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O tempo passa com velocidade assustadora. Janeiro e 
fevereiro de 2005 já fi caram para trás. Mas esta Diretoria não 
perdeu um só minuto e está trabalhando desde o início do ano 
a pleno vapor.

Renovaram-se os quadros dirigentes de nossas cidades pelo 
Estado de São Paulo e estamos restabelecendo o contato com 
as lideranças políticas que as assumiram. Prefeitos, vereadores 
secretários municipais têm recebido nossa visita e nosso 
informativo.

Aos Srs. Prefeitos desejamos boa sorte na condução 
de suas cidades. Aproveitamos este editorial para lembrá-los 
da importância dos arquitetos de suas cidades e dos muitos 
arquitetos que como funcionários públicos pertencentes aos 
quadros técnicos de suas secretarias municipais dedicam suas 
vidas por cidades melhores. Nossos dirigentes não podem 
esquecer que a construção civil é parte importante 
do PIB Nacional, é engrenagem motora de econo-
mias saudáveis, nas quais o emprego massivo tem 
participação garantida. Entretanto, é no projeto 
e especialmente no projeto arquitetônico, que se 
consolida este sucesso. A importância e o signifi cado 
da Arquitetura e do Urbanismo Nacional, com 
suas incontáveis obras, tem dado este testemunho 
através da história.

Encerramos 2004 com a grande festa da premiação de nosso 
Instituto que é uma das tradições da história arquitetônica 
pau  lista. Polêmicas à parte, o Prêmio IAB/SP’ 2004 com a 
qualidade dos projetos apresentados é um paradoxo em 
meio à mediocridade de nossas cidades. Nas páginas deste 
Boletim matéria sobre esta premiação.

Um calendário de eventos abrangentes e que percorra 
todo o Estado, foi preparado para atender as expectativas 
culturais de nossos associados. Neste ano, teremos a 6ª Bienal 
internacional de Arquitetura de São Paulo com  nomes 
notáveis nacionais e internacionais presentes ao evento. Os 
curadores Gilberto Belleza e Pedro Cury já estão na labuta 
pelo sucesso da 6ª BIA.

Em janeiro, estivemos na cidade Porto Alegre-RS para o 
121º COSU. Nesse importante encontro de nosso Conselho 
Superior foi ratifi cada a proposta da Direção nacional do IAB, 
“2005 - Ano do Direito à Arquitetura”, importante ação 
política que pretende dar visibilidade ao trabalho do arquiteto 
elevando a própria arquitetura como um direito universal do 
cidadão e da sociedade.

A pesada carga tributária que incide sobre os prestadores 
de serviços e, mais especifi camente, sobre os arquitetos é 
motivo de ação e presença de nossa Direção estadual no 
FÓRUM PERMANENTE EM DEFESA DO SETOR DE 
SERVIÇOS e contra a recente MP 232.

Valorizar a arquitetura e os arquitetos passa pelo reconheci-
mento do papel do projeto na cadeia produtiva da construção 

civil, por isso o IAB/SP está presente no COMCIC/FIESP, 
Comitê da Cadeia Produtiva da Construção Civil, defen-
dendo nosso papel técnico e cultura na economia nacional.

Saliento a importância da retaguarda conceitual que o trabalho da 
Diretoria necessita. Por isso estamos revendo a estrutura e o nome 
das Comissões de Trabalho existentes. Agora, como Grupos de 
Assessoria terão a responsabilidade de respaldar a Diretoria mais 
ativamente em questões do planejamento urbano, meio ambiente, 
habitação, patrimônio, prática e formação profi ssional.

O que apresentamos acima e nas páginas deste Boletim é o 
registro do dia a dia de nosso Instituto. O futuro do nosso IAB/SP 
é em certa maneira determinado pela realização e contribuições 
de cada um de nós. Neste sentido, o Novo Es tatuto do 
Departamento aprovado em Assembléia Ge ral Extraordinária 
realizada no dia 6 de janeiro passado é uma vitória de todos e que 
em muito irá contribuir para o fortalecimento de nosso Instituto. 
Este trabalho só foi possível graças aos estudos prévios dos 
colegas arquitetos Antonio Carlos Moraes de Castro, Helena 
Zanella e Sandra Ri beiro para compatibilizar os Estatutos 
da Direção Nacional aos dos Departamentos Estaduais, às 
contribuições dos colegas Gilberto Belleza, Elizabete França, 
Edson Elito, José Carlos Ribeiro de Almeida, João Honório 
de Melo e Carlos Carmelo De Benedetto, feitos sob a luz do 
novo embasamento jurídico estabelecido pelo novo Código Civil, 
a Lei Nº10.406/2002.

Por fi m, adversidades, polêmicas e críticas são as pedras 
de um caminho que trilharemos sem desânimo para o 
sucesso de nosso IAB.
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Registro

Em comemoração aos 450 anos de presença africana em São Paulo, o IAB paulista foi palco, no 
dia de 10 de novembro, de um encontro cultural afrobrasileiro. Além do presidente do IAB/SP, 
Paulo Sophia, do fi lósofo e economista angolano Abdu Ferraz, presidente da Liga dos Amigos de 
Estudantes Africanos, participaram da mesa-redonda  o vice-cônsul de Angola, em São Paulo, João 
Diogo Fortunato e representantes de comunidades de bairro.

 Qual o objetivo do evento 
“Momentos de África”?
ABDU Celebrar os 450 anos de presença 
africana em São Paulo. Ao mesmo tempo, 
fortalecer e estreitar os contatos entre o 
Brasil e a África.

 E como você analisa a política 
externa do atual governo 
brasileiro em direção à África?
ABDU  Muito positiva. Porém, sinto uma 
distância entre o presidente Lula e a equipe 
que executa suas decisões. Ainda é necessário 
romper certos conceitos e preconceitos em 
relação à formação e informação sobre a 
África. Ainda persiste um olhar distorcido 
sobre a realidade africana.

 Que distorções, por exemplo?
ABDU Qual é olhar que se tem sobre a África, 
enquanto civilização? Muitos ainda não acredi-
tam nessa civilização, que passa também pelos 
descendentes africanos. Daí, o racismo. 

 O racismo atinge tanto o 
Brasil quanto a África?
ABDU Sim, mas de formas  diferentes. No 
Brasil, o racismo é mais perverso e silen-
cioso, porque se nega ao debate. Na África, 
ao contrário, a maioria negra exclui a minoria 
branca, mas aceita o debate.

 E porque o IAB para acolher 
esse evento?
ABDU  Primeiro, porque 90% dos arquitetos 
de Angola são brasileiros ou formados no 
Brasil,  a maioria em São Paulo. Então, se 
há um Instituto de Arquitetos, havia a pos-
sibilidade de se abrir, aqui, em São Paulo,  
um canal de comunicação e informação, 
para maior colaboração entre a África e 
o Brasil. Afi nal, há todo um horizonte de 
recons trução, na área da habitação, de ur-
banização e infra-estrutura, que implica a 
colaboração e participação de arquitetos e 
urbanistas brasileiros, que desejam colaborar 
conosco.

J. W.         

ENTREVISTA Abdu Ferraz

CONVITE 
AOS ARQUITETOS 

BRASILEIROS

A África e os arquitetos

O Brasil, na figura dos arquitetos 
brasileiros, aguarda esperançoso a co-
laboração fraterna com a comunidade 

dos arquitetos angolanos. BrasilAngola, um 
só país que espera a solidariedade, a poética o 
apoio e a prática da comunidade dos arquite-
tos de ambos os países, imbuídos de ideário 
progressista. Ideário esse que, na perspectiva 
de se tornar real, pressupõe ações proces-
suais, articuladas e pertinentes, de caráter 
educativo e formador de mentes capazes 
para as ações fundamentais à integração e 
ao progresso que, respeitando os valores 
locais e nacionais, saiba educar, elucidar e 
conduzir.

O desenho que já se faz para o futuro 
saberá incluir os arquitetos angolanos e 
brasileiros, irmanados num desejo de realizar 
as cidadanias plenas e a satisfação grandiosa 
dos respectivos povos. Sem dominações, sem 
superposições, mas com um entendimento 
fraterno e relações amistosas. Os arquitetos 
saberão ser maiores do que os interesses, 
quem sabe legítimos, meramente comerciais, 
imediatos e fugazes, das fi rmas transnacio-
nais que agregadas ao poder olham o futuro 
por um monóculo.

O Brasil verá na África, com um olhar alar-
gado e generoso, as suas matrizes, na cultura, 
nos desejos de felicidade e na culinária. A  

fruição e a refl exão aproximam-nos do futuro, 
lugar de convivência das mais fortes vontades 
e complexos sonhos, resgatados na esperança 
e no renascer dos caminhos da nação afri-
cana. Querer entender o Brasil, descobrir-lhe 
os segredos é essencialmente passear pela 
África e aí Angola será um porto seguro. 

O Brasil descobrir-se-á africano e de forma 
fraterna há de abraçar os arquitetos angola-
nos que nas terras africanas souberam, de 
forma profi ssional e ética, exercer os conhe-
cimentos muitas vezes recebidos no Brasil 
com intensidade e caráter, apesar de todas 
as difi culdades.

CARLOS DIAS / MÁRCIA MACUL
01 DE FEVEREIRO DE 2005

Arquitetos angolanos e o Brasil
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DEPOIMENTO

As personalidades da arquite tura e da 
engenharia e os principais clientes das 
empresas de projeto de arquitetura 

e engenharia brasileiras foram eleitas pelo 
júri do Prêmio Sinaenco, que está em sua 12ª 
edição. O prêmio foi instituído em 1990 pelo 
Sindicato Nacional das Empresas de Arquite-
tura e Engenharia Consultiva, que reúne as 
cerca de 9 mil empresas desses setores, volta-
das para o projeto e a consultoria e, assim, 
representam o elo inicial da cadeia da cons-
trução brasileira. Os vencedores deste ano: 
o arquiteto Gilberto Belleza, escolhido como 
Personalidade da Arquitetura; o engenheiro 
João Coelho da Costa - Personalidade da 
Engenharia Consultiva; a Infraero, como 
Cliente da Arquitetura; e o Departamento 
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais 
(DER/MG), como Cliente da Engenharia 
Consultiva. A entrega do Prêmio Sinaenco 
2004 ocorreu no dia 3 de dezembro, no 
Museu de Arte de São Paulo (Masp). 

O Prêmio Sinaenco tem a fi nalidade de 
pres tar reconhecimento público a personali-
dades do setor de arquitetura e engenharia 
consultiva que primaram pelo desenvolvi-
mento e valorização dessa categoria, tendo 
como padrões de conduta empresarial a 
ética e a busca da melhor solução técnica 
para os usuários fi nais dos empreendimen-
tos projetados. Empresas que são referên-
cias internacionais em suas áreas de atuação, 
como o Metrô de São Paulo e a Petrobrás  
já foram agraciadas com o prêmio, que 

Personalidade 
da Arquitetura

também homenageou alguns dos principais 
engenheiros e arquitetos brasileiros, como 
os engenheiros José Carlos de Figueiredo 
Ferraz e Milton Vargas e os arquitetos 
Jaime Lerner, Alberto Botti, João 
Filgueiras Lima (Lelé), entre outros. 
Para Gilberto Belleza, vice-presidente 
nacional do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB) e 
ex-presidente 
do IAB/SP, 
a premiação 
representou 
uma grande 
home nagem. 
“Fiquei emo-
cionado. Esse 
prêmio, que 
certamente 
é também um reconhecimento pelo meu 
trabalho à frente do IAB, é também uma 
homenagem aos inúmeros colegas que, 
com sacrifícios, batalharam pela causa da 
arquitetura em nossas entidades”, afi rmou 
Belleza. A luta pelo fortalecimento da sua 
entidade de classe, no caso o Sinaenco Bahia 
- que dirigiu por duas gestões (2000-01 e 
2002-03), foi a característica também des-
tacada pelo engenheiro baiano João Coelho 
da Costa, escolhido como a Personalidade 
da Engenharia Consultiva. “Quando assumi 
a presidência do Sinaenco Bahia, tínhamos 
sete associados. Quando saí, contávamos 
com 70. Essa premiação, acredito, é o 

reconhecimento por esse trabalho”, diz 
Costa. 

Os premiados foram escolhidos, inicial-
mente, entre os nomes indicados por associa-
dos e fi liados ao Sinaenco e, posteriormente, 
por uma comissão integrada pela direção na-
cional do Sindicato; pelos jornalistas Nanci 
Corbioli, da revista Projeto Design; Nildo 

Oliveira, da revista O Empreiteiro, e Paulo 
Kiss, editor das revistas Construção & Mer-
cado e Téchne, da Editora Pini; e represen-
tantes de entidades - os arquitetos Edson 
Elito (IAB/SP) e Sidônio Porto (Asbea), e 
o engenheiro Julio Timerman (Abece). Os 
jurados elegeram em cada categoria cinco 
nomes - entre os indicados pelos associados 
-, que foram submetidos à votação fi nal das 
empresas associadas e fi liadas ao sindicato. 
Os convidados para a cerimônia puderam 
apreciar a interessante exposição “As 100 
maravilhas - Impressionismo e Referências”, 
formada por obras do acervo do Masp.

RODRIGO PRADA

Prêmio Sinaenco

“...Esse prêmio, que 
certamente é também um 
reconhecimento pelo meu 
trabalho à frente do IAB, é 

também uma homenagem aos 
inúmeros colegas...”

O vice-presidente do IAB nacional e ex-presidente 
do IAB paulista, Gilberto Belleza, recebeu o título 
de "Personalidade da Arquitetura" no Prêmio 
Sinaenco 2004. A solenidade da entrega ocorreu 
no dia 3 de dezembro, no Masp.

Homenagem – Belleza recebeu o prêmio das mãos de 
Benno Perelmutter, que ja foi um dos premiados

D E P O I M E N T O

“

”

Recebi esse prêmio com muita alegria. A melhor coisa que podemos receber é o reconhecimento de nosso trabalho, princi-
palmente quando ele vem de nossos próprios colegas e, mais ainda, de uma entidade importante e de credibilidade como o 
Sinaenco, que tem uma representação nacional, portanto, um reconhecimento nacional de nosso trabalho. Mas quero, aqui, 
salientar que todo esse trabalho foi desenvolvido em equipe, por isso quero compartilhar esse prêmio com todos os colegas 
que nos ajudaram a alcançar tudo o que conseguimos. Quero também compartilhar essa homenagem com todos aqueles 
colegas que atuam, no seu dia  a dia, em meio a terríveis difi culdades, em prol de nossas cidades e de nossa profi ssão. É 
com esse tipo de trabalho que leva nossa arquitetura e os arquitetos a alcançar o reconhecimento de nossa sociedade

GILBERTO BELLEZA 

DEPOIMENTO
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Artigo

Em 21 de junho de 2004, o velho caudilho foi 
embora sem aviso prévio, tendo cumprido à 
risca sua missão histórica. Foi habitar outras 

plagas, para quem acredita nas outras dimensões 
da matéria. Deixou um bilhete para todos, ensin-
ando como livrar-se da saudade: multiplicando as 
armas vivas do velho guerreiro.

Em 15 de dezembro de 2004, Niemeyer, velho 
timoneiro, cumpriu 97 anos, a caminho, oxalá! da 
ruptura da marca centenária.

São duas lições de vida, duas trajetórias que se 
unem na coragem, na coerência, na simpatia, na 
sedução, e simplicidade de enfrentar a vida.

Brizola, quando ainda jovem, Prefeito de Porto 
Alegre, governador do Rio Grande do Sul, mar-
cava sua presença pela fala mansa, cadenciada, 
nascida, por certo, das longas horas de conversa 
à beira do fogo. Embrião seguro daquela imagem 
paternal de conselheiro que a acumulação dos 
anos se encarregaria de sedimentar. Conheci-o, 
pessoalmente, no Palácio Piratini, Palácio do 
Governo, em companhia de Irineu Breitman, 
então, presidente do IAB - RS (1960-1962). 
Eu era vice de Irineu. Audiência simpática e 
descontraída, propícia aos ouvidos do jovem Gove-
rnador, para levar-lhe uma visão dos programas 
de trabalho do IAB. Lembro-me muito bem, e 
como, que essa audiência mereceu uma coleção 
de fotos pelo fotógrafo ofi cial do palácio. Impos-
sível imaginar-se que esse evento precederia, por 
curto espaço de tempo, o desenrolar dos acontec-
imentos políticos que abalaram o país, em função 
do escândalo da renúncia de Jânio Quadros - 25 
de agosto de 1961. Impossível imaginar-se que, 
poucos anos depois, eu teria de esconder essas 
fotos no forro falso de meu escritório, em Porto 
Alegre, em conseqüência do famigerado golpe 
militar de 1964.

As fotos desapareceram, porém, a vivência 
dessa curta história (1961-1964) criou raízes na 
alma da gente, e, de todos aqueles que encar-
naram a empolgação cívica, no quotidiano da 
crise política de 1961, com a renúncia de Jânio. 
Jango Goulart era seu vice, e visitava, então 
a China. Os militares opuseram-se à posse do 
vice-presidente. E aí tudo começou.

O movimento de resistência ao golpe militar 
tomou corpo logo, sob a liderança de Leonel 
Brizola, com o apoio do gene ral Machado 
Lopes, comandante do III Exército, a maior 
força militar do país. Formava-se, assim, a rede 
nacional da legalidade (pela posse de Jango), 
uma grande cadeia de rádios, sedimentando a 
mobilização, o fl uxo das notícias, e, veiculando 
para o Brasil e para o mundo a voz cadenciada, 
segura e sedutora do velho caudilho. Todos os 
principais docu mentos lidos nessa cadeia de rá-
dios eram vertidos para o alemão, árabe, inglês, 
francês, espanhol e italiano. A presença de Brizola 
ganhava liderança e dimensão nacional.

Nessa época, 1961, as comunicações eram 
difíceis e complicadas, daí, o uso de rádios ama-
doras, dentre elas, a do pai do Carlos Maximili-
ano Fayet, que nos colocava em contato com os 
outros departamentos do IAB. É que o IAB RS 
havia se constituído em Comitê de Resistência 

Democrática, como tantos outros grupos profi s-
sionais, intelectuais e populares. Dentre eles, o 
Teatro de Equipe, à Rua General Vitorino (onde 
eu morava, em Porto Alegre), fundado em 1957, 
por Mário de Almeida (diretor), Milton Mat-
tos, Paulo César Pereio, Paulo José, Ruy 
Carlos Ostermann e Glênio Peres. O teatro 
era uma pequena casa, reformada pelo arquiteto 
Irineu Breitman. Ao dobrar da esquina fi cava 
a sede do IAB RS. Bons vizinhos e com muitos 
vínculos, esses dois centros culturais irmanam-
se na campanha pela legalidade, ampla, geral e 
irrestrita. O teatro, sempre de portas abertas, 
tornou-se o ponto de encontro, em assembléia 
permanente, onde acalentávamos a curiosidade 
e os temores de uma provável guerra civil.

Lembro-me que, em assembléia geral do 
IAB RS, redigimos um manifesto à nação 
e aos arquitetos brasileiros, conclamando a 
resistência. Esse manifesto foi lido na rede da 
legalidade, para orgulho nosso.

O ritual para-revolucionário cumpria sua 
cadência quotidiana: todos os dias, uma multidão, 
em vigília, reunia-se na praça da matriz (praça 
cívica, centro de Porto Alegre, onde fi cavam a 
Igreja da Matriz, Palácio Piratini, Assembléia 
Legislativa, e, Teatro São Pedro). Alguns grupos, 
vindos de outras cidades, resolveram acampar. 
Todo o início de noite, o Governador chegava à 
sacada do Palácio para saudar a população.

O golpe militar, afi nal, foi abortado. Jango 
assumiu a Presidência da República, limitado, é 
verdade, por um “inventado” regime parlamen-
tarista, nos bastidores das armadilhas políticas. 
Jango tomou posse, sim, mas o país não retomou 
a calma necessária. O regime presidencialista 
voltaria logo depois, devolvendo o poder a Gou-
lart. As reformas de base chegaram às ruas e 
aos comícios, dentre elas, a reforma agrária, e, a 
reforma urbana, da qual o IAB participava. Tudo 
se fez, então, para que o “fantasma” comunista 
rondasse a alma da “família” cristã brasileira, 
numa orquestração regida pela CIA, como 
todos, hoje, sabem. O golpe de 1961, afi nal, 
consumou-se, em 1º de abril de 1964.

O Brasil perdia, assim, o rumo da história, 
numa longa caminhada para dentro da noite. 
Passados quarenta anos, sabe-se muito bem das 
superlativas perdas, causadas, por esse período 
negro, à história da nação.

