
1 
 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA 

Tópicos para elaboração do plano de gestão 2018-2020 do CAU/BR pelo arquiteto e urbanista 

Luciano Lima Guimarães 

 

SOMOS UMA ENTIDADE NOVA E EM CONSTRUÇÃO 

A partir de 2011, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) institucionalizou-se como 

organização federativa. Implantou os Conselhos em todos os Estados da federação e no Distrito Federal; 

instituiu o Fundo de Apoio, de forma a garantir o equilíbrio financeiro para o funcionamento de todo o 

sistema, principalmente dos CAUs com menor número de profissionais registrados; e criou o Sistema de 

Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), garantindo o atendimento às demandas do exercício 

profissional de todos os arquitetos e urbanistas. 

Em 2012, com a participação do Plenário do CAU/BR e de representantes dos CAU/UFs, foi elaborado e 

aprovado o Plano Estratégico do CAU 2013-2023 e instituída a “Conferência do CAU – espaço de discussão 

com os profissionais e a sociedade", a primeira realizada em 2014, em Fortaleza, e a segunda, em 2017, no 

Rio de Janeiro. 

As propostas e instrumentos constantes deste Plano Estratégico e os advindos das Conferências e das 

comissões ordinárias e especiais, combinados com as plataformas dos CAU/UFs e as contribuições dos 

conselheiros, deverão formar o conjunto de subsídios para o plano da gestão 2018-2020 do CAU/BR, cuja 

execução deverá primar por atitudes ativas, participativas e democráticas, pautadas por 

corresponsabilidades na proposição e cumprimento das decisões coletivas. 

O CAU/BR e os CAU/UFs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de arquitetura e 

urbanismo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da categoria em todo o território nacional, bem 

como pugnar pelo aperfeiçoamento e valorização do exercício da arquitetura e do urbanismo, conforme preconiza a lei de 

criação do CAU. Realizar tais propósitos é um desafio amplo e complexo. Vencê-lo requer o trabalho, o apoio e o 

compromisso coletivo dos conselheiros e a dedicação do corpo de funcionários, envolvidos com a prática da participação 

e a busca permanente do aprimoramento dos instrumentos e instruções normativas que racionalizem a burocracia, 

diminuam seus entraves e garantam a eficiência e a eficácia das ações internas e externas do CAU. 

AGENDA BRASIL 

A agenda de um projeto para o Brasil requer a discussão da ocupação do território do país associada ao 

debate da conjuntura socioeconômica nacional, que não podem desconsiderar a desigualdade social e o 

desequilíbrio regional históricos que se reproduzem perversamente no espaço urbano.  

As obrigações institucionais são as prioridades do CAU/BR e elas dizem respeito ao equacionamento dos 

problemas urbanos da sociedade brasileira. Assim sendo, é inevitável debatê-los em nosso ambiente 
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democrático. Essas determinações se referem à valorização profissional, à regulamentação e ao 

acompanhamento e apoio às ações dos CAUs em todos os estados da federação. Além disso, o CAU/BR é 

responsável pelo relacionamento internacional da profissão, no que tange à regulamentação e controle do 

exercício da arquitetura e do urbanismo, de acordo com o princípio da reciprocidade entre as nações. Neste 

tocante, em especial, o CAU/BR deverá apoiar eventos nacionais e internacionais que promovam a 

profissão e a sua inserção social, tais como o Congresso UIA 2020, a se dar no Rio de Janeiro.  

Estas tarefas exigem o diálogo. O CAU/BR deve ter uma direção coletiva, na qual todos os conselheiros 

federais, independente de quais estados representem e se sejam ou não integrantes das entidades 

nacionais, participem ativamente de todas as decisões.  

O diálogo do CAU/BR deve ser ampliado com os CAUs das unidades federativas, discutindo a viabilidade 

da implementação das resoluções e apoiando todos os projetos que contribuam para o fortalecimento e 

reconhecimento público da profissão.  

