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ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA 

CATEGORIA: PLATAFORMAS E SUPORTES TECNOLÓGICOS 

PREMIAÇÃO IABsp 2019 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IABsp 2019 reuniram-se 

entre os dias 19 e 26 de novembro para apreciar os trabalhos recebidos pelo 

IABsp até o prazo de 17 de novembro último, e proceder à avaliação de 

acordo com os critérios estabelecidos no edital desta premiação. 

 

Foram encaminhados à Premiação IABsp 2019 na categoria Plataformas e 

Suportes Tecnológicos 4 (quatro) trabalhos oriundos de 1 (um) estados. 

 

O IABsp orientou que o júri seguisse os seguintes critérios para avaliação 

dos trabalhos: 

 

Quanto à qualidade técnica: 

Os projetos, obras ou produções identificadas como "referenciais" devem se 

destacar perante às demais propostas apresentadas, ao estado da arte da 

produção nacional, bem como em relação ao acúmulo histórico da cultura 

arquitetônica e urbanística, quanto à excelência no desenvolvimento da 

qualidade técnica; a articulação léxica, atributos, componentes e das 

linguagens envolvidas; as relações e coerência entre as partes e o todo; seus 

conteúdos, conceitos, aspectos formais, estéticos, gráficos, visuais e 

materiais abordados, sempre considerando as discussões e os aspectos mais 

atuais da produção contemporânea arquitetônica. 

 

Quanto à reflexão política, poética, ética e capacidade transformadora 

proposta pela obra: 

Os projetos, obras ou produções identificadas como "referenciais" devem se 

destacar perante às demais propostas apresentadas, ao estado da arte da 

produção nacional, bem como em relação ao acúmulo histórico da cultura 

arquitetônica e urbanística, quanto à excelência na capacidade de promover 

reflexões acerca do contexto e conjuntura política atual de ameaças de 

regressões democráticas, ataques à direitos sociais, à valores civilizatórios e 

mudanças climáticas; a construção de horizontes visando a transformação 

crítica da realidade; oferecer leituras e interpretações profundas – que vão 

além de obviedades e lugares-comuns – abordando os diferentes e 

complexos contextos sociais, econômicos, ambientais e urbanos, bem como 

reflexões acerca das práticas contemporâneas e do exercício profissional. 
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Quanto aos argumentos, teses, valores e princípios propostos: 

Os projetos, obras ou produções identificadas como "referenciais" devem se 

destacar perante às demais propostas apresentadas, ao estado da arte da 

produção nacional, bem como em relação ao acúmulo histórico da cultura 

arquitetônica e urbanística, quanto à excelência dos valores inerentes aos 

objetivos a que a obra se propõe; a capacidade de materializar suas idéias 

enquanto ações, contribuições e transformações consequentes, apontando 

para redução e superação das dramáticas inequidades nacionais; a 

articulação do partido projetual que vise e contribua decisivamente para 

construção de espaços, do imaginário, de ambientes e cidades justas, 

inclusivas, acessíveis e plurais. 

 

Quanto a valorização da representatividade, pluralidade, diversidade e 

inclusão: 

Os projetos, obras ou produções identificadas como "referenciais" devem se 

destacar perante às demais propostas apresentadas, ao estado da arte da 

produção nacional, bem como em relação ao acúmulo histórico da cultura 

arquitetônica e urbanística, quanto à excelência na abordagem da 

interseccionalidade e multidimensionalidade das segregações sociais e 

territoriais existentes no país; a construção de projetos, espaços construídos 

e leituras críticas que dialoguem com a subsistência de sistemas de opressão 

e violência, notadamente discriminações baseadas no racismo, sexismo, 

classismo, xenofobia, homofobia e transfobia. 

 

O IABsp recomendou ainda, reservada a autonomia e independência da 

Comissão Julgadora de cada categoria, que sejam privilegiadas no processo 

de avaliação àquelas propostas que apresentem qualidades decoloniais, 

disruptivas, contra-hegemônicas e que promovam profundas reflexões 

conceituais e sobre o contexto social, econômico, ambiental, urbano e 

político brasileiro contemporâneo. 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 

Os quatro projetos selecionados pelo Júri de Plataformas e Suportes 

Tecnológicos respondem a demandas sociais das cidades brasileiras, 

operando no cruzamento do urbanismo contemporâneo com as novas 

tecnologias orientadas para a participação e gestão coletiva e colaborativa. 
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Com ênfase na interlocução entre “redes e ruas”, a análise considerou, para 

a escolha dos projetos de referência: os conceitos motivadores de cada 

proposta, o uso das tecnologias e a inserção em um projeto político de 

transformação urbana. 

 

Destacamos, nesse sentido: 

- A proposição de sistemas de programação em código aberto e 

disponibilizados em plataformas públicas, que permitem sua reconfiguração 

para aplicação a diferentes necessidades do planejamento urbano; 

- A abertura dos sistemas propostos para a interlocução do Estado com a 

população; 

A participação de diferentes atores sociais no processo de concepção dos 

produtos a serem destinados a usos coletivos; 

- O investimento na produção e veiculação de conhecimento sobre as 

questões urbanas e o diálogo com movimentos sociais; 

- A capacidade de mobilização de distintos públicos para dar vazão a 

narrativas decoloniais do espaço e da história das cidades. 

 

OBRAS REFERENCIAIS – PROJETOS EXECUTADOS 

 

API DAS CONSULTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 

São Paulo Urbanismo e Secretaria de Desenvolvimento Urbano Municipal 

Desenvolvimento: Hécio Lucas Santos – Renan Moreira Gomes – Thomas 

Len Yuba. 

Documentação e Testes: Davi Masayuki Hosogiri – Renan Moreira Gomes – 

Thomas Len Yuba. 

Equipe: Davi Masayuki Hosogiri / Estagiário da Diretoria de Desenvolvimento 

da São Paulo Urbanismo – Hécio Lucas Santos / Analista do Núcleo de 

Tecnologia da Informação da São Paulo Urbanismo – Renan Moreira Gomes 

/ Assessor da Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano – Thomas Len Yuba / Assessor da 

Diretoria de Desenvolvimento da São Paulo Urbanismo. 
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CARTOGRAFIAS CONTRA-HEGEMÔNICAS COMO SUPORTE AO 

PLANEJAMENTO ALTERNATIVO E COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO 

DE DIREITOS 

Elaboração: Grupo Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão em Urbanismo 

(Pexurb). 

Coordenação: Jeferson Tavares e Marcel Fantin – Ambos do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos (IAU/USP) 

 

LABCIDADE 

Coordenação: Professoras Paula Freire Santoro e Raquel Rolnik, Também 

Coordenadoras do Labcidade. 

Edição: Leonardo Foletto – Pelo Jornalista e Doutor em Comunicação 

(UFRGS) 

 

RÁDIO SARACURA 

Autores e cofundadores e Apresentadores: Augusto Aneas e Jacob Moe. 

Equipe 2019: Estagiário: Ivan Sato, Giovanna Alborghetti, Comunicações: 

Carol Ramos, Suporte Web: Juliana Suzuki e Fernando Seiki Ito. 

Equipe 2018: Estagiários: Julia Sant’ana, Italo Higor, Site: Marcos Xavier 

Dias, Suporte Web: Juliana Suzuk 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2019 

 

Giselle Beiguelman 

 

Ariane Cor 

 

Tomás Wissenbach 
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