Foi nesse cenário, construído em duas longas 
e penosas décadas, que Brizola e Niemeyer 
encontraram-se, o político e o arquiteto, a política 
e a arquitetura. Niemeyer conta que foi “um 
contato que começou 50 anos atrás, quando, 
Gove rnador do Rio Grande do Sul, veio ao Rio 
me procurar para um projeto que pretendia 
realizar naquele Estado... um ar fraternal e a 
fala fl uente e entusiasmada que sempre o carac-
terizou... infelizmente o projeto fi cou no papel”. 
(Folha de São Paulo, 23.06.2004). Brizola foi 
sempre um grande empreendedor e entusiasta 
obsessivo pelo tema da educação. No Rio Grande, 
criou mais de 6 mil escolas públicas, um fato que 
ainda hoje faz desse Estado um dos maiores no 
índice de alfabetização.

Quando já Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, 1982, Brizola convoca o velho Oscar uma 
outra vez, desta feita, como Oscar afi rma: “Ele 
queria construir os CIEPS (Centros Integrados 
de Educação Pública) e o Sambódromo...” Desta 
vez os projetos deram certo, como arquitetura 
e como programa. Mais de 500 CIEPS foram 
construídos, principalmente, junto às favelas; 
80% deles para funcionar em tempo integral, em 
busca de um outro Brasil. Essa visão de mundo 
embalava as palavras de Oscar: “... A garotada 
dos morros neles entrava com orgu lho, como se 
começassem a usufruir daquilo que antes só às 
crianças ricas era oferecido!” (Folha de São Paulo, 
23.06.2004). Porém, a “sabedoria” dos sucessores 
de Brizola no Rio, permitiu o desabafo mais do 
que justifi cado do arquiteto: “... muitas escolas 
estão abandonadas, foram esculhambadas!”

Como um aprendiz abnegado, fi co meditando 
e observando o brilho dessas duas estrelas da 
vida brasileira. Um diálogo, assim, entre política 
e arquitetura, poderia ser mais efi caz e os nossos 
protestos poderiam dar mais certo. Os arquitetos 
e suas respectivas entidades poderiam ser mais 
zelosos e responsáveis na elaboração das políti-
cas públicas. Não dá para acreditar que alguém 
tenha medo de política, de ideologia, de vida 
partidária. Porque elas fazem bem à saúde do 
cérebro e da auto-estima. Arquitetura e política 
constituem um binômio perfeito, biunívoco, que 
mereceria ser permanente, como esse namoro 
eterno entre a terra e a lua, nesse passeio sem 
fi m em torno do Sol.

Quando comecei a perceber o fi rmamento, 
eram as noites estreladas e escuras, como 
ata laias, guardando o silêncio das grandes 
fazendas do sul. Eu não sabia que as estrelas 
eram fi xas no céu e só brilhavam por brilhar. É 
que me impressionavam as estrelas cadentes. 
Eu fi cava esperando sempre, com medo, de 
um grande estrondo, anunciando seu impacto 
sobre a terra. Nesse tempo, pareceu-me 
mesmo que uma delas havia caído na terra, 
recebendo o nome de batismo, Oscar Nie-
meyer. Ainda menino, passei a ouvir esse nome, 
com freqüência. É que com 13 anos eu já era 
militante da juventude do PCB. Assim segui 
o rumo do meu próprio coração, encontrei a 
arquitetura, a política e os partidos políticos. 
Uma vida atribulada, rica e compensadora.

Precisamos de muitos vereadores, deputados, 
senadores, ministros, etc. O lobby capenga que 
o IAB tenta montar para a consolidação, afi nal, 
do Colégio Brasileiro de Arquitetos (CBA), 
nada mais é do que esse temor inexplicável da 
política. Até quando? Brizola e Niemeyer, um 
grande diálogo, um grande exemplo.

Não vale elogiar porque está morto, ou porque 
adentra o último quarter da vida. Um e outro, 
ambos merecem, sim, respeito e reconhecimento 
por suas vidas, exemplarmente vividas.

Arq. Miguel Pereira
 Diretor de Assuntos Internacionais 

do IAB-DN
Vice-Presidente  da UIA(1999-2002)

BRIZOLA & NIEMEYERBRIZOLA & NIEMEYER
Parceiros de uma longa jornada*Parceiros de uma longa jornada*

* Nota: pela atualidade do tema (o arquitetos e a politica) o Boletim reproduz o artigo que se encontra no site do IAB/SP
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121º COSU Porto Alegre, RS

De São Paulo, estiveram pre-
sentes, representando nosso 
Departamento, os conselhei-

ros Edson Elito, Eduardo Habu, 
José Eduardo Tibiriçá, Lucio 
Gomes Machado, Marcelo Da-
niel Hobeika, Mario Yoshinaga, 
Renato Nunes, Valter Caldana, 
o conselheiro vitalício Miguel 
Pereira, o vice-presidente da Di-
reção Nacional, Gilberto Belleza, 
além do presidente do Departa-
mento, Paulo Sophia. Foi a maior 
delegação presente no encontro 
nacional, que participou dos debates e da 
aprovação de signifi cativas resoluções para 
o futuro de  nosso Instituto.

Durante o encontro, ocorreu uma singela 
homenagem ao arquiteto gaúcho  Demétrio 
Ribeiro (falecido, em 2004), mestre de vários 
arquitetos gaúchos, entre os quais,  Miguel 
Pereira, do Conselho Superior do IAB, 
com lançamento de livro com textos seus e 
a inau guração de uma praça batizada com seu 
nome, na cidade de Porto Alegre. A registrar 
de Demétrio, uma frase: “pensar em ar-
quitetura é pensar em mudar”. 

Ao fi nal, entre as resoluções aprovadas, 
foram indicados dois nomes para o “Colar de 
Ouro do IAB”, que deverá ser entregue a um 
arquiteto durante  a VI BIA. Os indicados: 
Pedro Cury, ex-presidente do IAB/SP, em 
três gestões e Acácio Gil Borsoi, que marcou 
várias gerações de arquitetos do Nordeste. 

Agora, vamos preparar o 122º, em São 
Paulo, em outubro, Até lá, colegas!

O 
Departamento 

de São Paulo 
participou do 
121º COSU, 

importante encontro do 
Conselho Superior do 
IAB, em Porto Alegre 
- Rio Grande do Sul, 

durante o período de 
22 a 25 de janeiro, às 

vésperas da realização 
do Fórum Social 

Mundial. O encontro  
registrou a presença de 

representantes de 17 
Departamentos de todo 

o  país. 

O Conselho Superior do IAB reunido na cidade de Porto Alegre abriu um importante espaço 
em sua agenda para discussão do nosso Conselho Profi ssional próprio. 

Iniciou-se com um relato do Presidente Demetre Anastassakis, informando a todos o 
processo de aprovação no Senado de nosso Projeto de Lei. 

Em seguida, após discussões dos membros do Conselho, foi aprovada uma indicação no 
sentido do IAB defender 
a manutenção do texto 
aprovado no Senado Fe de-
ral, para não possibilitar 
alterações que possam 
exigir novas aprovações 
no Congresso Nacional, e 
autorizando o presidente 
a envidar esforços no 
sentido de manter a uni-
dade entre as entidades 
que compõem o Colégio 
Brasileiro de Arquitetos 
em prol da aprovação de 
nosso Projeto de Lei. 

Condução – O vice-
presidente Gilberto Belleza 
e o presidente do IAB/DN, 
Demetre Anastassakis, 
coduziram os debates da 
reunião

A luta continua
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AA premiação possibilita, com certeza, 
sentir o pulso da produção arquitetônica 
paulista contemporânea e, por conseqüência, 
do próprio país. Uma premiação regional, 
mas não excludente, já que outros Depar-
tamentos do país organizam, com a mesma  
independência e autonomia, suas próprias 
premiações.  

A solenidade de premiação, em clima 
festivo e de confraternização , ocorreu nas 
dependências do Masp, na capital, no dia 9 
de dezembro, com o auditório e o saguão 
do museu totalmente lotados por arquitetos, 
estudantes de Arquitetura, convidados e 
representantes das empresas patrocinadoras. 
Coincidência feliz: o Masp, projeto de Lina Bo 
Bardi, que completaria no dia 5 de dezembro, 
90 anos de seu nascimento.

O vice-presidente financeiro do IAB/SP, 
Carlos Carmelo de Benedetto, coor-
denador da premiação, abriu a sessão, em 
nome do presidente do IAB paulista e 
convidou Paulo Sophia, Gilberto Belleza 
(vice-presidente do IAB/DN), Júlio Neves 
(diretor do Masp), eng. João del Nero (pre-
sidente do Sinaenco-SP), Sidney Linhares 
(vice-presidente da Abap), Ricardo Toledo 
Silva (diretor da FAU-USP) e Luiz Contier 
(vice-presidente da AsBEA) para compor a 
mesa.

O grande momento 
de nossa arquitetura

vação pelo Senado, vai tramitar na Câmara 
dos Deputados.

Júlio Neves, ex-presidente do IAB/SP (ges-
tão 66-67) pede licença e lê uma carta inédi-
ta escrita por Lina Bo Bardi comentando o 
projeto do Masp e do Sesc -Pompéia, que, a 
princípio deveria ser projetado por ele.

Coube ao presidente do IAB/SP finalizar 
a sessão:

“O resultado desta premiação salta aos olhos, 
porque claramente contradiz as dificuldades do 
dia-a-dia de nossa profissão. A dura realidade 
com que os arquitetos se deparam na luta por 
trabalho, remuneração e respeito. A dificuldade 
da afirmação de uma profissão que é parte fun-
damental da cultura nacional”, enfatizou (na 
página ao lado, a íntegra do discurso).

   Ao final, aconteceu o coquetel, que reu-
niu convidados e premiados, cujos projetos 
(ao todo, 48) estavam  expostos no grande sa-
lão de concreto e que, depois, foram expostos 
na sede do IAB. Os projetos,  agora, farão 
parte de uma exposição itinerante pelo 
interior do Estado paulista.

E, assim, o IAB escreveu mais uma página 
de sua história, fechando com chave de ouro 
o primeiro ano da atual Diretoria, que inicia 
o segundo turno de  sua gestão.  

 JOSÉ WOLF  

A seguir, cada um fez seu comentário e 
saudação. A tônica das  intervenções foi a  
valorização profissional e da função social 
do arquiteto,  a luta por uma remuneração 
mais justa e digna, a defesa da qualidade 
projetual e a reafirmação de objetivos pela 
criação do CAU- Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo, cujo projeto, depois da apro-

Premiação do IAB/04

Prestigiada como o evento arquitetônico mais expressivo, depois da Bienal, 
a Premiação IAB/SP´2004 foi um sucesso de participação: 214 trabalhos 
inscritos - um recorde histórico -, com presença marcante de  projetos de 
habitação unifamiliar elaborados por jovens e experientes profissionais. 

Confraternização - Ao final, arquitetos, convidados e premiados se 
reuniram no saguão para a festa de confraternização  

Expectativa -  Com o auditório totalmente lotado, o público acompanhou a 
proclamação dos projetos premiados
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Para nós, arquitetos, esta premiação , ao 
lado da Bienal Internacional de Arqui-
tetura de São Paulo, é o evento mais 

importante e tradicional de nossa classe. 
O resultado desta premiação salta aos 

olhos, porque claramente contradiz as di-
ficuldades do dia  a dia de nossa profissão. 
A dura realidade com que os arquitetos se 
deparam na luta por trabalho, remuneração e 
respeito. A dificuldade da afirmação de uma 
profissão que é parte funda-
mental da cultura brasileira. 

O resultado desta premiação 
é, enfim, a confirmação de que 
é no projeto que está a resposta 
para a transformação de uma 
sociedade e que os arquitetos e 
o IAB estão prontos e aptos para 
apresentarem suas respostas.

Aos nossos patrocinadores, 
o meu muito obrigado. O seu 
apoio é fundamental e sem essa 
conjugação de forças esta mara-
vilhosa festa não seria possível. 
Agradeço nominalmente a:

Fademac/Bemo do Brasil/
Somfy/Giroflex/ Quartzolit/
Siderúrgica Usiminas/Placo/

Munte/John Richard/
Cimento CAUÊ/

Mármores e Granitos 
Arabesco/Entap/ABCP/

Global Mobilínea/Votorantim Metais/
Cecrisa/

Tintas Coral/Nestlé/Braskem e Intelligent 
Table

Um grande premiação de arquitetura não 
acontece sem os grandes projetos, mas também 
não pode acontecer sem um grande júri e um 

grande coordenador e, neste caso, estamos 
muito bem amparados pelo coordenador, o 
arquiteto Carlos Carmelo de Benedetto. E 
pelos jurados, os arquitetos:

Abílio Guerra, Alberto Xavier, Arnaldo 
Martino, Décio Tozzi, Euclides de Oli-
veira, Guilherme Mazza Dourado, Joan 
Villà, Joaquim Guedes, José Paulo de 
Bem, Ricardo Ohtake e Sidônio Porto.

Agradeço, ainda, o apoio cultural da  Revista 

Projeto, que tem acompanhado a premiação 
do IAB/SP por tantos anos.

Não posso de deixar de agradecer à secre-
tária do IAB/SP, dona Daya, Aline, Emerson, 
e Ary, que fazem a retaguarda para toda a 
Diretoria. 

Devemos todos agradecer ao Masp, na pes-
soa de seu presidente, dr. Júlio Neves, e seu 
staff de eventos a gentil acolhida nesta noite.

É com emoção que abro esta solenidade, 
pois chegamos à metade de nossa gestão fren-
te ao Departamento de São Paulo do Instituto 
de Arquitetos do Brasil.

O ano de 2004 chega ao fim e é oportuno 
considerarmos aqui uma rápida avaliação do 
que foi o ano para os arquitetos e para o 
nosso Instituto, em especial para o nosso 
Departamento.

Devemos ser francos em admitir que os 
nossos arquitetos enfrentam 
dificuldades para obter no 
mercado encomendas sig-
nificativas e contratos dignos 
e que a concorrência desleal 
é a regra.

Nas licitações públicas, 
baseadas na infame lei de 
licitações, a 8666, a situação 
é pior, pois alguns órgãos 
chegam a declarar que o 
projeto arquitetônico não 
é trabalho intelectual, exi-
gindo que os profissionais 
abram mão do direito de 
autor da obra.

Mesmo frente a todas 
essas dificuldades, a atual 
Diretoria desenvolveu e 
irá continuar desenvol-
vendo um grande número 

de atividades, sempre com o objetivo 
maior de divulgar a profissão e valo-
rizar a arquitetura como expressão 
cultural. 

Vamos aos premiados!
PAULO SOPHIA

Solenidade – Na mesa 
(a partir da esquerda) 
arqs. Ricardo Toledo Silva, 
Sidney Linhares, Júlio 
Neves, Paulo Sophia, eng. 
João del Nero e o arq. Luiz 
Contier

“O resultado desta premiação 
salta aos olhos, porque 

claramente contradiz as 
dificuldades do dia  a dia 
de nossa profissão. A dura 

realidade com que os arquitetos 
se deparam na luta por 

trabalho, remuneração e 
respeito. A dificuldade da 

afirmação de uma profissão que 
é parte fundamental da cultura 

brasileira.”

Pela valorização 
da profissão e da cultura
"É com emoção que dou início a esta solenidade da Premiação 2004. 
A Premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil/Departamento de 
São Paulo. 



8 BO 48 • jan/fer 2005 BO 48 • jan/fev 2005 9

Prêmio Rino Levi
Residência Pouso Alto 
– Barra do Una – São 
Sebastião – SP
Autor: Newton Massafumi 
Yamato e Tânia Regina Parma
Colaborador: Wilson Pombeiro

Prêmio 
Carlos Barjas Milan
Plano Diretor do Campus 
Mackenzie
Autor: Francisco Spadoni e 
Lauresto Esher
Equipe: Selma Bosquê e 
Luciano Magno e coordenador 
Eng. Marcelo Mendes

Prêmio e Referência 
Especial
Livro São Paulo: Vila, Cidade e 
Metrópole
Autor: Nestor Goulart Reis Filho

Prêmio Especial
Abrigo/Manifesto
Autor: Adriano Carnevale 
Domingues

Premiação do IAB/04

DEPOIMENTO
D E P O I M E N T O

“O que concluir dessa Premiação?  
Que estamos muito bem, depois de um 
período complicado do pós-mo derno, 
que já passou. Podemos perceber, 
nos trabalhos apresentados, que os 
arquitetos estão  retomando uma lin-
guagem mais correta e coerente. Sinto, 
porém, a falta  de uma relação maior 
com a cidade. Há tantos condomínios 
e residências embutidas e pouca coisa 
no sentido da  valorização do espaço 
coletivo, público, das ruas e praças. 
Apesar da violência, isolar-se seria um 
péssimo caminho. Podemos concluir que 
ainda estamos no período moderno, com  
novas questões temáticas, funcionais, 
tipológicas e  técnicas”.

José Paulo de Bem, do júri

“ A Premiação? Além do recorde de 
ins crições de trabalhos, devemos desta-
car o nível de qualidade dos projetos 
inscritos, o que nos deixa muito felizes.  
Quanto á linguagem, observaria que, 
hoje, nossa arquitetura revela uma 
dimensão globalizada, universal, sem 
a predomínância de uma identidade 
local, regional ou estadual.”

 Carlos Carmelo de Benedetto, 
coordenador da Premiação

“Antes de tudo, os projetos inscritos 
revelam uma grande competência do 
trabalho profi ssional. Há muito tempo, 
não se via uma premiação com esse 
nível excepcional de trabalhos, tanto 
no sentido quantitativo, quanto  no 
qualitativo. São trabalhos que sinalizam 
preocupações em relação ao modo de se 
viver e, principalmente, a preocupação 
em relação ao projeto e a paisagem e, 
também, em relação aos novos pro-
gramas arquitetônicos e à estética”.

 Décio Tozzi, do júri 

“Esta Premiação apresentou um con-
junto amplo de trabalhos. Como par-
ticipante do júri, observei inicialmente 
com atenção os trabalhos na área de 
residências, projetos escolares e na área 
industrial. E me surpreendi com o nível 
de qualidade do conjunto de trabalhos. 
Achei muito interessante, por exem plo, 
na área escolar, a preocupação com os 
aspectos construtivos industrializados e 
a preocupação com a economia. Na área 
industrial, persiste a questão  da pré-
fabricação. E, na área residencial, chama  
a atenção a busca de um enxugamento 
formal,  de certo minimalismo e simpli-
fi cação que nos remete aos anos 40 ou 
50 da arquitetura brasileira, apesar de 
algumas referências externas, como do 
mexicano Bárragan”.

Sidônio Porto,do júri

“O que me chamou a atenção foi a 
evolução de nossa arquitetura, no cam-
po  construtivo, o cuidado com a  cons-
trução, o detalhe e o acabamento”.

Euclides de Oliveira, do júri

“Tenho certeza que os projetos apre-
sentados, num nível muito alto, na sua 
maioria não têm algum elemento que 
quebre ou que coloque novos rumos 
para nossa arquitetura. Mas, isso não 
é um problema dos arquitetos, pois 
questões de mudanças mais estruturais  
têm mais a ver com o tempo, a história 
e a segmentação de novos paradigmas 
e não, necessariamente,com desejos 
individuais. Estamos, enfi m, num bom 
caminho e eventuais transformações 
maiores virão no futuro”.

Abílio Guerra, do júri

“““Antes de tudo, os projetos inscritos ““Antes de tudo, os projetos inscritos 

”
também, em relação aos novos pro-

”
também, em relação aos novos pro-
gramas arquitetônicos e à estética”.”gramas arquitetônicos e à estética”.

““Tenho certeza que os projetos apre-““Tenho certeza que os projetos apre-
sentados, num nível muito alto, na sua “sentados, num nível muito alto, na sua 

”
caminho e eventuais transformações 

”
caminho e eventuais transformações 
maiores virão no futuro”.”maiores virão no futuro”.

“““Esta Premiação apresentou um con-““Esta Premiação apresentou um con-

”
algumas referências externas, como do 

”
algumas referências externas, como do 
mexicano Bárragan”.”mexicano Bárragan”.

”
po  construtivo, o cuidado com a  cons-

”
po  construtivo, o cuidado com a  cons-
trução, o detalhe e o acabamento”.”trução, o detalhe e o acabamento”.
““O que me chamou a atenção foi a ““O que me chamou a atenção foi a 
evolução de nossa arquitetura, no cam-“evolução de nossa arquitetura, no cam-

”
a predomínância de uma identidade 

”
a predomínância de uma identidade 
local, regional ou estadual.””local, regional ou estadual.”

““ A Premiação““ A Premiação
ins crições de trabalhos, devemos desta-“ins crições de trabalhos, devemos desta-

”
novas questões temáticas, funcionais, 

”
novas questões temáticas, funcionais, 
tipológicas e  técnicas”.”tipológicas e  técnicas”.