Da mesma forma, o CAU/BR deverá manter diálogo permanente com as instituições governamentais, do 

setor privado e do terceiro setor com o objetivo de acompanhar a conjuntura nacional e os impactos no 

desenvolvimento urbano e regional do país e, em especial, fortalecer a autonomia e a valorização das 

profissões regulamentadas que integram a cadeia produtiva do espaço construído, em especial a das 

cidades. 

O CAU/BR deve ainda dialogar com todos os profissionais registrados, a comunidade acadêmica de 

arquitetura e urbanismo, o poder público e os movimentos sociais, mostrando sua preocupação com a 

excelência da formação profissional e a importância da profissão para a promoção da justiça social, em 

particular o direito de todos à cidade. Para com as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, o 

relacionamento institucional tem espaço garantido e deve se dar a partir do Colegiado de Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo (CEAU), conquista da Lei 12.378/2010, reconhecendo e tratando com respeito 

mútuo a todas as organizações representativas para a construção de  programas comuns.  

O CAU/BR é de todos os arquitetos e urbanistas brasileiros e está a serviço do desenvolvimento social do 

país.  

 

COMPROMISSO COM A PARTICIPAÇÃO E A DESCENTRALIZAÇÃO 

Compromisso com a participação e a descentralização é a proposta central para uma gestão participativa 

no CAU/BR. Gestão em que todos os segmentos que compõem a Instituição sejam ouvidos com o objetivo 

de construir coletivamente as decisões, de maneira a que todos tenham a oportunidade de manifestar seu 

posicionamento. Isso significa assumir corresponsabilidades, propor e cumprir decisões coletivas.  

Compromisso com a participação, quanto ao CAU e à sociedade, requer uma política de comunicação e 

marketing que, de forma continuada, promova a valorização do arquiteto e urbanista enquanto portador e 

produtor de conhecimento sobre o espaço urbano e regional em suas diversas escalas e acepções. 
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A construção do consenso nos processos decisórios será a tônica para que se crie um ambiente em que 

todas as opiniões sejam respeitadas e as contribuições possam ser discutidas e avaliadas coletivamente. 

Essa mesma direção coletiva regerá o compromisso da gestão com os CAUs das unidades federativas. 

Qualquer medida a ser implementada que implique a execução pelos Conselhos Estaduais, terá que ser 

construída através da consulta e do debate com os seus respectivos presidentes e, também, na medida do 

possível, com os plenários.  

Essa estratégia participativa requer a valorização política do Fórum de Presidentes dos CAUs, que precisa 

avançar no sentido de se tornar instância regulamentada, de caráter consultivo para o CAU/BR, sem perder 

a sua necessária autonomia para divulgar e debater as experiências estaduais e deliberar sobre os 

interesses coletivos de gestão dos estados. 

Um outro segmento importante que também deve participar da gestão coletiva do CAU/BR é o conjunto de 

servidores da Autarquia. Esses colaboradores, de carreira e de livre provimento, pela experiência que já 

acumularam, podem contribuir para que soluções criativas superem os conflitos de administração e 

apontem soluções que facilitem nosso amadurecimento institucional. Reuniões periódicas com os 

colaboradores serão realizadas nesse sentido. 

Embora a gestão tenha um prazo de três anos, pretende-se que neste período, relativamente curto, seja 

implementado um modelo participativo e descentralizado como uma cultura institucional consolidada. 

A execução do plano de gestão para o CAU/BR no período 2018 - 2020, baseado nos presentes tópicos e 

contando com apoio dos conselheiros, constituirá o principal legado que nossa passagem pela presidência 

do CAU/BR poderá deixar. Legado a ser utilizado pelas futuras administrações para o desenvolvimento de 

nosso sistema profissional e a afirmação da “Arquitetura e Urbanismo para Todos” como relevante atividade 

em defesa da justiça social, da cultura e da sociedade brasileiras. 

Fortaleza, Ce, 27 de 2017 

Luciano Guimarães 
Conselheiro Titular – Gestão 2018/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 


