Through all the individual narratives and behaviors in our practic-
es of architecture we can see these other roles emerging through the 
cracks between the RIBA Plan of Work. These roles often describe how 
we “ac” rather than what is produced—therefore they are fundamentally 
roles about the agency of architecture. 

Why are these other roles so marginalized in the architectural profession? 

Architecture exists within a problematic, but inevitable bind. The 
architect and spatial designer is constrained by the necessities of 
regulation and control in the building industry—bound by professional, 
technical, economic and contractual agreements and duties of care. 
Yet at the same time architecture has always been a social art, with 
engagement in the social and political, in resistance, enquiry, provoca-
tion and intellectual risk. The dilemma between these two essential but 
potentially contradictory characteristics is critical, because most often, 
the former role (one which priortizes regulation and control) is more 
powerful (and instrumental) than the latter—which is concerned with 
ideas—thus subsuming architecture’s capacity for social and societal 
transformation. And in constraining architecture’s social and political 
agency, disjunctions between the lived and the built are opened up. 
(These are obvious, by the way, to ordinary people who sit outside of 
the profession). 

Most often, this disjunction is manifested as a gap—a gap which 
only serves to emphasize the contrast between architecture’s essential 
ambiguity. On the one side the architect, contractor and consultants 
and clients responsible for building (Image 2). On the other, the messy 
reality of life as experienced by all other people who are the producers, 
occupants and inhabitants of the spaces they construct. 

As others have argued, architecture is always political yet it cannot 
be political because it is an ideology that represent consensus, and is 
implicated in neutralizing and depoliticizing the city. This is particularly 
when it is understood as a profession, with its division of labor, and 
with its own presentation in the public sphere. 

In this context, redefining spatial practices and spatial production—
as an alternative mode of practice less subjected to, or even in oppo-
sition to, hegemonic constructions—can be a way to identify its po-
tentialities and its strengths for contemporary culture and society. As 
Jeremy Till notes: “Spatial does not so much replace architectural as a 
term, but radically expands it” (AWAN; SCHNEIDER; TILL, 2011, p. 29). 

So when we refer to spatial production we mean the extended set 
of spatial realities, conditions and conceptualizations that are active-
ly addressed, used and implemented through a project. This clearly 
spreads out from the immediate physical reality of objects or struc-
tures used in a project and includes the social processes which evolve 
through the use of spatial settings that exist already (meeting rooms, 
offices, playgrounds, hanging out spots) and others which are intro-
duced through the project (public events, workshops, open meetings, 
communication structures, etc.) In projects by muf, a collaborative 

Who makes 
the Project?

Imagem 4: 
“Parque Faça 
Você mesmo. 
um projeto 
para um 
conjunto 
habitacional 
em kings 
creek”. 
imagem:  
mel dodd.

Image 4:
“Do It 
Yourself Park 
A Project for 
a Housing 
Estate in 
Kings Creek”. 
Image: 
Mel Dodd.

260 261



practice of artists and architects, the process of understanding what is 
there in a particular site and situation—of undertaking close observa-
tion—often leads to a re-conceptualizing of the project and a rewriting 
of the brief. (Images 3-4) This moves far beyond identifying a client’s 
business case, and involves investing in an ethical engagement in the 
community of the project—from who will use it to who will make it.

In this way, spatial production can’t be understood as one linear 
process, but as a conglomeration of socio-spatial practices which over 
time generate the particular spatial quality of the project, including dif-
ferent levels of randomness and intentionality. The space is produced 
collectively but not necessarily communally, and includes different 
notions of authorship and ownership. As Katrin Bohm states “The 
question of who is building what becomes critical when we assess 
these practices and their spatial capacities in regards to current forms 
of conventional spatial production…” (BOHM, 2009, p. 11).

Re-conceptualizing this territory via diagrams of roles and actors 
allows for ways of behaving that open up the terrain to possibilities 
beyond the norm. Crossing the boundaries of roles “conceptually” in 
projects, are open ended questions about who makes the project, and 
where the expertise lies. And finally, as an architectural educator, what 
is absolutely critical about education for spatial practitioners it that it 
remains open to these fundamentally multiple and disparate practices 
which offer slippages between the official, and the unofficial, the reg-
ulatory and the illegal, the planned and the informal, often negotiating 
their own form as they go. In the light of contemporary threats to de-
mocracy, these spatial practices are domains where we must encour-
age students to mobilize and ask difficult questions about who actually 
makes the project, anyway?

Anália Maria Marinho 
de Carvalho Amorim

sobre o ato 
de Projetar 
e construir

Projetar um edifício consiste em dialogar com a forma, com os dese-
jos de uso e fruição de uma sociedade, com o estado de conhecimen-
to técnico e científico do seu tempo, com o ambiente que envolverá 
o edifício nas suas interfaces biológicas, físicas e químicas, com a 
disponibilidade de matéria construtiva, com o preço que cada decisão 
espacial significará a quem o paga e, por fim, mas não menos impor-
tante, com o perfil de mão de obra que realizará o ato de construir. 
Essas operações estão presentes e sintetizam boa parte da função 
social do arquiteto.

O projeto também depende, para sua realização, da existência de 
vontades políticas, sociais e econômicas, e só se realiza, sem sobres-
saltos financeiros e técnicos, quando é verificado frente aos conheci-
mentos técnico e científico, e responde às compatibilizações de todos 
os conhecimentos ali inseridos. Construir um edifício consiste em 
defender o seu projeto, idealizado e quantificado, diante dos vários 
atores da sociedade.

O projeto é uma peça básica para qualquer ato consciente de 
transformação. Embora projetar e construir digam respeito a um 
mesmo objeto – o edifício –, este texto se dedicará a revelar algumas 
lacunas que surgem quando o processo de construção se antecipa ao 
ato de projetar. O ato de projetar edifícios como hospitais, calçadas, 
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