“““O que concluir dessa Premiação?““O que concluir dessa Premiação?
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Residência no Alto de Pinheiros
Autor: André Vainer
Co-autor: Guilherme Paoliello
Colaboradores: João Paulo 
Meirelles de Faria, Henrique 
Bustamante, Clarissa Guimarães e 
Nina Domingues

Residência no Alto da Lapa
Autor: Guilherme Pires Paoliello
Co-autor: André Vainer
Colaboradores: Fernanda Neiva, 
João Paulo Meirelles de Faria, 
Elisa Canjani, Nina Daomingues, 
Gil Mello, Clarissa Guimarães e 
Henrique Bustamante

Residência Ipê Amarelo
Autor: Carlos Alberto Maciel
Colaboradores: Juliana Barros, 
Fernanda Faria, Rafael Borges

Residência José Arthur 
Giannotti
Autor: Clóvis Cunha

Residência Ivana Barreto 
– Serra da Bocaina - SP
Autores: Fernando de Magalhães 
Mendonça e Pedro de Melo Saraiva
Colaboradores: Vivian Hori 
Howthorne, Fernanda Berlfein, 
Luciano Gouveia Braga de Lvima

Residência Iporanga II
Autores: Núria Roso e Lindamar 
Elias

Casa de Vidro
Autores: Henrique Reinach e 
Maurício Mendonça
Arquiteta Coordenadora: Juliana 
Manzano
Colaboradores: Fernanda Stucci, 
Denise Hino, Ernesto Hirakawa, 
Luciana Maki, Maurício Takahashi, 
Mirelle Alves e Rodrigo Nogueira
Paisagismo: Celina Berlinck
Fotos: Nelson Kon

Casa Marrom
Autor: Isay Weinfeld
Arquitetos: Domingos Pascali, 
Mônica Cappa, Fábio Rudnik, Flávia 
Oide, Sofia Lin, Priscila Araújo, 
Adriana Marcus

Casa BR
Autor: Márcio Kogan
Equipe: Bruno Gomes, Diana Rado-
mysler, Lair Reis, Oswaldo Pessano, 
Paula Moraes, Regiane Leão, Renata 
Furalanetto, Samanta Cafardo, 
Suzana Glogoswski

Casa da Quinta
Autor: Marcio Kogan
Co-autor: Suzana Glogowski
Colaboradores: Bruno Gomes, 
Samanta Cafardo, Oswaldo Pessano, 
Regiane Leão, Renata Furlanetto, 
Lair Reis e Paula Moraes
Arquitetura de Interiores: Diana 
Radomysler
Paisagismo: Alex Hanazaki
Fotos: Nelson Kon

Prêmios “ex-aequo”
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Premiação do IAB/04

Intervenção em Residência 
Unifamiliar à Rua Sofia
Autor: Mauro Munhoz

Casa Brava II
Autores: Lílian Dal Pian e Renato 
Dal Pian
Equipe: Carolina Pons, Fernanda 
Ferreira, Pablo Chakur e Filomena 
Piscoletta

Urbanização da Favela Nova 
Jaguaré
Autores: Fábio Mariz Gonçalves, 
Luís Mauro Freire, Henrique Fina, 
Maria do Carmo Vilariño
Colaboradores: José Mario 
Gonçalves e Luís Ramos

Praça das Águas – Campinas - SP
Autores: Lílian Dal Pian e Renato 
Dal Pian
Equipe: Carolina Pons, Fernanda 
Ferreira, Pablo Chakur e Filomena 
Piscoletta

Plano Vila Olimpia
Autores: José de Souza Moraes, 
Aflalo & Gasperini e UNIVERS

Escola Municipal Jd. Aureny III 
– Palmas - TO
Autores: Newton Massafumi Yamato 
e Tânia Regina Parma

Casa de Campo
Autor: Lúcia Noemi Hambúrguer
Equipe: Cíntia Pinheiro Attis e Kelly 
Carla Pires Nascimento

Requalificação da Rua do Porto 
– Piracicaba - SP
Autor: Eduardo Dalcanale Martini
Equipe: Renata Toledo Leme, 
Mônica Salim, Thomas A. J. 
Burtscher, Melissa de Angelis e 
Fabio Guimarães Rolim
Colaboração: Ricardo Hofer, Vicente 
Ramalho

Praça Amauri
Autor: Isay Weinfeld
Arquitetos: Domingos Pascali, 
Mônica Cappa, Isis Chaulon

Parque da Juventude Carandiru 
– São Paulo - SP
Autora: Rosa Grená Kliass
Co-autor: José Luiz Brenna
Equipe: Alessandra Gizella da Silva, 
Gláucia Dias Pinheiro e Mauren 
Lopes de Oliveira
Arquitetura e Coordenação: Aflalo 
& Gasperini Arquitetos
Comunicação Visual: Univers 
Arquitetura & Design
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Campus SENAC - São Paulo - SP
Autores: Roberto Aflalo Filho e Gian 
Carlo Gasperini, Luiz Felipe Aflalo 
Herman
Co-autores: Eduardo Martins Ferreira
Colaboradores: Hugo Lopez, Fátima 
Machado Moreira, Mirella Rezze, 
Angélica Ludovici, Isabel Araújo, 
Ricardo Aranha, Oliver James Gorham, 
Nathalie Samuel, Neiva Mariko Saito, 
André Bezerra de Melo, Cátia Portela 
Gonçalves, Letícia Lindenberg Lemos, 
Christiane de Oliveira Campos, Ana 
Raquel C. Pionti, Arnaldo Razzante, 
Bruno Lucchese, Paulo Katz e 
Aleksander Marcello Braz
Estagiários: Maria Paula Seixas, 
Ricardo de Almeida e Camila Q. Vicari
Fotos: Nelson Kohn

Escola Nossa Senhora das 
Graças
Autores: Heloisa Herkenhoff 
e Luiz Bloch
Equipe: Paula Tega, Isis 
Toninis e Renata Costa

Parque Aquático do Hotel 
Estância Barra Bonita
Autores: Eduardo de Castro Mello e 
Vicente de Castro Mello

OCA Sesc Belenzinho 
- Tradição e Resistência – 
Encontro de Povos Indígenas
Autores: Jorge Königsberger e 
Gianfranco Vannucchi
Colaborador: Albert Sugai

Sede do Instituto Criar de TV 
e Cinema
Autores: Fernanda Neiva, Silvio 
Oksman
Colaboradores: Gil Soares Mello 
e Ana Kaiser

Edifício Kaze - Moóca
Autores: Fernando Forte, Lourenço 
Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz

Internet Livre SESC Santos - SP
Autor: Francisco Spadoni
Coordenação: Selma Bosquê
Consultor: Alberto Tervydis

Clube Chocolate
Autor: Isay Weinfeld
Arquitetos: Domingos Pascali, 
Helena Scarabotolo, Flávia Oide, 
Carolina Maluhy, Juliana Scalizi

Av. Paulista Projeto de 
Sinalização e Mobiliário Urbano
Autores: João Carlos Cauduro e 
Ludovico Martino
Equipe: Carmen Silva Cabral e Luís 
Eduardo Nani
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Premiação do IAB/04

Terminal de Ônibus Urbano na 
Lapa – São Paulo - SP
Autores: Luciano Margotto Soares, 
Marcelo Ursini e Sérgio Salles
Equipe: Alexander G. Miyoshi, Ana 
Virgínia Italiani, André Ciampi, 
Letícia Campanelli, Lílian Martins e 
Luís Cláudio Dias

Centro de Convenções - USP
Autor: Paulo Bruna e Roberto 
Freitas

Galeria de Arte
Autor: Sérgio Pillegi
Co-Autores: Maurício Patrinicola e 
Nora de Queiroz
Fotos: Cristiano Mascaro

5ª Bienal Internacional de 
Arquitetura e Design de São 
Paulo
Autor: Pedro Mendes da Rocha
Colaboradores: Luís Augusto de 
Biasi
Fotos: Juan Guerra
Equipe: Reinaldo Consoli, Renata 
Cupini, Carla Seppe, Daniel Prete, 
Eliana Koseki, Hélio Kirk da 
Fonseca, Igor Cortinove, Jimmy 
Efren liendo Terán, Marcelo Galli 
Serra e Marília Assunção Dantas

Indústria Circuit 
Pindamonhangaba - SP
Autores: Marcelo Dias do Couto, 
Olegário Vasconcellos
Colaborador: Adilson Santos

Hotel Ecoturístico Baía dos 
Golfinhos – Governador Celso 
Ramos - SC
Autores: Newton Massafumi Yamato 
e Tânia Regina Parma
Colaborador: Márcio Tanaka

Galeria de Arte
Autores: Sérgio Kipnis e Fernando 
Millan
Equipe: Adriana Valli, Carolina 
Castroviejo

Requalificação do Mercado 
Municipal Paulistano
Autores: Pedro Paulo de Melo 
Saraiva (Coordenador), Fernando 
de Magalhães Mendonça, Pedro de 
Melo Saraiva
Colaboradores: Arqºs. Fernanda 
Berlfein, Vivian Hori Howthorne, 
Luciano Gouveia Braga de Lima, 
Carlos Alberto Guimarães, Engº. 
Emanuel Prado Lopes

Requalificação Urbana da 
Fábrica de Sal – Ribeirão 
Pires - SP
Autor: Rafael Perrone e Márcio 
do Amaral
Colaboradores: Maria Cristina 
Junqueira, Domingos Soares
Estagiários: Fábio M. Onuki e 
Melissa de Souza

Requalificação e Cobertura 
do Teatro de Arena em 
Americana - SP
Coordenação do Projeto: Victor 
Chinaglia Junior
Autor e Desenvolvimento do 
Projeto: Antônio Cândido De Nadai
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Menções HonrosasMenções Honrosas

Pronto Atendimento e Ambulatório 
em São Bernardo do Campo – SP
Autores: Luciano Margotto Soares, Marcelo Ursini e Sérgio Salles
Equipe: Alexander G. Miyoshi, Antônio Carlos de P. Eduardo 
e Coltro, Fabiana S. Caram, Inês de S. Martins e Luís Cláudio 
M. Dias
Maquete: Lucas Chorroarin

Centro de Convenções e Expo sições FAMESP 
– Botucatu - SP
Autores: José Guilheme de Silos Margara, Alexandre 
Cafcalas, Rogério Bueno Sousa
Equipe: Bruno Carvalho, Giovana Oliva, Fernando Lima 
e Henrique Blutalmuller

Escola FDE – EE Parque 
do Grajaú
Autores: Sérgio Kipnis
Equipe: Carolina Castroviejo

Loja Ornare – São Paulo
Autor: Arthur de Mattos Casas

Consultório Steps
Autor: Fernanda Ciampaglia

Condomínio Pirandello
Autor: Monica Teófi lo Drucker
Colaborador: Ruben Otero
Equipe: Juliana Martins Corrêa e 
Christian Teshirogi

Requalifi cação do Largo dos 
Pescadores – Piracicaba -SP
Autor: Eduardo Dalcanale Martini
Renata Toledo Leme, Mônica Salim, 
Fabio Guimarães Rolim
Colaboradores: Thomas A. J. 
Burtscher, Melissa de Angelis e 
Ricardo Hofer



14 BO 48 • jan/fer 2005 BO 48 • jan/fev 2005 15

VI Bienal

Com o eixo temático “Viver  na Cidade/
Arquitetura. Realidade.Utopia” foi lan-
çada ofi cialmente, no dia 17 de dezembro 

no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, 
a VI Bienal Internacional de Arquitetura e 
Design de São Paulo, que  acontece de 8 de 
outubro a 11 de dezembro de 2005.

“Viver”, segundo explica o folder da Bienal, é 
entendido como uma ampliação do tema habi-
tação. “Morar na cidade, hoje, compreende 
não só a casa, mas suas expansões e os comple-
mentos urbanos que se fazem necessários”. A 
utopia, por sua vez, “é uma poderosa alavanca 
para o progresso da humanidade. Uma cidade 
que não possua utopias para nortear o seu de-
senvolvimento difi cilmente conseguirá crescer 
de uma forma harmoniosa”.

 Com isso, a Curadoria tem a intenção de 
proporcionar uma nova refl exão e discussão 
sobre o tema viver urbano contemporâneo.                    

Uma Bienal, em síntese, voltada para o 
grande público, que se pretende acessível e 
interativa entre a sociedade, os profi ssionais 
de arquitetura e urbanismo, incluíndo as em-
presas da construção civil e o poder político, 
conforme propõem os curadores Gilberto 
Belleza e Pedro Cury. Uma Bienal que 
se pretende, também, visível e presente na 

mídia, à semelhança do que o ocorreu com 
a recente 26ª Bienal de Artes, que foi um 
sucesso na TV e na mídia impressa.

Apesar da manhã chuvosa e do trânsito in-
fernal,  o auditório “Porão das Artes” estava to-
talmente ocupado por arquitetos, estudantes, 
jornalistas e representantes de empresas da 
construção civil. Um sinal positivo, com certe-
za, do prestígio do evento, que já faz parte do 
circuito e da agenda internacional dos grandes 
eventos de arquitetura, como o da Bienal de 
Veneza e da Documenta de Kassel.

Manoel Francisco Pires da Costa, presi-
dente da Fundação Bienal de São Paulo, abriu 
a solenidade, ressaltando que a Bienal deve 
signifi car um espaço democrático, de inclusão, 
da arte e da cultura acessíveis para  toda a 
sociedade.

 Do ato solene, participaram, ainda, o presi-
dente do IAB/SP, Paulo Sophia, os curadores, 
além de Pedro Mendes da Rocha, que vai pro-
jetar o  layout espacial das salas de exposições.

Uma bienal para todos
Segundo Paulo Sophia, a Bienal deve 

ser uma oportunidade para se aprofundar a 
refl exão sobre a participação e colaboração 
dos arquitetos no processo da melhoria e 
da qualifi cação da vida urbana das cidades 
brasileiras.

Pedro Cury ressaltou que esta Bienal, 
uma seqüência da V Bienal, foi pensada para 
o grande público, com o objetivo de mostrar 
para a população a importância e a presença 
da arquitetura no  cotidiano e na vida das pes-
soas e das cidades. Daí, a proposta de uma 
Bienal didática, participativa, com menos 
quantidade de projetos e mais qualidade. 

Gilberto Belleza acrescentou que a Bienal 
deve registrar um painel da diversidade da 
produção arquitetônica brasileira de várias 
regiões do país, não apenas no campo ha-
bitacional, mas também do lazer e do espaço 
público; 

A VI Bienal está formatizada em torno dos 
seguintes módulos ou segmentos temáticos:

A Bienal ao longo do tempo

I BIA  A primeira Bienal de Arquitetura, 
aconteceu  em 1973, com o apoio do 
antigo BNH e a colaboração da Unesco e 
da UIA, além de outras instituições na-
cionais. Segundo a crítica, a Bienal foi um 
marco no resultado de esforços desen-
volvidos em todo o mundo para um me-
lhor aproveitamento do meio ambiente, 
nas cidades e no campo.  A Bienal, que 
contou com a participação de 22 países, 
homenageou, em salas especiais, os ar-
quitetos Lucio Costa, Vilanova Artigas, 
o paisagista Burle Marx , o calculista e 
poeta Joaquim Cardozo, além de Flávio 
de Carvalho ( in memoriam). 

Pesquisa: J.W,           

“Morar na cidade, hoje, compreende 
não só a casa, mas suas expansões e 
os complementos urbanos que se fazem 

necessários”

II BIA  Em 1993, 20 anos 
depois, inaugura-se a II BIA, 
com o tema “Arquitetura, 
cidade e natureza”. O prin-
cipal homenageado foi Os-
car Niemeyer. O evento foi 
destaque na mídia nacional 
e internacional.

III BIA Realizada em 
novembro de 1997, a 
III BIA retoma o debate 
sobre a desumani zação 
das grandes cidades. Em 
35 salas especiais, expõe 
trabalhos de arquitetos 
brasileiros e estrangeiros 
notáveis, como Vilanova 
Artigas, Oswaldo Bratke, 
Rino Levi, Eladio Dieste 
(Uruguai), Jo Coenen 
(Holanda) e Arne Jaco-
bsen (Suécia). 

IV BIA De 20 de novem-
bro de 1999 a 25 de ja-
neiro de 2000, ocorre a IV 
BIA, com várias inovações. 
Entre outras,  o fórum de 
debates, a realização de 
palestras e seminários, 
um ciclo de cinema e o 
lançamento de livros rela-
cionados à arquitetura e 
ao urba nismo.
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Categoria Mobiliário
1º lugar: Linha Bandeirola
Designer: Ivan Resende, Rio de Janeiro

2º lugar: cadeira infantil Maneric
Designers: Cláudia Kayat e 
Frederico Hess, Rio de Janeiro

Menção honrosa: poltrona Barriguda
Designer: Célio Teodorico, Florianóplis, SC.

- concurso de Escolas de Arquitetura, que 
já recebeu 62 projetos, um recorde. O tema, 
para as propostas, é o mesmo da Bienal. 
- representações nacionais, com a pre-
sença, inclusive da China que já confi rmou 
sua participação. O segmento deve possibilitar 
uma avaliação sobre a produção arquitetônica 
internacional atual 
- mostras especiais, com exposições de 
projetos de arquitetos notáveis, como Tadao 
Ando (Japão), Richard Meyer (EUA) Eduar-
do Souto Moura (Portugal), Ricardo Legor-
reta (México), Rafael Vinõly (Argentina) e 
Henry Ciriani (França), além de arquitetos 
brasileiros convidados: Eduardo de Almeida, 
Paulo Zimbres, João Carlos Cauduro, Rosa 
Kliass e Décio Tozzi.
- mostras institucionais, com trabalhos 
produzidos por organismos públicos e insti-
tuições relacionados à arquitetura, ao urbanis-
mo e design.
- fórum de debates: durante a Bienal, será 
realizado um amplo debate aberto tendo como 
ponto de referência o tema “viver na cidade”
- exposição design e tecnologia: um 
espaço que abrigará trabalhos produzidos 
dentro da temática “design e tecnologia”, 
incluíndo equi pamentos e mobiliário ur-
banos e soluções relacionadas a questões 
especiais, como a acessibilidade, o meio 
ambiente, o verde, os recursos naturais e a 
sustentabilidade.

J. W.

V BIA   Com 
o tema Metró-
pole, acontece  
em 2003 a  V 
BIA, visitada 
por mais de 
200 mil pes-
soas. Num 
es  paço de 30 
mil m2, contou 
com mostras, 
exposições e 
salas especiais 
de arquitetos 

brasileiros e estrangeiros, como Zara 
Hadid, Norman Foster, Álvaro Siza, 
Christian Portzamparc e Peter Cook. A 
maquete de Tóquio e o mosaico repro-
duzindo o mapa da cidade de São Paulo 
são as principais atrações  para o grande 
público. Nas salas especiais, projetos dos 
arquitetos convidados: João Diniz (MG), 
Botti/Rubin (SP), Manoel Coelho (PR), Ruy 
Ohtake (SP), Joaquim Guedes (SP), Jorge 
Wilheim (SP), Carlos Fayet (RS), Miguel Ju-
liano (SP), Sérgio Parada (Brasília), Pedro 
Paulo de Melo Saraiva (SP), Marcelo Ferraz 
e Francisco Fanucci (SP), Carlos Fernando 
Pontual (PE) e Sidônio Porto (SP). 

Categoria Utensílios
1º lugar:  prendedor de roupas multiuso
Designers: Marcela Albuquerque e Taciana 
Silva, Rio de Janeiro

2º lugar: cesto de lixo Offi ce
Designers: Marcelo Gonzaga e Juliana 
Faria, Rio de Janeiro

Menção honrosa: dispenser de segurança 
para refi l de lâminas de estilete
Designer: Sidney Rufca, São Paulo
Menção honrosa: porta PET-4
Designer: Jair Francisco Maffezzolli, 
Brusque, SC.

Categoria Têxteis e Revestimentos
1º lugar: superfície pneumática
Designer: Christina Nóbrega, campinas, SP.

Categoria Iluminação
1º lugar: linha Luna
Designer: Fernando Prado, São Paulo

2º lugar: luminária Disco
Designer: André Wagner, São Paulo

Categoria Equipamentos Eletro-
domésticos
1º lugar: condicionador de ar Maximux 
Platinum 10000
Designer: Patrick de Arins, Curitiba, PR

Design

18º Prêmio Design MCB
Com 462 trabalhos inscritos foram 
anunciados no dia 30 de novembro os vencedores 
da 18ª edição do Prêmio Design do Museu da Casa 
Brasileira cuja realização foi registrada pelo Boletim 
do IAB. Confi ra os vencedores:

2º lugar: purifi cador de ar Airfree P80
Design:  Índio da Costa Design

Menção honrosa: equipamento para 
anestesia interLinea C
Designers: Levi Girardi, Luiz Alves, Fábio 
Frederico, Cristiano Nishimura, Gustavo 
Uemura e Sharley Oliveira, São Paulo.

Menção honrosa: tira-teima Net
Designer: Edson Danta, São Paulo.

Categoria Novas Idéias/Conceitos
1º lugar: automóvel urbano 828/2
Design: equipe da Óbvio Design, Rio de 
Janeiro

Menção honrosa: sots-áudio-guia para 
defi cientes visuais
Designer: Alice Rocha, São Paulo

Menção honrosa: pufe Uooou
Designer: Renata Moura. Joinvile, SC.

Menção honrosa: módulo expositor
Designer: Mauro Drummond, Belo 
Horizonte, MG.

Categoria Trabalhos Escritos
1º lugar: A herança do olhar; o design de 
Aloísio Magalhães
Organizador: João de Souza Leite, Rio de 
Janeiro
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contar com dois ilustres profissionais, o atual 
presidente do IAB-SP arquiteto Paulo So-
phia e o arquiteto Carlos Bratke, que nos 
relataram suas visões pessoais a respeito da 
arquitetura e nos mostraram uma parte de 
seu brilhante trabalho, desenvolvido nestes 
anos de trajetória profissional.

Enfim, pudemos com esse ciclo de pales-
tras fomentar uma discussão através de 
ilustres colegas de profissão, mostrando a 
produção de parte da arquitetura paulista, 
e estudando a partir dos mestres modernos, 
para podermos traçar as linhas da nossa 
arquitetura contemporânea. Com isso o, 
IAB cumpre com seu papel de promover 
a discussão sobre a arquitetura enquanto 
produção cultural, e de levar conhecimento 
aos seus associados e também à sociedade.

M.S.R.

Núcleo

Começamos no dia 20 de outubro com 
o arquiteto Joaquim Guedes, quando 
pudemos conhecer seu trabalho, e o 

amor  e dedicação que teve em sua longa 
carreira profissional como arquiteto e profes-
sor. Ele nos deu uma aula sobre a história da 
arquitetura moderna brasileira em sua fonte, 
época em que a arquitetura e a política se 
misturavam e efervesciam.

No dia 28 de outubro tivemos a palestra do 
arquiteto Carlos Alberto Martins, profes-
sor  no curso de Arquitetura e Urbanismo na 
USP-São Carlos, quando debatemos sobre a 
influência de Le Corbusier na arquiitetura 
brasileira, a partir do livro “Precisões” - ed. 
Cosac & Naify, escrito pelo próprio Corbusi-
er quando de sua visita ao Brasil em 1929.

No dia 3 de novembro contamos com a 
presença da arquiteta Marta Enokibara, 

Ciclo sobre Arquitetura brasileira
Neste ciclo de palestras organizado pelo IAB/Núcleo Marília, em parceria com a livraria Nobel 
da cidade, pudemos discutir e repensar nossa arquitetura desde os modernos até a nossa 
produção atual. Ou pelo menos parte dela.

professora da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação da Unesp-Bauru, que 
nos traçou uma visão da “arquitetura pai-
sagística contemporânea”, tema da palestra, 
buscando referências na obra de Burle Marx,  
para então relatar a produção de alguns ar-
quitetos paisagistas 
contemporâneos, 
e ainda mostrar o 
importante trabalho 
desenvolvido pela 
Unesp-Bauru, com 
relação a alagados 
construídos e diversos 
outros projetos de 
pesquisa no campus 
daquela cidade.

Encerrando o ci-
clo tivemos a honra de 

Registro – Na foto, participantes do ciclo, com o presidente do  
núcleo de Marilia, Maurício Santana Rezende (a direita)

Debate – À mesa (a 
partir da esquerda), 
Carlos Bratke, Paulo 
Sophia e Maurício 
Santana, um dos 
organizadores do 
evento

Além de uma retrospectiva das obras do 
escultor Henry Moore (abril), a pro-
gramação para 2005 inclui a mostra 

“Cem anos da Pinacoteca” (julho), uma 
restrospectiva do artista argentino Xul Solar 
(setembro) e de Franz Kracberg. 

Arquitetura 
(América 
Latina). 

No ano 
passado, foi 
inaugurada, 
no antigo 
edifício do Dops,  a “Estação Pinacoteca”, 
uma extensão da Pinacoteca-mãe. O projeto 
desenvolvido pelo arquiteto Haron Cohen 
deverá abrigar a biblioteca da Pinacoteca, 
além de espaços para eventos culturais, ofici-
nas e exposições. Originalmente, ali deveria 
ser construído o Museu do Imaginário do 
Homem Brasileiro.  

Com  mais de 50 
mostras, retrospectivas 
e lançamento de um 
catálogo oficial de seu 
acervo, a Pinacoteca do 
Estado, na Estação da 
Luz , comemora  seu 
centenário. 

Registro

Cem anos 
da Pinacoteca da Luz

Desde o dia 25 de dezembro de 1905, a 
Pinacoteca do Estado foi instalada no prédio 
projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, 
em fins do século 19. Nos anos 90, o prédio 
passou por uma ampla reforma, com o projeto 
de restauro coordenado pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha, ex-presidente do IAB/SP ( 
72 a 73 e 86 a 87).  Respeitando a construção 
original do edifício, a proposta de restauração 
dotou o edifício de toda a infra-estrutura ne-
cessária, como climatização das áreas de ex-
posição, ventilação, rede elétrica, circulação 
e cobertura dos pátios internos.

Com o projeto, Paulo Mendes recebeu, 
em 2000,  o Prêmio Mies van Der Rohe de 
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Categoria profissional
Equipe Jorge Mário Jáuregui, Rio de 
Janeiro
Equipe Luis Eduardo Loiola de Menezes, 
São Paulo
Equipe Letícia Teixeira Rodrigues, Porto 
Alegre
Equipe Mario Hermes Viggiano, Brasília
Equipe Juliana Corradini, São Paulo

Menções
Equipe Adriana rocha Oliveira
Equipe Alfredo Del Bianco
Equipe Carlos Alberto Batista Maciel
Equipe Edson da Cunha Mahfuz

Prêmio Caixa 2004 Promovido pelo IAB/DN

Com 344 trabalhos inscritos foi divulgada em dezembro a lista dos vencedores 
do Concurso Público Nacional de Idéias para Habitação Social no Brasil. 
Promovido pelo IAB e patrocinado pela Caixa Econômica Federal o concurso teve 
como objetivo principal selecionar propostas de arquitetura e urbanismo que 
tragam respostas adequadas e inovadoras ao problema do déficit habitacional 
brasileiro. Entre os critérios da seleção a questão da sustentabilidade ambiental 
cultural social e econômica.
Confira abaixo a lista dos vencedores:

São Paulo é uma cidade desigual e perversa, com as classes menos favo-
recidas economicamente, vivendo em condições precárias. Além disso, 
seus espaços públicos são precários e poluídos esteticamente. Um dos 

reflexos dessa condição é a tensão permanente da violência urbana.
O muro, então, constitui a forma que o cidadão encontra para se esconder 

e se proteger dessa realidade. Porém, a proliferação de muros acaba contri-
buindo para o agravamento desse clima hostil e para um circulo vicioso de 
violência e tensão. Um dos exemplos mais evidentes disso encontra-se na 
principal Universidade do país, onde está uma das principais faculdades de 
Arquitetura da América Latina.

O cidadão que passa pela Marginal do rio Pinheiros, num longo trajeto, 
tem como paisagem um imenso muro pichado, cercado por outdoors e back-
lights (proibidos pelo Estatuto da USP).  Muro este que, em caso de algum 
acidente, obriga as pessoas a pararem, expondo-as a uma situação perigosa, 
pois os caminhões passam rente ao muro por falta de acostamento.

O que em si já é situação esteticamente desagradável, constitui também 
um símbolo de segregação social, pois impede a população de ao menos 
visualizar a exuberante paisagem do campus universitário.

Evidente que devemos considerar a questão de segurança, mas neste caso 
uma grade poderia tranqüilamente proteger a raia da USP sem segregar e 
agredir visualmente as pessoas que passam por esse trecho da Marginal.

Essa proposta , a pedido do arquiteto José Roberto Andrade Amaral, 
foi incluída no novo Plano Diretor do campus da USP elaborado pela 
equipe do prof. Cândido Malta e agora aguarda a aprovação da Reitoria 
para ser executada.

 José   Renato Melhem 

Cena Urbana
O muro: símbolo da 
segregação social

Equipe Esdras Santos
Equipe Luciano Lacerda Medina
Equipe Renato e Lílian Dal Pian

Categoria estudante
Equipe Adda Piva Ungaretti, São Paulo
Equipe Cassandra Salton Coradin, Porto 
Alegre
Equipe Danielly Brondani dos Santos, 
Niterói
Equipe Fernnada Nunes, Porto Alegre
Equipe Marina Fialho Bonates, João Pessoa

Prêmio especial
Equipe Marco Antonio Dias da Silva, Rio de 
Janeiro

Menções
Equipe Adriana Vignoli
Equipe Daniella Alessandra Cassano
Equipe Fabiana Frota Landi
Equipe Igor Macedo de Araújo
Equipe Marcela Antunes de Souza
Equipe Maria Izilda Donato
Equipe Rodrigo Tejo Calvino

Direito à habitação

 Vista atual da Usp

Seria está a paisagem sem o muro
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Informe técnico

Buscando atender à crescente solicitação do 

mercado por produtos com características 

estéticas diferenciadas no tratamento acústico 

de ambientes, a Isover lança sua nova linha de 

forros Prisma Decor.

A Linha Prisma Decor, forros em lã de vidro com 

borda tegular, revestidos com véu de vidro na 

face posterior e véu de vidro decorativo na face 

aparente, apresenta 2 opções de acabamento:  

plus – véu de vidro branco e high – véu de vidro 

branco texturizado.

O elevado grau de satisfação de usuários e 

clientes, desde as suas primeiras instalações, 

atestam a excepcional performace acústica e 

estética dessa linha de produtos. Já podemos 

encontrar o Prisma Decor Plus no Pizza Alegra, 

inaugurado recentemente na Al. Gabriel Monteiro 

da Silva. 

“Em contatos preliminares com os proprietários 

verifi cou-se a necessidade de dotar o ambiente 

da pizzaria de conforto acústico, para aqueles 

clientes que buscam um lugar confortável para 

apreciar uma pizza diferenciada, mantendo uma 

conversação com música de fundo e ambiente 

acolhedor e descontraído. Concluímos que o 

Prisma Decor
O forro tegular 
de alto desempenho 
acústico da Isover

material ideal para o espaço era o ‘Prisma Decor’ 

(tegular) Saint- Gobain - Isover, decorativo e 

acusticamente efi ciente para o local”, afi rma 

Sérgio Akkerman, arquiteto e consultor de 

acústica da obra.

A aplicação do Prisma Decor, deu-se princi-

pal mente, em função de suas características 

de refl exão à luminosidade, borda tegular e 

aparência sutil dos perfi s de instalação, aliadas à 

alta performance acústica do produto (NRC 0,80 

– Noise Reduction Coefi cient, ou seja coefi ciente 

médio de absorção sonora).

Os Forros Prisma Decor atendem aos requisitos 

de segurança exigidos para qualquer tipo de 

edifi cação, de acordo com a ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – NBR 9442 Classe 

A) e IT10 (Instrução Técnica nº 10 do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo – Classe IIA).

O Forro Prisma Decor também pode ser encon-

trado no Pavilhão de Exposições do Anhembi. 

Resultado da participação no evento Hotel 

Inteligente (Projeto: Edo Rocha, Construção: Ra-

cio nal Engenharia, Organização e Realização: 

Lemos Britto e Alcantara Machado),  o Forro Pris-

ma Decor está instalado na recepção da entrada 

principal do Anhembi e no auditório anexo à 

entrada principal, ambientes que perma necerão 

ainda construídos no Anhembi. 

 A evolução dos sistemas de forros

ISOVER
Tefelone: 0800 55 3035
Site: www.isover.com.br
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Os forros modulados e removíveis - também denominados forros suspensos ou re-
baixados - têm tido como maior mérito o de ocultar as instalações elétricas, hidráulicas e de 
ar condicionado e facilitar o acesso a elas sempre que necessário. Nos últimos anos, porém, 
a monotonia e a mesmice que em geral caracterizam esses forros têm dado lugar a novas 
qualidades estéticas associadas a propriedades de desempenho técnico que, ao mesmo 
tempo em que ampliam a funcionalidade desses sistemas, oferecem aos arquitetos opções 
praticamente ilimitadas de exercer sua criatividade.

A AMF, empresa alemã do Grupo Knauf, que iniciou suas atividades no Brasil há cerca 
de três anos, está na vanguarda desse processo de modernização. Seus forros modulados 
- produzidos em quatro linhas: fi bra mineral, metal, gesso e fi bra de madeira - desmentem 
a maioria dos conceitos tradicionais sobre esses sistemas, no que diz respeito aos atributos 
estéticos. Isso pode ser observado em pelo menos quatro aspectos:

• Variedade de acabamentos 
São produzidos forros com diferentes tipos de acabamento de superfície, com ou sem 

perfurações, destinadas a elevar o desempenho acústico, estas também de diferentes tipos 
e confi gurações. Um de seus mais recentes lançamentos, por exemplo, tem perfurações 
de tamanhos variados dispostas de forma aleatória, o que confere ao forro um caráter 
descontraído e lúdico.
• Flexibilidade dimensional

Além das dimensões padrão do mercado 
(625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm), fornece 
painéis de forro a partir de 300 mm de largura 
até 2.500 mm de comprimento.

• Opções de cores
Várias linhas de forros podem ser fornecidas com cores personalizadas. Além do 

branco puro ultra white (com alta refl etância luminosa), pode-se optar por uma infi nidade 
de outras cores.
• Diversos sistemas de montagem

A combinação das várias estruturas dos 
forros com os tipos de borda dos painéis 
permite a obtenção de acabamentos diferen-
ciados, incluindo desde os tradicionais com 
perfi s aparentes, passando por perfi s mais 
largos e sistemas com resistência a impactos 
para uso em escolas, clubes e outras áreas de 
uso intenso, até sistemas com perfi s ocultos, 
que proporcionam um visual contínuo em um 
corredor ou hall, por exemplo.

Propriedades técnicas ampliam opções de uso

Proteção contra fogo
A AMF iniciou suas atividades produzindo os painéis THERMATEX ® , à base de  fi bra 

mineral biossolúvel, perlita, argila e aglomerante orgânico, utilizados em aplicações nas 

quais se exigia elevada proteção passiva contra o fogo, como, por exemplo, miolo de portas 
corta-fogo e revestimentos de estruturas metálicas. Por essas qualidades, quando a AMF 
decidiu dedicar-se à produção de forros, incorporou em seus painéis a tecnologia THERMA-
TEX ® . Em testes realizados nos laboratórios da Underwriter Laboratories (UL), nos EUA, 
os forros AMF obtiveram a classifi cação de forro acústico com excelente comportamento 
frente ao fogo. Esses resultados foram confi rmados no Brasil, em ensaios conduzidos pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), quanto à propagação superfi cial de chama e 
emissão de fumaça. Os forros de fi bra mineral AMF enquadram-se na Classe A, segundo 
a NBR 9442/86 e a ASTM E 662, e na classifi cação II-A, de acordo com o Corpo de Bom-
beiros do Estado de São Paulo. 

Performance acústica
Os forros AMF da linha mineral de uso mais freqüente apresentam atenuação sonora 

(Dn,c,w) de 34 dB e absorção sonora (NRC) de 0,55 a 0,65. Paralelamente a esses modelos, 
a AMF lançou mundialmente em 2004 uma nova linha de forros acústicos - cinco de fi bra 
mineral e um de metal - com índices de desempenho bem superiores, apresentando atenu-
ação sonora de até 43 dB e absorção sonora de até 1,00.

O destaque fi ca com o forro THERMACOUSTIC ® , que reúne estética, elevado 
isolamento acústico, alta absorção sonora, diversidade de dimensões, formatos e tipos 
de borda.

Resistência contra fungos e bactérias
A AMF dispõe de tratamento bacteriostático, bactericida, fungistático e fungicida con-

tra diversos fungos e bactérias. Este tratamento químico (que não prejudica a performance 
técnica dos forros com relação a acústica, por exemplo) é denominada HYGENA ® . Este 
produto pode ser aplicado sobre diversos forros e foi especialmente desenvolvido para 
ambientes hospitalares e áreas em que se exige alto padrão de higiene.

Forros modulares para Salas Limpas
A AMF também desenvolveu sistemas específi cos que se enquadram na classifi cação 

Clean Room (Sala Limpa) para uso em hospitais, clínicas, laboratórios farmacêuticos, uni-
dades de produção de semicondutores e outros ambientes nos quais os níveis admitidos de 
contaminação do ar são baixíssimos.

Informações técnicas para profi ssionais da área
A AMF disponibiliza informações técnicas aprofundadas no site www.amf-

brasil.com.br, onde é possível visualizar produtos, obter dados técnicos, fazer download de 
catálogos e manuais técnicos e, ainda, solicitar gratuitamente material impresso, amostras 
e o livro recém-lançado Soluções Acústicas Individualizadas - Criando um Novo Ambi-
ente Acústico.

Forros modulados evoluem
Sistemas ganham fl exibilidade dimensional, opções de cores e diferentes acabamentos

(625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm), fornece 
painéis de forro a partir de 300 mm de largura 
até 2.500 mm de comprimento.

• Opções de cores

 A evolução dos sistemas de forros

AMF
Tel: (11) 5093-8484
Fax: (11) 5093-2424
Site: www.amf-brasil.com.br



20 BO 48 • jan/fer 2005 BO 48 • jan/fev 2005 21

“...não defendemos 
a divisão do trabalho 

tal como é vivida desde a 
antiguidade, a partir dos 

critérios que distinguiram as
antiguidade,

critérios que distinguiram as
antiguidade, a partir dos 

critérios que distinguiram as
a partir dos 

“artes liberais” das “artes 
critérios que distinguiram as

“artes liberais” das “artes 
critérios que distinguiram as

mecânicas...”

Embora contemos com muitos artistas, 
cientistas e técnicos, ainda hoje precisa-
mos lutar contra um certo desapreço 

pela atividade intelectual. Lamentavelmente, 
essa é a atitude de certas pessoas notáveis 
pelas posições que ocupam na hierarquia so-
cial. Nós percebemos melhor esse fato sobre-
tudo a partir dos termos em que são fi xadas 
as próprias leis. O mesmo se vê tanto nos 
contratos públicos como nos privados. Para 
refl etir sobre isso, basta analisar tais textos 
com mais atenção. Contudo, nesse sentido, 
como profi ssionais liberais, não preocupam 
somente os honorários injustos.

Evidentemente, não defendemos a divisão 
do trabalho tal como é vivida desde a antigui-
dade, a partir dos critérios que distinguiram 
as “artes liberais” das “artes mecânicas”, e 
ainda refl etem a persistente segregação social 
que fere a dignidade do homem e da mulher. 
Não é isso.

Os documentos que regem as 
licitações do Estado, refletem a 
mentalidade existente até no 
próprio setor privado. Nota-
se que, ao longo dos anos, 
eles têm sido redigidos 
e homologados pelos 
parlamentos mediante 
a inspiração de fornece-
dores e empreiteiros. 
Repercutem assim a lógica 
própria e restrita dos ramos do 
fornecimento de bens materiais 
e de serviços de execução. Assim, é 
possível até dizer que a semântica, a sin-
tática e a pragmática pertencem à lingüística 
própria dessses fornecedores, pois não são 
compatíveis com a prática trivial dos arquite-
tos (e engenheiros).

Assim sendo, os planos e os projetos de 
Arquitetura (e de Engenharia) para as obras 
públicas são disciplinados pelas mesmas leis e 
contratos escritos em conformidade com um 
vocabulário mais apropriado às aquisições de 
batatas, tijolos e serviços de limpeza. Não é 
que essas coisas prescindam, por assim dizer, 
de alguma forma de arte, técnica ou ciência, 
mas parece claro que não se caracterizam ba-
sicamente pela preponderância da elaboração 
mental, da pesquisa, do estudo, da refl exão.

No final dos trabalhos de projeto ou 
de planejamento, as idéias determinantes 
para a obra encontram-se especificadas 
em pormenor, mas ainda não constituem o 
produto material visado pela intenção inicial 
do cliente, ou seja, a edifi cação, a urbaniza-
ção, a paisagem etc. Talvez, por essa razão, 
ainda existam aquelas pessoas que não lhes 
reco-nhecem o valôr ou a importância apon-
tada pela nossa própria cultura.

Eis que as propriedades da concepção (abs-
trata) que precede a execução (concreta) de 
qualquer obra precisam ser bem entendidas 
não só por nós e pelos nossos clientes, de 
modo a possibilitar a excelência sempre de-
sejada. O trabalho de concepção subenten-
dido em um projeto  (para aqui citar apenas 
algumas de suas características distintivas, 
afora as competências e as habilitações in-
dispensáveis) depende de uma ótima relação 
de lealdade e de convivência no trato dos 
processos de fazer as coisas que devem ser 
feitas. Trata-se de saber que o cliente precisa 
confi ar amplos interesses aos cuidados do 
profi ssional que convidou. O trato interpes-
soal, dada a natureza subjetiva dos desejos, 
das crenças, das intenções, das idiossincra-
sias, das opiniões, das certezas e das ver-
dades, precisa ser mútua e cotidianamente 
atento, interpretativo, sábio, cortez, gentil. 

presa, de transgressão e de ruptura utópica 
estão sempre presentes na verdadeira arte, 
ao surgir de sonhos em confronto com a 
cultura e seus avatares. Trata-se assim de 
também perceber, a cada instante, o futuro 
superando o passado.

As hesitações, as dúvidas, como é natural, 
ocorrem quase que necessariamente, mas 
redobram o entusiasmo e o empenho reali-
zador do arquiteto. Tudo tem de ser feito 
para que elas não aconteçam burramente 
na execução da obra, durante o trabalho 
do construtor (ou, mesmo, durante o seu 
uso) o que estragaria a economia do cliente 
público ou privado. Afi nal, é para isso que o 
projeto serve. Pensar antes e fazer depois, 
não o contrário, como se vê repetidamente 
por aqui, no nosso Brasil brasileiro.

Chegamos então ao entendimento de 
que a concepção - que antecede a execução 
- somente pode ser corretamente avaliada 

ou apreciada mediante uma razoável 
consideração subjetiva, mesmo a 

par da objetividade que está 
em tudo e que não pode ser 

esquecida.
Há pois que ter 

em conta a cultura, 
a invenção, a imagi-
nação a fantasia, a 
fi cção.Todavia, a men-

talidade ainda dominante, 
especialmente a parte que 

está vivamente documentada 
no texto da Lei 8666, contamina 

a mente e a conduta dos encarregados 
de contratar em conformidade com essa 
norma jurídica que trata indistintamente 
a “aquisição” de concepção (intelectual) e 
de execução (física) por critério de preço. 
Acabam por pensar que ela é justa e ina-
tacável. Sobre os defeitos que aperecem, o 
Congresso está atafulhado de propostas que 
são meros remendos imaginados para a ir-
remediável teoria implicada.

Não haverá como mudar o que hoje se faz 
de nocivo, senão propondo uma lei exclu-
siva para os trabalhos de concepção (ou de 
serviços técnicos especializados), mediante 
conceitos internacionalmente aceitos para os 
campos da atividade intelectual, em que a 
seleção dos proponentes se dá pela avaliação 
das idéias e do conhecimento (Ver como faz 
o Banco Mundial). A Lei 8666, para aqueles 
que desejam mantê-la ou apenas remendá-la, 
poderia continuar servindo, apesar de mal, 
para aquisição de batatas, tijolos ou serviços 
de limpeza.

João Honorio de Mello Filho
Membro do Conselho Superior

Licitações, concepção e execução

Quaisquer desavenças, nesses momentos 
sensíveis de concepção são absolutamente 
nocivas para os resultados esperados. Vale as-
sim lembrar a enorme variedade dos aspectos 
envolvidos nos diálogos que necessariamente 
se multiplicam e se desnvolvem no decor-
rer dessas atividades projetuais, seja no setor 
privado, seja no estatal.

Independentemente dos valores que se 
devam atribuir à futura obra arquitetônica, 
não há dúvida que os seus custos econômi-
cos e fi nanceiros são determinados sobretudo 
durante o processo decisório que acompanha 
o desenvolvimento da concepção represen-
tada pelo projeto. Aqui estão implicadas as 
considerações, as incertezas, os riscos, as 
superveniências. 

De todo modo, essa seqüência de escolhas, 
seleções e deliberações – a par das inten-
ções originais, dos programas e da coleta 
das informações relevantes - é nutrida por 
uma emergência criadora, uma articulação 
de idéias, uma formulação de conceitos. Sa-
bemos que as noções de inesperado, de sur-

Opinião
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Debate Lina Bo Bardi/90 anos 

ENTREVISTA Edson Elito

 Você é autor, com Lina Bo 
Bardi, do projeto do Teatro 
Ofi cina. O que signifi cou essa 
experiência singular em sua 
trajetória profi ssional? 

EDSON ELITO - De fato, o projeto do Teatro 
Ofi cina me proporcionou essa convivência en-
riquecedora com a Lina. Foram 8 anos, até sua 
morte, em que trabalhamos para dar concretude 
à visão cênica de Zé Celso Martinez Correa e, 
infelizmente, Lina não viu o teatro totalmente 
pronto. Aprendi com Lina a importância de se 
confi gurar com clareza os conceitos e idéias, até 
sua forma essencial e ter liberdade para brincar 
com ela. A busca das soluções construtivas ade-
quadas para cada caso, sem preconceito, era em 
Lina, ou parecia ser, um gesto natural, simples e 
espontâneo, traduzido em desenhos à mão livre 
e coloridos com aquarela. Nesses desenhos, já 
estava praticamente tudo resolvido e ainda con-
tinham alertas do tipo: “Atenção, verifi car com 
o Rochlitz ( Roberto, calculista) este detalhe”. A 
compreensão do funcionamento de um canteiro 
de obras e o respeito pelo trabalho executado pe-
los operários da obra, sempre incorporando suas 
marcas era notável. Depois de ter projetado o 
Teatro Ofi cina, a seis mãos, com Lina e Zé Celso, 
posso dizer que mudou bastante minha forma 
de abordar qualquer projeto de arquitetura e, 

principalmente no que diz respeito à arquitetura 
para a cultura, e especifi camente a teatral, pude 
ampliar os horizontes para novas possibilidades 
de espaços e de usos.

 Que pontos diferenciais você 
apontaria na obra de Lina? 

EDSON ELITO - Não classifi caria como dife-
renciais, mas como características da obra 
de Lina, entre as já citadas, o entendimento 
da etapa Programa de Necessidades, como 
um diálogo crítico do arquiteto com o cli-
ente, para a identifi cação e defi nição do 
caráter e da função social da edifi cação a ser 
projetada e, com Lina, sempre o resultado 
fi nal surpreendia, graças à sua perspicácia 
e visão de que poderia elevar a qualidade 
de vida nos espaços projetados, mesmo que 
o cliente fosse compreender muito depois. 
Formalmente, onde talvez seja mais per-
ceptível a intenção do arquiteto – Lina não 
tolerava a palavra arquiteta, os volumes 
prismáticos, ou de formas básicas e claras 
se destacam, em convivência com formas 
da natureza ou, elementos aparentemente 
aleatórios, mas, ao contrário, calculadís-
simos. Sempre há uma surpresa, formal, 
funcional, construtiva e vivencial nas obras 
projetadas por Lina.

 Qual seria, em sua opinião, 
o legado que a arquiteta que 
nasceu em Roma e se naturalizou 
brasileira, deixou para a cultura e 
a arquitetura brasileira? 

EDSON ELITO - Achilina Bo Bardi, saiu de 
uma cidade num país em guerra, de uma 
cultura racionalista, arquiteta, e desembar-
cou no Brasil multi racial, sincrético, misci-
genado, com sua natureza exuberante e tudo 
por fazer. Se apaixonou pelas culturas e pela 
cultura do sertanejo e do negro e anteviu a 
possibilidade da arquitetura moderna em 
meio ao caos. Desenterrou na Bahia a dig-
nidade da cultura local. Criou, com o SESC 
Pompéia, um padrão de excelência para es-
paços de cultura, esporte e lazer para o povo. 
Mostrou, junto com Pietro Maria Bardi, com 
o MASP – Museu se Arte de São Paulo, que 
é possível o acesso das massas não eruditas 
à compreensão da arte, dessacralizando o 
modelo expositivo, com a fi xação das obras 
de arte em cavaletes de vidro, onde o visi-
tante era envolvido pela sensação de todos os 
tempos ao mesmo tempo. Deixou portanto 
uma lição de vida para todos, arquitetos ou 
não,  de liberdade de criação, de transpor 
fronteiras e de inclusão social.

J.W.

O LEGADO DE LINA

Quem acompanhou o debate “Arquite-
tura como democratização do acesso à 
cultura”, em comemoração aos 90 anos 

do nascimento de Lina Bo Bardi, no dia 24 de 
novembro, na sede do IAB/SP, sem dúvida, 
foi privilegiado. Seja pelo conteúdo polêmico 
e democrático das refl exões e  das discussões, 
seja pela performance do dramaturgo Zé Cel-
so Martinez Corrêa, do Teatro Ofi cina, seja 
pela competência e excelência intelectual dos 
debatedores. Seja pela péla presença de sua 
irmã, Graziella Bo Valentinetti.

Na mesa , Ruth Verde Zein, Marcos Car-
rilho, Zé Celso Martinez e Danilo Miranda, 
diretor regional do SESC/São Paulo, além 
do mediador Edson Elito, autor, com Lina, 
do projeto do Teatro Ofi cina: um espaço ou 
lugar aberto, despido,  sem fronteiras.  

 O  presidente do IAB/SP, Paulo Sophia, 
abriu o encontro,  apresentando os debate-
dores.

Coube à crítica, professora e arquiteta 
Ruth Verde Zein iniciar o debate. Apoiada 
em conceitos e defi nições fi losófi cas, des-
tacou o sentido de sublime e desmensur-

alidade, que perpassa  a obra de Lina, cujas 
“caixas”- termo utilizado pela arquiteta -, 
como a casa de Vidro, no Morumbi, e mesmo 
o Masp, na avenida Paulista, que revelam o 
vazio onde acontece a vida, com todas as suas 
surpresas e possibilidades de plenitude e de 
transformação. 

Marcos Carrilho, professor e técnico 
do Iphan, comentou que a obra de Lina 
não tem sido tão discutida como seria dese-
jável e necessário. E elegeu três obras que, 
a seu ver, são referenciais da trajetória da 
arquiteta que, natural de Roma, se naturali-
zou brasileira, em 1947: o Sesc-Pompéia, 
o teatro Politheama, em Jundiaí, SP, e o 
Masp, na avenida Paulista. Obras, que se-
gundo ele, extrapolam o sentido de simples 
artefacto para alcançar a dimensão de um 
gesto cultural transformador. Ao questionar 
as alterações introduzidas recentemente no 
Masp, opinou que elas levantam, no entanto, 
um desafi o em relação  às  demandas e neces-
sidades museológicas contemporâneas.

Com veemência, o dramaturgo Zé 
Celso discordou do sentido de sublime e 

de “caixas”, que caracterizariam a obra de 
Lina, defendendo que a arquitetura de Lina 
é uma obra aberta, sem limites. Uma obra 
que busca a luz, a terra, o chão, o sertão, 
o arcaico, o primitivo. E sentenciou que é 
difícil entendê-la a partir apenas dos canônes 
acadêmicos.   

O diretor regional do Sesc, Danilo Mi-
randa, por sua vez, relatou a história que 
conduziu Lina  ao Sesc-Pompéia. Fato que 
acabou refl etindo na própria fi losofi a da ins-
tituição, como um todo, seja no campo do 
lazer, seja no campo da cultura  e da educa-
ção. “O Sesc recebeu a infl uência profunda 
dessa presença, desse encontro feliz, que 
motivou uma ruptura e uma transformação, 
ao se criar um espaço com uma função e pers-
pectiva de humanização e educação dentro 
uma perspectiva popular”, assegurou.

Ao fi nal, Zé Celso pediu que Graziella 
Bo Valentinetti, irmã de Lina, falasse. 
Emocionada, desabafou: “Não há mais o 
que comentar: hoje, vocês me devolveram 
minha irmã”.       

   José Wolf
colaborou: Edson Elito
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Em razão disso recebemos e-mails e 
telefonemas, manifestações de vários 
arquitetos, de apoio e também de desa-

cordo. Todos foram respondidos pelo presi-
dente, Paulo Sophia, que expôs argumentos 
importantes. Em alguns casos,  o desacordo foi 
revertido em apoio. É dessa forma que o IAB 
SP vai contar com os associados, que devem se 
manifestar e participar das importantes ações 
em favor dos próprios arquitetos. 

CONFIRA alguns dos e-mails que 
recebemos:

“Caros colegas,
 Gostaria de manifestar surpresa e protesto 

sobre o aumento da bimestralidade para os 
associados ao IAB. Aqueles que contribuem 
há mais tempo é que deveriam ser agracia-
dos com os descontos! Infelizmente, sobre 
os termos colocados, estarei revendo a ma-
nutenção de meu título de associada ao tão 
prezado Instituto.

 Atenciosamente,
 Arq. Associada”

“ Prezada Arq. Associada,
Acuso o recebimento de seu e-mail sobre 

a contribuição associativa e que desenca deou 
sua manifestação, é importante relatar os 
muitos encargos e custos que temos como 
responsabilidade no dia a dia e que nos im-
puseram esta atitude que pode ser encarada 
como inoportuna.

Gostaria de apresentar os seguintes ar-
gumentos:

1. As contribuições associativas, até então, 
atendem somente a 25% das contas de nosso 
Instituto e que há mais de 6 anos não havia 
reajuste.

2. Todas as atividades que o Instituto vem 
levando a cabo são de fato viabilizadas por 
parcerias e patrocínios com várias industrias 
da construção civil. 

3. Mas as atividades ordinárias, adminis-
trativas, vários eventos, premiações, cursos, 
boletim impresso e internet, geram custos 
que não são de todo absorvidos por estes 
parceiros. 

4. Lembro a precariedade da Sede que 
necessita urgentemente de restauro e tem 
uma manutenção muito cara. 

5. Saliento a luta que nosso instituto e 
nosso Departamento vêm conduzindo para 
a consecução de nosso próprio Conselho 
profi ssional - o CAU. 

6. O aumento foi planejado de forma 
escalonada para garantir uma acomodação 
aos orçamentos de cada colega.

Apresento os argumentos acima como 
colega responsável pela condução do nosso 
Instituto, não os apresento de forma fria e 
distanciada de uma realidade econômica 
nacional. Esta dura realidade econômica 
também afeta minha vida pessoal e profi s-
sional. Apesar do peso fi nanceiro eventual, 
gostaria de pedir a sua reconsideração e 
argumentar sobre a sua manutenção junto 
ao nosso quadro de associados. Gostaria 
de contar com a presença da colega em 
uma de nossas reuniões ou um e-mail com 
a explanação de sua visão sobre as ações 
necessárias no IAB/SP, pois as considero 
muito importantes para que o IAB - De-
partamento de São Paulo conduza suas 
ações. De fato somos uma instituição que 
sempre respondeu aos interesses de nossa 
classe e assim vamos continuar fi rmes e 
resolutos. Conto com a compreensão e 
esforço da colega para juntos mantermos 
nosso IAB/SP.

Saudações
Arq. Paulo Sophia”

“Prezados colegas Paulo e Carmelo
Fui Diretor do nosso IAB durante seis anos 

e sei que o IAB luta sempre com problemas 
fi nanceiros. Aprovo totalmente a decisão da 
Diretoria. Desejo uma ótima gestão.

 Walter Maff ei”

“Prezado Arq. Walter Maffei
Foi uma agradável surpresa receber seu 

e-mail dando-nos o apoio para este aumento 
que pode neste momento de difi culdades 
econômicas para a classe ser considerado 
bastante inoportuno ou mesmo antipático.

Contamos com sua opinião sobre o IAB, 
a formação do arquiteto, sua prática pro-
fi ssional e a realidade do mercado para a 
formulação de honorários, sempre tópicos 
bastante oportunos, bem como é claro este 

seu e-mail dando apoio ao reajuste de nossa 
contribuição associativa.

Suas observações criticas e orientativas 
também serão bem-vindas.

Saudações
Arq. Paulo Sophia”

Reajuste: participação e compromisso
O IAB/SP enviou em dezembro de 2004 uma carta 
comunicando o reajuste das contribuições associativas. A 
participação e contribuição dos associados são essenciais para o Instituto. 
As atividades e o atendimento oferecido pelo IAB SP se mantêm a partir das 
contribuições dos colegas.

Categoria Jan/05 Mar/05 Mai/05 Jul/05 Set/05 Nov/05

Estudante 10,00 10,00 12,50 12,50 15,00 15,00

Formados  

Até 5 anos 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 30,00

De 6 a 10 anos 35,00 35,00 40,00 40,00 50,00 50,00

De 11 a 15 anos 50,00 50,00 60,00 60,00 75,00 75,00

Mais de 15 anos 60,00 60,00 75,00 75,00 90,00 90,00

Os reajustes serão escalonados durante o ano e pelos bimestres, da seguinte forma:

CARTA ENVIADA AOS ASSOCIADOS

É do conhecimento geral o grande esforço 
que esta gestão faz para garantir a presença 
pública do IAB/SP, sempre com manifesta-
ções em prol de seus associados, da arquite-
tura e da cultura nacional. Da mesma forma 
é pública a quantidade de eventos culturais 
desenvolvidos durante o ano de 2004. Estas 
ações são possíveis somente com a participa-
ção dos sócios e suas contribuições.

O IAB SP, com o intuito de equacionar 
as receitas à manutenção básica dos custos 
ordinários e custos fi xos do Instituto, estará 
no decorrer do ano de 2005 reajustando os 
valores das contribuições dos associados.

Considerando a atual conjuntura econô-
mica com particular gravidade na nossa 
atividade profi ssional, o IAB/ SP estabeleceu 
reajustes escalonados para as contribuições 
dos associados, lembrando que estas men-
salidades não são reajustadas há 6 (seis) anos, 
e que neste período as taxas públicas foram 
majoradas em mais de 90%.

Temos certeza da compreensão dos 
associados e contamos com a participação 
nas atividades do Instituto.

Paulo Sophia
Presidente

Carlos Carmelo De Benedetto
VP Financeiro

Colaborou Aline Porto
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A premiação, agora na sua terceira edi-
ção, vem estimulando os estudantes 
de arquitetura a usar, com criatividade, 

os pré-fabricados de concreto em projetos de 
edifi cações. O tema é livre. Quem escolhe se o 
projeto terá fi nalidade habitacional, industrial, 
educacional, cultural, entre outras, é o autor 
do trabalho. E para estimular ainda mais o 
desempenho dos alunos é permitido que eles 
criem peças pré-fabricadas de derivados do 
concreto, que ainda não existem no mercado. 
Outro desafi o no desenvolvimento dos projetos 
arquitetônicos é a associação das exigências do 
atual mercado da construção civil com a 
qualidade ambiental e urbana, relacionadas à 
qualidade de vida do cidadão.  

O prêmio é aberto a todos os estudantes, do 
1º ao 5º ano, das faculdades de arquitetura de 
todo o País. Os trabalhos podem ser apresenta-
dos individualmente ou por uma equipe de até 
cinco alunos da mesma escola. Todos os proje-
tos devem ser orientados por um professor da 

A fi cha de inscrição para o 3º Prêmio Nacional de Pré-fabricados de Concreto está disponível até o dia 12 de maio de 2005 nos sites das entidades A fi cha de inscrição para o 3º Prêmio Nacional de Pré-fabricados de Concreto está disponível até o dia 12 de maio de 2005 nos sites das entidades 
organizadoras: www.abcp.org.br, www.abcic.com.br ou www.iabsp.org.br. Lá, os interessados têm acesso ao regulamento e demais instruções organizadoras: www.abcp.org.br, www.abcic.com.br ou www.iabsp.org.br. Lá, os interessados têm acesso ao regulamento e demais instruções 
recomendadas para a entrega dos trabalhos.recomendadas para a entrega dos trabalhos.

Prêmio aos futuros arquitetos

respectiva faculdade do aluno ou equipe. “O 
número de inscrições tem aumentado a cada 
ano. Além disso, vale destacar o excelente nível 
dos trabalhos, muito bons do ponto de vista da 
concepção estrutural, como da criatividade”, 
declara Paulo Sérgio Cordeiro, presidente da 
ABCIC. 

Segundo Ronaldo Meyer, Gerente Regional 
da ABCP, o concurso tem como principal 
objetivo familiarizar o  futuro arquiteto com a 
tendência do mercado da construção. “Estamos 
caminhando a passos largos no sentido da racio-
nalização e industrialização”, afi rma Ronaldo. 

O estudante de arquitetura Victor Paixão foi 
um dos vencedores da 2ª edição do Prêmio. 
Ele e mais dois colegas desenvolveram um 
projeto de habitação de interesse social para o 
Jardim Edith, comunidade carente que mora 
em favelas próximas ao Brooklin. “Vencer foi 
um reconhecimento pelo nosso trabalho. E 
não foi fácil. Como não tínhamos muito contato 
com o sistema pré-fabricado na universidade, 

Como se inscrever

Concurso

fi zemos uma ampla pesquisa sobre os materiais 
e priorizamos no nosso projeto o uso de poucas 
peças”, conta Victor. 

Para a 3ª edição do concurso estão reservados 
R$ 15 mil em prêmios, sendo R$ 8 mil para o 
primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo e 
R$ 2 mil para o terceiro e último colocado. O 
resultado fi nal e as premiações serão entregues 
durante o Encontro Nacional de Estudantes de 
Arquitetura (ENEA) que será realizado em São 
Paulo em julho de 2005. 

Os vencedores do 2º Prêmio de Pré-Fabri-
cados, revelados e premiados em abril deste 
ano, foram os estudantes Victor Paixão, André 
Biselli Sauaia e Reinaldo Sigueta Nishimura, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, autores 
do projeto São Paulo Brooklin Jardim Edith. 
A equipe foi orientada pelo arquiteto Mario 
Biselli e venceu 66 projetos que concorreram 
ao Prêmio. A utilização de pré-fabricados de 
concreto em projetos de arquitetura está direta-
mente relacionada à qualidade fi nal da obra.

Informe

Hoje não se pode afi rmar que o fenômeno 
urbano se faz em função do modo de 
produção industrial.

O processo industrial por si evoluiu, dei-
xando de ser basicamente a transformação de 
matéria prima em produtos industrializados, 
mas em maior demanda a montagem de 
unidades e módulos produzidos em diversas 
partes do globo.

As cidades hoje são o “locus” da prestação 
de serviços. 

Esta mudança das atividades predomi-
nantemente urbanas fez afl orar muitos dos 
problemas sociais hoje vistos em especial o 
desemprego em larga escala. (chegando na 
cidade de São Paulo a quase 20% da MDO 
economicamente ativa)

O setor de serviços, envolvendo ai todo 
espectro de atividades com este fim, com 
destaque àqueles derivados de profissões 
regulamentadas e, responsável por parte sig-
nifi cativa da produção das riquezas concretas, 

e principalmente das riquezas intangíveis de 
cunho intelectual que trazem enfi m a evolução 
cultural do país.

Este setor, que se firma no bojo da so-
ciedade brasileira com grande dinamismo, 
é alvo de excessiva carga tributária e buro-
cracia estatal praticadas pelas três instâncias 
de poder, que sufocam assim as atividades 
que melhor poderiam dar as respostas ne-
cessárias às enormes demandas de nossa 
sociedade.

Com este pano de fundo nasce em março 
de 2003 o fórum apartidário com objetivo 
de defender o setor de serviços, responde 
com peso e representatividade nacional as 
antiprodutivas iniciativas governamentais, já 
obtendo êxito em duas oportunidades:

- a revisão da legislação do “ISS” em São 
Paulo e a manutenção do mesmo nível de 
tributação na adaptação à lei complementar 
116/2003.

O iab/sp e o fórum permanente em 
defesa do setor de serviços

Agora estabelece frente nacional contra a MP 
232 de 31/12/04, que sob a alcunha de  corrigir 
a tabela de recolhimento do imposto de renda, 
traz enorme ônus tributário às atividades de 
muitos setores econômicos além do próprio 
setor de serviços, organizando ato público con-
tra  a MP 232 e  grande evento de mobilização 
no Clube Espéria dia 15/02 em São Paulo e dia 
17/02 em Brasília na câmara federal.

Esta medida provisória corrige a tabela do 
imposto de renda pessoa física em somente 
10% e estabelece outras bases para o cálculo de 
impostos de empresas prestadoras de serviço. 
Aumenta a base de cálculo do ir de pessoas 
jurídicas e CSLL (contribuição social sobre 
lucro líquido) de 32% para 40% para as em-
presas de serviços que optam pelo sistema de 
lucro presumido.

O IAB/P apóia e participa do fórum perma-
nente desde de maio de 2004.

ARQ. CARLOS CARMELO DE BENEDETTO

Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Nacional de Pré-
fabricados de Concreto - Estudantes, uma iniciativa da Associação 
Brasileira da Construção Industrializada em Concreto (ABCIC) e do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB) em parceria com a Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP). 
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Notas
CAFÉ EXPRESSO - Concorso Inte-
ernazionale d´ídee organizado pela 
revista Domus e pela empresa de café IlIy, 
para arquitetos e designers de todo o mundo 
com menos de 35 anos. Objetivo: criar um 
novo projeto de balcão e máquina de café.
Informações: 

  domusweb@editorialedomus.com
www.domusweb.it

Concursos Agenda
MARÇO
8 a 12 - Semana da Construção/Feicon-
Feira Internacional da Construção Civil, 
Parque do Anhembi, São Paulo. Eventos 
paralelos: Feira de Mármores & Granitos e 
Feira de Cozinhas & Banheiros. 
Informações: 

 (11) 6914-9087
  info@feicon.com.br

Biênio 2004 / 2005
Presidente: Paulo Sophia. 1o vice-presidente: Eduardo de Jesus Rodrigues. 2o vice-presidente: Décio Tozzi. 3o vice-presidente:  Antonio Cláudio P. da Fonseca. Vice-pre-
sidente financeiro: Carlos Carmelo de Benedetto. Diretor financeiro: Pedro Nosralla Júnior. Secretário geral: Larissa Garcia Campagner. 1o secretário: Lílian Dal Pian. 2o 
secretário: Cecília Pisetta.  Diretores: Jaime Cupertino, Pedro de Melo Saraiva, Fernando de Magalhães Mendonça, Regina Helena Vieira Santos, Francisco Prestes Maia Fernandes 
e Elefterios A. Athanasopoulos. Conselho Fiscal: Roberto Selmer Júnior, José Renato Soibelmann Melhem e Poliana de Melo Leite. Conselho Superior (titulares): Elisabete 
França, Fábio Penteado, Pedro Antonio Galvão Cury, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Joaquim Guedes, Renato Luiz Martins Nunes, Edson Jorge Elito, Marcelo Daniel Hobeika, Eduardo 
Habu e Mario Yoshinaga. Conselho Superior (suplentes): João Honório de Mello Filho,José Eduardo Tibiriçá, Lucio Gomes Machado, José Magalhães Jr, Valter Caldana, Carlos 
Bratke, Paulo César Freire, Fernando Rodrigues Neto e  Aurivaldo Farias de C. Pacheco. Vice-presidentes regionais de Núcleos: Joaquim Caetano de Lima Filho – Campinas, 
Elisabeth Brigida Bottamedi – São Carlos, Ana Maria Abreu Sandim – Mogi das Cruzes, Maria Cristina Bondezan – Marilia e Paulo Roberto Correa – Bauru. Conselho Superior 
Especial da Presidencia: José Carlos Ribeiro de Almeida, Arnaldo Martino, Titio Livio Frascino,  Antonio Carlos Sant’Anna Jr e Ubyrajara Gilioli. Conselho Vitalício: Miguel 
Pereira, Ciro Pirondi, Fábio Goldman e Fábio Penteado. Vice-presidente do IAB/DN: Gilberto Belleza

RELAÇÃO DE NÚCLEOS (INTERIOR) DO IAB-SP: PRESIDENTES
Americana: Victor Chinaglia Jr. Araraquara: Renata Aboud Barbugli. Bauru: Wagner Domingos. Campinas: Marcelo Daniel Hobeika. Franca: Cláudio Barbosa Ferreira. Guarulhos: 
Mario Yoshinaga. Itatiba: José Augusto Silveira Franco. Jundiaí: Ricardo Ropelli Felippi. Limeira: Alex Marques Rosa. Litoral Norte: Davison Becato. Marilia: Mauricio Santana 
Rezende. Mogi das Cruzes: Nelson Bettoi Batalha. Piracicaba: Francisco Ferraz Jr. Presidente Prudente: Kazuo Maezano. Ribeirão Preto: Onésimo Carvalho. Santo André: 
Roberto Dias Marin. São Carlos: Regina Maria Duarte Doria. São José dos Campos: Rolando Rodrigues da Costa. São José do Rio Preto: Márcia B. Pontes Gestal. Sorocaba: 
Paulo Cesar Freire. Sumaré: Fernando Rodrigues Neto. Suzano: Eduardo Habu. Taubate: Paulo Gomes de Oliveira. Vinhedo: Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco

GRUPOS DE ASSESSORIA 
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO URBANO – Coordenação: Arq. Rosa Puchala – Composição inicial: Arqs. Candido Malta Campos, Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e Tito Livio 
Frascino. COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Candi Hirano – Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna 
e Paulo Correa. COMISSÃO DE PRÁTICA PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado – Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson Elito e Marcos Toledo. COMISSÃO 
DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Marco Fogaccia – Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá, José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter Caldana, José 
Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel Fabregues. COMISSÃO DE HABITAÇÃO – Coordenação: Arq. Joan Villá – Composição inicial Arqs. Elisabete França e Pedro Paulo de Melo Saraiva. COMISSÃO 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO – Coordenação: Arq. Marcos Carrilho – Composição inicial: Arqs. José Carlos Ribeiro de Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne Mota e Victor Hugo 
Mori. COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA – Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli, Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José Ricardo de Carvalho, Adauto Paes 
Manso, Pedro Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de Jesus Rodrigues. COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA – Coordenação: Arq. Arnaldo Martino – Composição inicial: 
Arqs. José Luis Tabith, João Honorio de Melo Filho e José Borelli. COMISSÃO DE TRANSPORTES – Coordenação: Arq. Renato Anneli – Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e Silvana 
Zione. COMISSÃO DE CONCURSOS – Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza, Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter 
Caldana. COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP – Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M. Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy 
Rillian de Oliveira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Armando Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando Kenzler, Eduardo Habu, 
Aliana F. V. Teramaki e Aparecida Bou Ghosn.

REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: Arq. João Honório. CEUSO:  Miriam Tibiriça – Titular. Gilberto Belleza – Suplente. CIC – COMISSÃO DA INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO: 
Eleftérios Athanasopoulos. CNLU – COMISSÃO NORMATIVA DE LEGISLAÇÃO URBANA: Arq. Antonio Claudio – Titular. Arq. José Luiz Tabith Jr. – Suplente. COMLU – COMISSÃO MUNICIPAL 
DE LIMPEZA URBANA: Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular. Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente. COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA HABITACIONAL – SECRETARIA 
DE HABITAÇÃO: Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida. COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Francisco Spadoni – Suplente. COMISSÃO 
PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA: Arq. Francisco Prestes Maia Fernandes – Titular. Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente. CONDEPHAAT: Arq. Jon Andoni V. Maitrejean. CONPRESP: 
Arqª. Mônica Junqueira. CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA: Arqs. Tito Livo, Miguel Pereira e José Luiz Tabith. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
SANTOS: Arq. Nelson Goncalves de Lima. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE: Arq. Miranda 
Martinelli Magnoli – Titular. Arqª. Ana Maria Antunes Coelho – Suplente. CONSEMA: Arq. Violeta Saldanha Kubrusly – Titular. Arqª. Eduardo Trani – Suplente. CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”: 
Arq. Paulo Sophia. CREA/SP – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA: Titular: Arqs. Gilberto Belleza, Edson Jorge Elito, Rolando Rodrigues da Costa, Benno 
Michael Perelmutter, Paulo Roberto Correa, Denise Guarezzi e Marco da Silva Fogaccia. Suplente: Arqs. Maria de Lourdes de Carvalho, Elvis José Vieira, Maria do Carmos Lopes Soueiro, Onésimo Carvalho 
de Lima, Ricardo Ropelle Felippi, Ricardo Carvalho Lima Ramos e Francesco Rivetti. EMURB – GRUPO DE GESTÃO DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA: Titular: Arq. 
Carlos Carmelo De Benedeto,  Suplente – Arq. Vasco de Mello. FÓRUM SÃO PAULO: Arq. Sergio Zaratin – Titular. Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente. PROCENTRO: Arq. José Armenio de 
Brito Cruz – Titular. Arq. Pedro Nosralla Jr. – Suplente. SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA – CPPU: Arq. Sylvio 
de Ulhoa Cintra Filho. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE SÃO PAULO – SEMPLA CONSELHO CONSULTIVO / PLANO DIRETOR: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. 
Arq. Gilberto Belleza – Suplente. VIVA O CENTRO: Arqª. Elisabete França. COMISSÃO CONSULTIVA DE ARTE - METRÔ  – Titular: Vasco de Mello, Suplente - Carlos Carmelo De Benedeto 

Parque da Juventude premiado 
em Quito -  O Parque da Juven-
tude construído no antigo Carandiru,  
projeto da arquiteta paisagista Rosa Kliass e 
equipe, conquistou o Prêmio Internacional, 
na categoria Arquitetura Paisagística, na 
XIV Bienal Panamericana de Arquitetura 
de Quito, Equador, em outubro de 2004.

Arquitetos na nova administração 
municipal. Com a nova administração mu-
nicipal, os quadros administrativos começam 
a mudar. Assim, registramos a participação da 
arquiteta Elisabete França, como superinten-
dente da HABI (Superintendência de Habita-
ção Popular). De Heloisa Proença, que assume 
a Presidência da Emurb e de  Luiz Bloch, que é 
o novo assessor   assessor da CTLU - Comissão 
Técnica de Legislação Urbana.

In memoriam
Arquiteto Telmo Luiz Pamplona:  
faleceu no dia 15 de dezembro, em São 
Paulo.  Sócio do IAB paulista desde o dia 
22 de novembro de 1977, foi professor da 
Fau/USP. 

Agenda'05 - Na edição 49, vamos 
divulgar a grade de eventos, para este ano, 
que está sendo agendada pelo arq. Carlos 
Carmelo de Benedetto e a Diretoria.

MARÇO
Dia 31 -  Seminário Inovação na Con-
strução Civil Brasileira – O Instituto 
Uniemp – Fórum Permanente nas Relações 
Universidade-Empresa vai promover, no dia 
31 de março, em São Paulo, o seminário 
Inovação na Construção Civil Brasileira. 
O evento reunirá empresários, executivos, 
pesquisadores e profissionais do setor 
para debates e discussões sobre o tema. 
Ferramenta indispensável para atender às 
novas exigências de qualidade e eficiência, a 
inovação é apontada como peça-chave para 
garantir a sobrevivência e o crescimento das 
construtoras brasileiras. Informações:  

  www.iabsp@org.br 
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A Arquitetura, da Pré-História aos nossos dias foi defi nida, 
com extrema felicidade, por Lúcio Costa neste parágrafo  
Independentemente da forma da organização da sociedade e 
de como nela se inseriu o arquiteto (tenha ou não sido sempre 
designado desta forma), as obras edifi cadas confi guraram a 
Arquitetura. 

Ao estruturar-se nossa atividade como atividade erudita, 
sobretudo nos últimos cinco séculos, passa a ter valor cada vez 
maior o projeto, a antevisão das obras a serem construídas e 
sua representação. Confi guração por excelência do trabalho 
intelectual, realizado dentro ou fora das academias e, 
posteriormente, das universidades, o projeto passa a ser parte da 
História da Arquitetura, mesmo quando não transformado em 
obra construída.

O ensino de arquitetura sempre foi realizado no canteiro de 
obras, acompanhando um profi ssional mais experiente. Quando o 
ensino de arquitetura passa a ser realizado em escolas – fato muito 
recente, se comparado com a história da profi ssão – determina-
se uma extrema valorização do projeto em detrimento do 
conhecimento da construção. O estudante continuava a formar-
se com o mestre, mas aprendendo a atividade de projeto nos 
ateliês, incorporando então uma enorme quantidade de normas e 
preceitos para um “bom” ou “correto” projeto.

Esta valorização exagerada da atividade de projeto, distanciada 
da atividade de direção de obras, tirou o arquiteto do centro 
econômico - do centro de decisão - do setor da construção, 
colocando-o em posição marginal. É freqüente ouvirmos colegas 
queixarem-se por serem vistos como um “mal necessário” na cadeia 
produtiva de empreendimentos imobiliários ou de obras públicas, 
sendo seu conhecimento específi co desprezado, uma vez que as 
suas diretrizes são traçadas pelos responsáveis pelo marketing e pela 
formatação econômica, inclusive quanto a forma arquitetônica ou 
sistema construtivo.

Há algum tempo, alguns dirigentes de nossas entidades 
lançaram uma campanha para contrapor-se a essa situação, com 
o mote Arquitetura para os Arquitetos. Porém o mal entendido 
aprofundou-se ainda mais. Alguns o compreenderam como sendo 
a arquitetura conhecimento auto-referente, com o que os arquitetos 
poderiam independer de quaisquer inserções na sociedade, uma 
vez que da arquitetura teria origem a transformação da sociedade. 
Outros, mais numerosos, entenderam que a campanha visava 
proporcionar exclusividade do projeto para o arquiteto, decorrendo 
daí a exclusividade da obra para os engenheiros.

Para os dirigentes do sistema Confea-Creas esse último 
entendimento seria perfeito, aprofundando os equívocos e desvios 
de respeito mútuo entre profi ssões que deveria ter sido o objetivo 
permanente da entidade à época de sua criação para a qual foi 
decisiva a contribuição  do Arquiteto Adolpho Morales de los Rios 
Filho. Por proposta dos representantes dos arquitetos estabelecia-
se uma hierarquia na qual os engenheiros deveriam assumir a 
atividade com maior importância  – a construção – enquanto que 
aos arquitetos destinava-se uma atividade assessória.

Arquitetura para os Arquitetos?

Percebem-se facilmente os impasses e prejuízos que tal 
política causou à nossa profi ssão, mas vislumbram-se alguns novos 
horizontes. De fato, é freqüente encontrar jovens arquitetos, que 
exercem a profi ssão em sua total extensão, contratando com seus 
clientes obras edifi cadas, decorrendo disso a atividade de projeto e 
não o contrário. Do mesmo modo, vemos que muitas construtoras 
contratam arquitetos para a fi scalização de obras, sobretudo no setor 
imobiliário, em razão da maior capacidade que têm esses profi ssionais 
para a coordenação de projetos e dos diversos serviços do canteiro, 
além de maior conhecimento de detalhes e especifi cações. 

Ficaria para uma outra oportunidade a discussão da baixa 
qualidade de muitos cursos de arquitetura, o crescimento 
assustador da quantidade de matrículas em escolas de arquitetura 
ao mesmo tempo em que decresce sensivelmente a quantidade 
de formandos em engenharia civil.

Por seu turno, muitas escolas estão revendo seus currículos 
para intensifi car as disciplinas voltadas para a teoria e a prática da 
construção, recuperando espaços perdidos e obviamente tornando 
o ensino da profi ssão muito mais consistente. A complexidade 
crescente dos programas, dos sistemas construtivos, das infra-
estruturas urbanas, das teorias e dos métodos de projeto requer 
muito mais que a reformulação de currículos. A continuidade dos 
estudos, o aperfeiçoamento permanente é um imperativo para 
enfrentar o mercado profi ssional da atualidade. Deste ponto de 
vista, também é visível a enorme oferta de cursos visando suprir 
conhecimento em questões relacionadas com o construir e com o 
pensar arquitetura.

Certamente, nestes tempos de implantação do nosso 
Conselho de Arquitetura, é cada vez mais atual aquela palavra 
de ordem “Arquitetura para Arquitetos”, mas é importante 
entender Arquitetura em seu sentido correto: “Arquitetura é 
antes de tudo construção, mas , construção concebida com o 
propósito primordial de ordenar...”.

Arquitetura é antes de mais nada , construção; mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar 
o espaço para determinada fi nalidade e visando a determinada intenção. E nesse processo fundamental de ordenar 
e expressar-se ela se revela igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o 
arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra há sempre, para cada caso específi co, certa 
margem fi nal de opção entre os limites – máximo e mínimo – determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, 
condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo programa, - cabendo então ao sentimento 
individual do arquiteto (ao artista, portanto) escolher, na escala dos valores contidos entre tais limites extremos, a 
forma plástica apropriada a cada pormenor em função da unidade última idealizada.

Lúcio Costa
Considerações sobre Arte Contemporânea, 1952

LÚCIO GOMES MACHADO, arquiteto, membro do Conselho Superior do IAB
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Na etapa atual da sociedade em que 
vivemos, na qual a imagem tem 
prevalência sobre o conteúdo e o 

efêmero se transforma em valor cultural, 
tem-se produzido uma arquitetura ancorada 
na imagem e na impressão. Essa arquitetu-
ra, principalmente a produção da chamada 
“arquitetura de mercado” está sendo 
realizada num espaço urbano marcado 
pela transitoriedade, da qual se mantém 
refém, adotando valores, apelos e modelos 
celebrados e decantados pela mídia e pelo 
marketing. Os conteúdos e as elaborações 
formais dos edifícios são antes de tudo, a 
construção de uma arquitetura que aposta 
na volatilidade dos valores e referências, 
explicitando a negação do papel de trans-
formação e mudança que é característica 
da arquitetura brasileira. 

Edifica-se a base de uma arquitetura de 
imagem, que procura utilizar o estilo, como 
elemento de marketing, associando-
se à publicidade, esta sim muita bem 
desenvolvida e preparada, o caráter 
de durabilidade e austeridade a de-
terminado estilo, ou a modernidade 
e jovialidade a um outro determina-
do estilo. Espacializam-se essas in-
tenções, que estão freqüentemente 
distantes de programas claros e bem 
dimensionados. 

O ponto central na perda de 
referência dessa produção arquitetônica, 
mormente aquela realizada pela  promoção 
imobiliária na cidade de São Paulo, está na 
dicotomia que se cria entre o edifício e a 
cidade. A herança que recebemos do perí-
odo áureo da arquitetura moderna, quando 
a referência urbana facilita e encaminha 
as diretrizes de projeto, condicionando 
fortemente a relação entre edifício e ci-

dade, criando 
espaços inter-
mediários en-
tre o público 
e o privado, 
abertos e 
f e c h a d o s , 
cobertos e 
descobertos, 
e que alcan-
çam  grande qualidade espacial. Essa 
formulação que aos poucos vai perdendo 
ímpeto chega aos anos 80 completamen-
te esquecida e mascarada pela lógica do 
cercamento estabelecido pela violência 
urbana. Vale lembrar, que o edifício 
Louveira (projeto de Vilanova Artigas 
e Carlos Cascaldi), produzido na década 
de 1940,  completamente referenciado e 
imbricado enquanto espaço na Praça Vila-
boim que está em frente, é hoje, o único 

edifício da região que não está cercado por 
grades ou muros.

A arquitetura comprometida com a 
qualidade do espaço produzido atual-
mente se acanha no espaço urbano, e, 
somente vai encontrar guarida nas obras 
excepcionais. Essa arquitetura identifica-
da com a permanência e percebida como 
valor, deve ser compreendida como uma 

arquitetura do “lugar”, que procura na 
organização dos espaços que possam ser 
socialmente apropriados sua referência 
na construção dos espaços da cidade. O 
que há de positivo é que, obras com es-
sas características têm surgido de modo 
mais significativo nesta década, tanto na 
cidade de São Paulo quanto nas cidades 
do  interior do Estado,  onde espaços 
públicos têm recebido novas leituras e 
o projeto dos edifícios têm tentado di-

minuir a distância entre o espaço 
público e o espaço privado. 

O sentido de permanência, 
entretanto, continua sucumbindo 
às tendências de um momento 
fugaz. A imagem aposta à fachada 
dos edifícios, por exemplo, tenta 
se impor como valor, deixando de 
lado outros elementos ou valores 
essenciais do projeto e da própria 
arquitetura, como o desenvol-

vimento de novas tecnologias e a 
pesquisa de outras possibilidades de 
uma construção com qualidade, que 
poderia ser responsável, inclusive, pela 
qualificação do espaço e da paisagem da 
cidade e do meio ambiente.

 
ANTÔNIO CLÁUDIO PINTO DA FONSECA,

VICE-PRESIDENTE DO IAB/SP

Espaço & Crítica

A permanência 
como valor 
A cidade como 
paradigma

Permanência -  Edifício Louveira, em São Paulo, 1946, projeto de Artigas com Carlos 
Cascaldi

“O sentido de 
permanência, entretanto, 

continua sucumbindo 
às tendências de um 

momento fugaz”
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Os arquitetos Sidonio Porto e Márcio 
Porto propõem uma ampla discussão 
do IAB e dos arquitetos acerca de ou-

tras temáticas contemporâneas, a começar 
sobre a sustentabilidade na Arquitetura. 
Acompanhe a entrevista:

 Como transformar a 
insustentável leveza do ser, num 
exercício sustentável do ser, do 
estar e do fazer? 
SIDONIO PORTO O fundamental, no campo 
da Arquitetura, é que os projetos sejam 
racionais, que respeitem a natureza e o ser 
humano, Essa é a base da sustentabili-
dade: saber trabalhar com a  natureza e 
o ser humano. Nessa linha de proposta, 
citaria os exemplos pioneiros de Frank. 
L. Wright e de Mies Van der Rohe. Le 
Corbusier era mais frio, mais ligado à 
máquina e à racionalidade.

 Essa nova visão pode 
agregar valor e excelência 
ao fazer arquitetônico, 
ampliando a questão de que 
a forma segue a função?
SIDONIO PORTO Sem dúvida. Certa-
mente, a boa arquitetura, a meu ver, 
ainda se orienta por essa questão, como 
adequação e coerência, mesmo  diante de 
novas mudanças e transformações. A vida 
muda e, quando a vida muda, os programas, 
as necessidades e formas também mudam. As 
novas arquiteturas surgem justamente para 
atender aos novos problemas. E, agora, um 
dos novos problemas diz respeito ao meio 
ambiente, à defesa de nosso planeta.  

 E, como tratar especifi camente 
a questão da sustentabilidade na  
arquitetura, que com certeza não 
é apenas  uma pauta temática, 
mas uma premissa, uma 
referência?
 MARCIO PORTO A sustentabilidade é algo 
que envolve a vida de todo o ser humano. Ela 
implica, basicamente, em você ter um em-
preendimento rentável, mas não-poluente, 
gerador de emprego, mas socialmente corre-
to. Não adianta, portanto, ser rentável, gerar 
emprego, mas agredir o meio ambiente. 
SIDONIO PORTO E MÁRCIO PORTO Em nossa 
condição de arquitetos, devemos incorporar  
essas questões no projeto arquitetônico, para 
responder corretamente a novas demandas e 
necessidades do usuário, utilizando novos re-
cursos e materiais alternativos. Isso exige uma 
nova consciência, que passa pela otimização 
do  canteiro de obras, a indústria, o acabamen-
to, o ensino, além do projeto, dentro de uma 
proposta  de inserção social. A conscientização 
e pesquisa, portanto, são fundamentais.

 A indústria brasileira  já se 
mostra sensível a essas questões?
SIDONIO PORTO Já há indícios de uma cons-
cientização, da busca de novas informações 
sobre o tema. A própria sociedade começa a 
valorizar equipamentos, soluções e produtos, 
que não agridam o meio ambiente. Acredi-
to que o arquiteto, ao trabalhar em parceria 
com a indústria e o cliente, além  de alguém 
que banque a pesquisa, poderá incentivar 
um movimento nessa direção. Com o tempo, 
essa conscientização deverá se ampliar. Se 
não mudarmos, a vida no planeta se tornará 
cada vez mais difícil e frágil.

da essência da Arquitetura que está na simpli-
cidade, como já nos ensinaram as populações 
indígenas, na construção de suas ocas.
Além disso, gostaria de enfatizar a necessi-
dade de assumirmos a postura de arquiteto-
pesquisador, pesquisando novas soluções e 
possibilidades projetuais. Procuramos ter 
essa postura de pesquisa em cada projeto, 
a exemplo do projeto do condomínio Praia 
de Itamambuca, no qual o estudo e o respei-
to das características geográfi cas e naturais 
da região, foi importante para o desenvol-
vimento das soluções do planejamento ur-
bano do condomínio, mesmo que não seja 

possível, a princípio, aplicar os novos 
recursos e soluções estruturais, que a 
princípio encarecem o projeto.  Mas, 
é essa postura que vai mudar o status 
do arquiteto, libertando-o da condição 
de um simples fazedor de plantas para 
o mercado imobiliário. 

 O Brasil teria condições 
de ser um país de 
vanguarda nas questões 
ambientais?                      
MARCIO PORTO Sim, o Brasil tem total 
condição de ser um país de vanguarda 
na discussão sobre sustentabilidade, 
principalmente no quesito energia, já 
que ele se encontra na faixa equatorial, 
uma faixa que mais recebe a incidência 

da luz solar. Portanto, um país com capa-
cidade de produzir maior quantidade de 
energia. Isso é apenas um dos pontos. Mas, 
a origem da informação está na pesquisa. 
Assim, ao tentarmos fazer uma arquitetura 
com a melhor qualidade possível, vamos 
sempre esbarrar com o tema da sustenta-
bilidade.  No meu caso, estou buscando 
essa informação através do meu mestrado. 
Ao mesmo tempo, temos exemplos como 
os de Norman Foster e Renzo Piano, cujos 
projetos revelam uma nítida preocupação 
e pesquisa para minimizar a carga térmica 
interna do edifício.
SIDONIO PORTO Queria  reforçar o que o 
Márcio disse, chamando a atenção para 
essa vocação de sustentabilidade que o 
Brasil apresenta, com uma série de recursos 
naturais decorrentes de sua situação geo-
gráfi ca excepcional, com a possibilidade da 
produção de combustíveis e energias alter-
nativos, e na pesquisa de novos materiais, a 
exemplo do que ocorreu com a substituição 
do amianto por fi bras vegetais. Tudo isso 
poderá enriquecer a produção arquitetôni-
ca sustentável para a criação de uma nova 
arquitetura e mentalidade sustentável. 
Trata-se, enfim, de  uma questão só de 
conhecimento e de pesquisa.

ENTREVISTA AO ARQUITETO CHICO 
PRESTES MAIA E AO JORNALISTA JOSÉ WOLF 

Entrevista Sidônio Porto e Márcio Porto

Sustentabilidade na Arquitetura. 
Em nome da sobrevivência humana

 O tema sustentabilidade já faz 
parte do Ensino de Arquitetura?
SIDONIO PORTO Muito timidamente. O ensino, 
na verdade, continua defasado quanto à  questão 
ecológica. A palavra ecologia eu ouvi pela pri-
meira vez numa aula da história da Arquitetura 
ministrada pelo prof. Sílvio Vasconcelos, quan-
do descreveu o que seria uma casa ecológica, 
e isso me marcou muito, me despertou para a 
questão da preservação. Com certeza, temos 
que rever os métodos de ensino e de projetar, 
incentivando nos jovens a consciência ecológica. 
E nós, arquitetos, deveríamos ser os principais 
provocadores desse processo. O Márcio, por 
exemplo, está fazendo seu mestrado, com a 
orientação de Miguel Pereira,  sobre a busca da 
sustentabilidade na Arquitetura, desenvolvendo, 
inclusive um projeto-ensaio (um museu de Ar-
quitetura) dotado justamente de parâmetros de 
sustentabilidade.
Nessa questão, o IAB, por sinal, tem um pa-
pel importante a desempenhar, como fórum 
cultural,  na promoção de debates, cursos  e 
concursos sobre o tema. 

 Esse processo, enfi m, implica 
o quê?
SIDONIO PORTO A busca de novas fontes de 
energia, de novos materiais, como as fi bras 
vegetais, a madeira, o bambu, por meio de 
um plano de manejo etc. Em síntese, a busca 

Arquitetos Sidônio Porto (à direita) e Márcio Porto
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‘Bazaar’ como metáfora acolhe  idéias 
positivas e negativas. Os aspectos 
positivos são pluralidade, unidade na 

diversidade, competição em solidariedade e 
festividade, enquanto os pontos negativos são 
comercialização, mercadorização, feroz con-
sumismo, e caos. Arquitetura é a primeira e, 
antes de mais nada, a capital cultural, mais 
tangível, precipitando e solidamente materia-
lizando as cidades. Se as cidades são local de 
mercado semelhante a um inestimável recurso 
natural, a necessidade por seu cuidadoso de-
senho e administração é preemente. Apesar 
de sua esmagadora quantia de fundos locados 
para a construção e reabilitação das cidades, o 
resultado fi nal é geralmente baixa qualidade 
de ambiente de trabalho/moradia devido à 
carência de perícia e pensamento criativo, e 

22o Congresso UIA Istambul 2005

Cidades: o grande bazar 
(ou mercado) de arquiteturas

da ausência de 
justiça social.

O Congresso 
da UIA, em Istambul, constitui uma oportuni-
dade para se rever a agenda global da arqui-
tetura. Durante décadas passadas, as agendas 
do mundo da arquitetura estiveram periodica-
mente focadas no conceito de desenvolvimento 
sustentável, cultural e biodiversidade servindo 
como base para a humanidade. Hoje, ao to-
marmos conhecimento dos desastres naturais 
e da violência global, nós estamos mais alerta 
em relação à nossa pluralidade mundial e à 
nossa não imunidade quanto aos riscos inten-
sifi cados globalmente em nosso planeta. Esta 
é a consciência de tratados que afetam a todos 
sem discriminação, com grupos que propõem 
utopias sobre temas inter-relacionados de 

ecologia e democracia. A emergência de uma 
“utopia ecológica e democrática” é proposta 
para ser a essência do novo modernismo. (ou 
será neomodernismo?)

O Congresso da UIA em Istambul arrisca, 
enfi m, fornecer uma plataforma na qual arqui-
tetos podem abertamente dividir seus sucessos 
e fracassos, resistências e submissões, experiên-
cias e visões. Com a consciência de pertencer 
a uma profi ssão que constrói os espaços para 
a vida, arquitetos de todo o mundo deverão 
se esforçar para estabelecer novas conexões 
com os governantes, legisladores, produtores 
e consumidores das cidades do mundo.

pesquisa: Regina.Helena Vieira Santos

Sob o tema “Cities: grand  bazaar de 
Architectures”, o 22o. Congresso da União 
Internacional de Arquitetos – UIA, será 
realizado em Istambul, organizado pela 
Câmara die Arquitetos da Turquia de 3 a 7 
de Julho de 2005. A Assembléia Geral da 
UIA acontece de 8 à 10 de Julho de 2005.

Design ABEDESIGN, Associação Brasileira de Empresas de Design

Constatação: nunca se falou tanto sobre a 
importância do design. De Domenico De 
Masi a Tom Peters, o papel do design como 

elemento qualifi cador de um projeto tem sido 
avaliado sob diferentes  óticas.e enfoquews. No 
fundo, o que importa é o design: oferecer uma 
abordagem que valorize a criatividade, a inovação 
e as experiências extraordinárias, afi rma o guru 
do marketing.

A grande divulgação do design gerou, em pa-
ralelo, a criação de um sem-número de Escolas 
de Design ávidas em apropriar-se do interesse 
de uma infi nidade de jovens fascinados por esta  
disciplina.  Como conseqüência, o mercado foi 
inundado, em progressão geométrica, por  profi s-
sionais dispostos a tudo por um lugar ao sol.

Nesse contexto, surge em 28 de fevereiro de 
2005, a ABEDESIGN, Associação Brasileira de 
Empresas de Design. A ABEDESIGN, constitu-
ída exclusivamente por pessoas jurídicas, que têm 
como objetivo principal a prestação de serviços 

de projetos de Design, em todas as suas áreas 
de manifestação: o design gráfi co, o design de 
produto, o design de embalagem, web design e 
o design digital etc.

A associação nasceu da percepção comum de 
que oferecer serviços de design de qualidade com 
a participação  de profi ssionais organizados  em 
uma estrutura verdadeiramente empresarial, não 
constitui uma tarefa fácil. Devem ser considera-
dos, por exemplo, alguns fatores. A necessidade 
de equipes multidisciplinares qualifi cadas  e, ne-
cessariamente, em constante atualização técnica 
e profi ssional. A aqüisição, quase sempre em 
dólar,  de equipamentos e softwares de última 
geração que rapidamente se tornam  obsoletos. 
Clientes, em muitos casos,  pouco aculturados em 
relação às questões de design. Cargas tributárias 
pesadas. Pouca representação empresarial.

A ABEDESIGN  pretende justamente ata-
car de frente essas questões. Divulgando o  design 
junto ao mercado, a outras instituições e ao go-

verno. Auxiliando na formação dos jovens profi s-
sionais. Regulamentando o setor. Discutindo o 
direito autoral e as patentes. Assumindo, enfi m,  
uma representatividade nacional e internacional 
como entidade empresarial.

Ninguém mais duvida que o crescimento 
da sociedade brasileira passa pela qualifi cação 
de seus produtos, empresas e setores  . A criação 
de uma identidade única para nosso país será 
fundamental para se  fazer frente a seus compe-
tidores globais. O design é o personagem principal 
dessas ações.

Não basta, porém, ampliar o mercado de tra-
balho. É necessário fazê-lo de forma madura e 
estruturada, alinhando o valor teórico com o valor 
real e cultural do design. Somente assim as em-
presas representadas na ABEDESIGN (algumas 
com dez, 20, até 40 anos de existência) poderão 
cumprir o papel que o Brasil espera delas.

Giovanni Vannucchi
vice-presidente da ABEDESIGN

Por um design competitivo e 
profi ssional 
Leia, a seguir, o depoimento do arquiteto-designer acerca da 
ABEDESIGN, que surgiu para valorizar e qualifi car o design brasileiro.

Ícone islâmico – Sob a 
silhueta dos minaretes e dos 
vitrais da Mesquita Azul, 
Istambul se prepara para sediar 
o  megacongresso da UIA.
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Patrimônio

O prédio projetado por Ramos de Azeve-
do em 1911, na região da Luz, para um 
armazém da estação ferroviária Júlio 

Prestes, acabou se transformando num dos 
símbolos mais terríveis da ditadura militar (o 
Dops), nos anos 70.

Agora, o imponente edifício, um dos 
primeiros a se utilizar da estrutura metálica, 
além da alvenaria, abriga a Estação Pinaco-
teca:  uma  extensão da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. O projeto foi coordenado pelo 
arquiteto Haron Cohen e equipe. 

O antigo prédio 
do Dops, de 
O antigo prédio 
do Dops, de 
O antigo prédio 

triste memória, 
do Dops, de 
triste memória, 
do Dops, de 

se converteu 
num espaço de 
interatividade,
num espaço de 
interatividade,
num espaço de 

criatividade e 
liberdade.

Nesta minientrevista, 
Haron explica:

Afi nal, o que é o projeto 
Estação Pinacoteca?

HARON Uma extensão da Pinacoteca 
original. Na  realidade o edifício que abri-
gava o Dops, que deixou de existir  com 
o movimento das Diretas-Já, deveria ser 
transformado numa Escola de Música 
orientada pela Osesp-Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo ou num Museu do 
Imaginário do Homem Brasileiro.

Como foi trabalhar com essa 
memória terrível?

HARON Bem, o Dops, como eu disse, 
termina com o movimento das Diretas-já 
e, partir, daí, o prédio começou a abrigar 
o Decon, um departamento  estadual  de 
repressão ao narcotráfi co. Com isso, são 
eliminados os grandes vestígios da  tortu-
ra, do período da ditadura.

O que muda, então ?
HARON Muda  o caráter do projeto e sua  

função.Agora, é um  espaço para grandes 
eventos,  exposições, ofi cinas e laboratórios, 
além de abrigar a grande biblioteca que se 
encontrava no prédio da antiga Pinacoteca 
do Estado..

J.W. 

Estação Pinacoteca

Salas para exposições
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Representações

Durante a gestão da prefeita Martha 
Suplicy (20001 a 2004), representei 
o IAB na CTLU – Comissão de Edi-

ficações e Uso do Solo. Já represento o IAB 
na Comissão há alguns anos e tenho parti-
cipado sempre das reuniões, defendendo os 
interesses dos arquitetos, do IAB e da cidade 
de São Paulo.

Nesta última gestão, devido à relevân-
cia do IAB na discussão dos problemas da 
cidade, à minha participação efetiva na 
comissão e à confiança e credibilidade em 
nosso trabalho, fui nomeada vice-presidente 
da CTLU. 

Assim, é importante salientar que, desde 
a criação da Comissão em 1976, esta foi a 
primeira vez que um representante de uma 
das entidades participantes da comissão foi 
nomeado para o cargo, até então sempre 
ocupado por algum membro da adminis-
tração pública.

Esta nomeação é relevante, se conside-
rarmos que as entidades sempre são mino-
ria nas comissões e o poder público sempre 
detém a maioria e o voto de desempate do 
presidente.

Nesses quatro últimos anos, participa-
mos da maioria das reuniões quinzenais 
ordinárias e extraordinárias, (95% das 
reuniões) e presidimos cerca de 20% dessas 
reuniões, pois a presidente da CTLU estava 
acumulando outras funções e muitas vezes 
não podia estar presente. Quando não era 
possível seu comparecimento, eu era con-
sultada, pois se não pudesse estar presente 
à reunião a mesma seria cancelada.

Infel izmente, dev ido ao acúmulo 
de processos, a maior parte do tempo 
das reuniões desses últ imos anos foi 
consumida com discussões de processos 
específicos em tramitação na Sehab, de 
competência da CTLU, sobre dúvidas ou 
lacunas da legislação. Assim restou muito 
pouco tempo para discussões conceituais e 
propostas visando agilizar a aprovação de 
projetos e melhorar as condições urbanas 
e edílicas da cidade.

Nossas decisões, durante as reuniões 
da comissão e no julgamento dos processos, 
sempre foram tomadas usando ao máximo 
o bom-senso, analisando a interferência da 
proposta com a vizinhança e o entorno e 
buscando a melhor solução para a cidade e 
para o projeto específico.

Procuramos também defender propostas 
não usuais de arquitetos, que acrescentam 

maior valor à vida urbana, procurando solu-
ções e interpretações alternativas na legisla-
ção em vigor, objetivando que boas propostas 
e soluções para a cidade não fossem indeferi-

das por ficarem prisioneiras 
do texto frio da Lei.

PROPOSTAS
Apesar dos problemas 

acima relatados, apresentei  
as seguintes propostas: 

1 - RESOLUÇÕES

Propusemos  (e foram 
aprovadas) resoluções que 
simplificam a aprovação de 
projetos e dificultam a ação 
aleatória da fiscalização.

• Pronunciamento 41/93
• Resolução 77/96
• Resolução 81/97
• Resolução 92/99
• Resolução 98/01

2 - REUNIÕES CONCEITUAIS

• Propusemos  e realizamos algumas 
reuniões conceituais específicas para a 
discussão dos problemas da legislação, 
reformulações no Código de Obras e 
agilização de aprovação de projetos.

• Propusemos que fossem estabelecidos 
critérios para a análise e deliberação 

A participação do IAB-SP na CTLU

Arq. Myrian de Araujo Tibiriçá

 Procuramos também 
defender propostas não 
usuais de arquitetos, 

que acrescentam maior 
valor à vida urbana, 
procurando soluções 

e interpretações 
alternativas na 

legislação em vigor 

dos casos que aparecem com maior 
freqüência na CTLU, a fim de se evitar 
discrepâncias nas deliberações e faci-
litar a análise. Estabelecemos alguns 
parâmetros para a definição do nível 
do pavimento térreo, mudança de uso 
nas edificações etc...

• Propusemos  ainda que fossem feitas 
uma normatização e resoluções para os 
casos mais freqüentes na CTLU, a fim 
de que fossem resolvidos no Aprov ou 
na subprefeitura, ganhando-se tempo 
de tramitação, agilizando os processos 
e reduzindo a carga desses casos mais co-
muns, que muitas vezes são simples e não 
precisam de uma definição mais técnica 
e apurada. A finalidade desta proposta é 
tiramos uma carga emorme de processos 
da CTLU e assim a comissão terá mais 
tempo para se dedicar aos problemas 
da cidade que realmente necessitam 
da participação desta Comissão, em vez 
de nos dedicarmos a um trabalho me-
ramente burocrático, que pode ser feito 

por outro órgão, sem chegar à instância 
e competência da CTLU.

• Esta proposta está em andamento e 
estamos fazendo uma separação e or-
ganização dos problemas mais usuais 
e das soluções adotadas, para então 
estabelecermos as normas, redigindo as 
resoluções necessárias.

• Os principais pontos que precisam de 
Resoluções urgentes e consomem enor-
me tempo da CTLU são :

• Definição do nível de pavimento térreo
• Reforma com mudança de uso- 7.1.3 

do COE.

Acompanhe, a seguir, o depoimento da arquiteta Myrian Tibiriçá, 
representante do IAB/SP na CTLU- Comissão Técnica de Legislação 
Urbana (ex-Ceuso). 

6 BO 49 • mar/abr 2005 BO 49 • mar/abr 2005 7



A Comissao Consultiva de Arte do 
Metrô existe com o objetivo de sub-
sidiar os projetos de arte-educação 

que exploram o potêncial educativo da 
comunidade. Implicam em parcerias com 
diferentes instituições e atores sociais, 
com o objetivo de promover novas oportu-
nidades de aprendizado e encontrar novos 
usos para os espaços destinados ao Metrô 
de São Paulo, revitalizando-os do ponto de 
vista estético-cultural para uso da população 
e contribuíndo para a construção de uma 
cidade mais acolhedora e humana.

A Comissão foi criada pela Companhia do 
Metrô em 1990 e é composta por representan-
tes do IAB, da ABPA - Associação Paulista de 
Belas Artes, MAM - Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (Secretaria de Estado da Cultura) e por 
representantes do Metrô das areas de Marke-
ting e de Projeto de Arquitetura.

Comissão Consultiva 
de Arte do Metrô

A função desta comissão é a de asse-
gurar um processo de seleção criterioso e 
consistente para a escolha de projetos de arte 
contemporanea, bem como sua adequação 
para ser instalada em espaco publico do Me-
trô de São Paulo. Para tanto, sao avaliados 

Arq. Vasco de Mello

varios aspectos, tais como curriculum de 
artistas, trajetoria profi ssional e valores que 
serão agregados aos artistas e ao Metrô com 
a obra de arte instalada. As obras não são 
adquiridas pelo Metrô, que cede o espaço e 
garante sua manutenção, mas sim doadas por 
entidades privadas escolhidas pelos artistas, 
que as adquirem e gravam sua doaçã o junto 
a obra instalada.

A pedido do presidente do IAB/SP, 
estou  representando nosso Institu-
to no grupo de trabalho do Comitê 

da Cadeia Produtiva da Construção Civil 
– FIESP. 

 Este GT prepara um documento pro-
positivo, elaborado desde a gestão anterior 
na Federação das Indústrias assessorado 
pela LCA Consultoria, a ser encaminhado 
ao Ministério da Fazenda na pessoa do se-
cretario do ministro.

O foco está na produção das Habitações 
de Interesse Social, das Habitações de Mer-
cado e no Saneamento Básico.

 O documento aponta ações que visam 
alterar basicamente o sistema tributário 
que incide na cadeia, minorando sua car-
ga, além  de incentivo ao fi nanciamento das 
obras elencadas. 

 Nossa intervenção se dá no sentido 
que devemos mostrar ao governo e a toda 
sociedade que a causa é nobre e não visa  
ao setor em si, pois a Cadeia Produtiva 
da Construção Civil propicia em última 
análise a concretização do desenvolvi-
mento urbano.  

O IAB/SP e o Comitê Consultivo 
da Cadeia Produtiva da Construção 
Civil/ComCIC - FIESP

Solicitamos como entidade prever me-
lhores condições de elaboração dos projetos 
e consultorias especializadas visando obter 
maior qualidade das obras, inclusive em ter-
mos estéticos e, por conseguinte, melhor 
espaço urbano resultante.

 Para se propiciar o necessário desenvolvi-
mento urbano é que se devem operar as revi-

“O foco está 
na produção das 

Habitações 
de Interesse 
Social, das 

Habitações de 
Mercado e no 
Saneamento 

Básico”
sões tributárias, os incentivos de fi nanciamen-
tos e os  implementos tecnológicos na Cadeia 
Produtiva da Construção Civil, sendo esta 
meio e não fi m das ações que pleiteamos 

ARQ. CARLOS CARMELO DE BENEDETTO
REPRESENTANTE SUPLENTE DO IAB/SP 

NO COMCIC/FIESP

“A função desta 
comissão é a de 
assegurar um 
processo de 

seleção criterioso 
e consistente 

para a escolha de 
projetos de arte 

contemporanea...”

Vice-Presidente Financeiro IAB/SP
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Calçadões Debate

Com a presença de um público numeroso 
e autoridades, o IAB paulista promoveu no 
dia 22 de março mais um debate urbano. 
Desta vez, sobre os calçadões, cujo projeto 
deve passar por reformulação, em estudo pela 
atual administração municipal.

A notícia que chegou  aos jornais, revistas 
e na TV, acendeu a polêmica junto à popu-
lação, que segundo a “Folha  de  S. Paulo” 
(28/01/05), se opõe à abertura de calçadões da 
área central para o tráfego de veículos.  

O debate do IAB reuniu, no auditório de 
sua sede, os convidados arq. Antonio Ayres 
Zagatto, representando a subprefeitura da Sé 

e Marco Antonio de Almeida, presidente 
da associação Viva o Centro. E os debatedo-
res:  Haron Cohen, um dos responsáveis 
pela implantação do projeto, nos anos 70 ,  
Marcos Romano, diretor administrativo da 
Associação Brasileira dos Pedestres, Nadia 
Somekh, ex-presidente da Emurb, Paulo 
Bruna e  Pedro Paulo de Melo Saraiva, 
que também participaram da Emurb, Ri-
cardo do Nascimento, da Associação de 
Empresas de Transporte Coletivo, além de 
Mônica Bueno, professora das Belas Artes, e 
Renato Anelli, professor da Usp/ São Carlos, 
que conduziu as discussões.

Ao abrir a sessão, o presidente do IAB, 
Paulo Sophia, apresentou as boas-vindas 
aos presentes, ressaltando que o IAB, dentro 
de sua tradição de luta, se mantém como 
uma tribuna aberta para ações e propostas 
políticas em benefício e defesa da cidade e 
do cidadão.   

Renato Anelli faz um breve histórico 
sobre a implantação  dos calçadões ou ruas 
exclusivas para pedestres, nos anos 70, que 
nos anos 80 chegam a atingir cerca de 60 mil 
m2 da área urbana paulistana.   

Com a ajuda de imagens e desenhos, Mar-
co Antonio, do Viva o Centro, exemplifi cou 

 Quais os objetivos da 
Associação Brasileira de 
Pedestres?
MR O principal objetivo é mobilizar a co-
munidade para ações práticas destinadas ao 
conforto do pedestre, em vias e passeios pú-
blicos. Afi nal, somos todos pedestres, mesmo 
que seja em situações e tempos diferentes.

 O que implica, também, a 
questão da acessibilidade?
MR Com certeza. O conforto a que me referi 
se traduz na acessibilidade para todos, seja 
o pedestre comum, seja o pedestre portador 
de alguma necessidade especial, com mobi-
lidade reduzida, que exige o uso de cadeiras 
de rodas, bengalas, muletas etc.

 O que signifi ca, na verdade, 
via pública?   
MR A nosso ver, via pública é todo o espaço 
entre os limites dos imóveis particulares, 
incluindo, portanto, a calçada,  uma área 
destinada à circulação livre do cidadão.

 Mas, como evitar o quebra-
de-braço entre a via pública, o 
calçadão e o veículo?
MR É complicado, é difícil, mas não é im-
possível. Antes de mais nada é necessário que 
todos tenham consciência  de que há espaço 
para todos. Em resumo, precisamos nos cons-
cientizar de que, em determinados momentos 
ou locais, um tem que ceder o espaço para o 
outro, seja o pedestre, seja o veículo.

J.W.  

ENTREVISTA Marcos Romano

Marcos Romano – engenheiro e diretor da 
Associação Brasileira de Pedestres

O cidadão pede passagem.
A liberdade do passeio público
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alguns transtornos operacionais e físicos  que, 
em sua opinião, o sistema atual apresenta, ao 
defender sua reformulação. Mas, deixou claro 
que não se trata de uma quebra de braços 
entre o pedestre e o veículo, mas de uma re-
visão e aperfeiçoamento do projeto original, 
devido a novos desafios e conflitos que vive 
uma cidade real em constante evolução. 

Zagatto, da subprefeitura da Sé, brevís-
simo avisou: vim aqui para ouvir e aprender, 
informando que o novo projeto ainda não 
está definido!

Pedro Paulo de Melo Saraiva reafirmou a 
necessidade de revisão geral do projeto, refe-
rindo-se aos terminais de ônibus, como o do 
Parque D. Pedro, as garagens subterrâneas e 
as zonas azuis, faixas exclusivas para táxis que 
tumultuam a circulação livre dos pedestres.

Calçadão versus veículo? Quem é 
o vilão?  Ricardo Nascimento foi breve: “o 

calçadão foi uma grande 
conquista do cidadão, 
portanto mesmo que seja 
preciso aperfeiçoa-lo, deve 
ser mantido”

Marcos Romano, por 
sua vez, enfatizou que, na 
realidade, todos nós somos 
pedestres. Portanto, é neces-
sário encontrar uma solução 
negociável de convivência 
entre pedestre e veículo, 
mas com planejamento.

Nadia Somekh desta-
cou a importância da iniciativa do IAB: uma 
oportunidade  excepcional para os profissio-
nais  refletirem sobre  questões, que envolvem 
um partido, um conceito projetual e espacial, 
que não depende de uma administração, de 
uma circunstância, 
mas de um consenso, 
de um projeto contí-
nuo. Assim, advertiu 
que é uma ilusão 
pensar que acabar 
com os calçadões po-
deria significar acabar 
com os moradores de 
rua, os ambulantes, os 
catadores de lixo  e os 
meninos de rua !  

Cohen sintetizou 
: urbanizar é huma-
nizar! Sem isso, não 

há arquitetura. E os calçadões surgiram para 
humanizar a cidade.

Finalmente, Mônica Bueno ressaltou 
que é necessário ver a cidade com um novo 
olhar, ao observou que o debate não  tratou de  
algumas questões importantes, que envolvem 
o tema calçadões, como paisagismo, acessibi-
lidade, imobiliário urbano, piso, iluminação, 
design, impacto ambiental . Ao concluir, 
enfatizou: sem zeladoria ou manutenção,  
não há projeto que resista ao tempo nem 
às sucessivas administrações.

Ao final, representantes dos movimentos 
Sem Teto, Moradores do Centro e Moradores 
de Rua, integrantes da chamada “teologia da 
inclusão” também se manifestaram, em favor 
da liberdade e humanização do espaço público 
e pelo direito à moradia para todos

 José Wolf  

Mesa-redonda: (da esquerda para a direita) Antonio Ayres Zagatto, Marco 
Antonio de Almeida, Renato Anelli, Pedro Paulo de Melo Saraiva

Calçadão? Ao ser criado, o objetivo 
principal era privilegiar o pedestre, 
comenta o arquiteto Haron Cohen, 

um dos autores do projeto dos calçadões, na 
cidade de São Paulo, nos anos 70, quando 
trabalhava na Emurb- Empresa Municipal 
de Urbanização. 

Celebrados como a grande inovação do 
urbanismo, à semelhança do que ocorria 
nas cidades européias, os calçadões ou ruas 
exclusivas para pedestres, foram, de repen-
te, invadidos por vendedores ambulantes 
colocando em xeque a intenção original do 
projeto.  E a atual administração municipal, 
sob a administração do prefeito José Serra, 
do PSDB, decidiu investir em mudanças, 
abrindo alguns trechos para os veículos.

Nesta entrevista para o BO´49, Cohen 
faz sua avaliação sobre a polêmica, que 
está presente na mídia:

- Cohen, afinal, o que é um calçadão?
- Na minha opinião, é um local em que o 

indivíduo vale mais que o carro, possibilitan-
do-lhe um espaço de lazer e de liberdade de 
estar, transitar e se relaxar, à semelhança de 
uma grande praça de encontro e convivência, 
uma espécie de shopping a céu aberto.

- O projeto surgiu quando?
- No final dos anos 70, na Emurb, sob a 

presidência do arquiteto  Ernest Mange e, 
depois, de Alberto Botti.

- E  a idéia veio de onde?
- A idéia veio de várias cidades do mundo, 

como Munique, na Alemanha, que começa-
vam a privilegiar os espaços dos transeuntes, 
dos indivíduos. Na época, a região da  Barão 
de Itapitininga e arredores, em São Paulo, 
por exemplo, era uma verdadeira muralha de 
ônibus. E os comerciantes da região exigiam 
da Prefeitura uma solução para essa situação. 
Daí, a proposta do calçadão.  

-  E hoje, como você vê essa situação ?
- Antes de tudo, não podemos esquecer 

que a realidade é mutável. No começo, o pro-
jeto de uma  rua exclusiva para pedestres foi 
muito positiva, com bancos, orelhões, bancas 
de jornais  jardineiras etc., mas isso acabou, 
pois os ambulantes acabaram tomando conta 
do espaço. 

- Então, qual seria a solução possível, 
hoje? 

- A meu ver, intervenções pontuais não 
levam a nada. Então, no meu entender, só 
haveria  uma possibilidade de solução: uma 
macropolítica urbana para o Centro, com a 
participação da sociedade, de moradores, 
com a parceria de empresas e entidades na-
cionais e multinacionais, como o IAB e de 
associações, como o Viva o Centro, com a 
contribuição de arquitetos e urbanistas. Fora 
disso, na minha opinião, não vejo solução!

J. W.

Qual a solução
A nova administração municipal anunciou a mudança do traçado dos 
calçadões, com a volta do tráfego, em alguns trechos. Resultado? 
Uma nova oportunidade para se discutir a cidade.
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Fórum
arcar com o ônus da restauração dos aca-
bamentos dentro de uma expectativa de 
melhora de desempenho, para além do 
que foi encontrado na situação anterior;

•  As concessionárias só podem intervir 
no subsolo com a apresentação obriga-
tória de um projeto de recuperação do 
passeio público, que deveria ser enca-
minhado ao CREA e a outras instâncias 
de fiscalização; 

•  Devem ser restaurados o conceito e o 
valor da longitudinalidade do passeio 
público como prioritário e superior ao de 
sua transversalidade quando dos acessos 
ao lotes, rampas para carros e  acessos a 
garagens;

•  O projeto de alargamento de ruas para 
aumento do fl uxo de carros só deveria 
ocontecer compartilhado com o au-
mento das áreas e da largura do passeio 
público dentro de critérios urbanísticos 
técnicos;

•  Deverão ser divulgadas em todas as 
mídias, as boas práticas e bons resul-
tados em torno dos passeios públicos. 
Da mesma forma, devem ser divulgadas 
denúncias sobre abusos perpetrados 
nessa área.

•  Os projetos arquitetônico, urbanístico 
e paisagístico, além do projeto de siste-
mas de infra-estrutura, são prioritários 
e devem anteceder às intervenções ne-
cessárias em relação ao sistema viário de 
circulação, de seu leito corroçável e do 
passeio público;

•  Assim, devem ser implementados ur-
gentemente os projetos de bairros e 
suas quadras, privilegiando-se o passeio 
público;   

•  Devemos exigir, portanto,  que as subpre-
feituras iniciem o processo de licitação e 
contratação de projetos de quadras, com 
atenção à acessibilidade universal;

•  O sistema viário de circulação e de seu 
leito carroçável e o passeio público de-
vem estar articulados a outros sistemas 
de transporte alternativo, como o das 
bicicletas etc.

•  As concessionárias devem considerar a 
vegetação urbana como patrimônio am-
biental a ser preservado e não como  um 
obstáculo a ser removido;

•  As concessionárias, quando intervêm no 
subsolo da cidade, ao longo do sistema vi-
ário de circulação tornam-se responsáveis 
por essa intervenção, devendo portanto 

O IAB se 
posiciona sobre 
a discussão 
acerca do 
passeio público,
levantando 
os seguintes 
pontos:

EQUILIBRIO SOCIOAMBIENTAL. PENSE BEM ANTES DE MEXER.
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Eventos

Questão:a evolução da sociedade e de 
nossas cidades provoca o surgimento 
de novos problemas e demandas na 

área do transporte urbano e da locomoção. 
Essas mudanças afetam cidades de distintas 
regiões do mundo, causando outro tipo de 
desigualdade social, quanto ao acesso a equi-
pamentos urbanos (teatros, museus, parques, 
áreas de lazer) e mobilidade urbana, para os 
menos favorecidos.

Constatação: os modelos de ação pública 
e privada já não conseguem responder com 
adequação qualificada aos  desafios dessas 
novas questões, exigindo portanto uma ação 
conjunta e multidisciplinar de arquitetos, ur-

banistas, matemáticos etc. Qual, enfi m, o tipo 
ideal de sistemas de transporte coletivo: metrô, 
ônibus, automóveis, trens, bicicletas?  Qual a 
contribuição do arquiteto para a criação de uma 
nova mentalidade ou conceito urbanos?

O tema foi objeto de exaustiva discus-
são durante o encontro organizado pelo arq. 
Tomas Moreira , coordenador executivo do 
Programa IVM-Brasil Cidade em Movimen-
to, com patrocínio da PSA Peugeot Citroën 
e apoio da Aliança Francesa, Embaixada 
francesa no Brasil e do IAB/SP.  

A sessão fi nal ocorreu na sede do IAB, 
com uma mesa-redonda, que contou com a 
participação de Francis Rambert, diretor do 

Convidado pela atual administração 
municipal paulistana, para ocupar 
o cargo de consultor dos novos pro-

jetos de urbanização da cidade, Jaime 
Lerner foi entrevistado, com exclusivi-
dade, pelo Boletim:

 Jaime Lerner, o sr. traz 
uma vasta experiência  como 
presidente da UIA – União 
Internacional dos Arquitetos. 
Que lições essa  experiência lhe  
possibilitou?

JL Bem, continuo presidente da UIA até 
julho. Essa condição me possibilitou o con-
tato com arquitetos de vários paises, para a 
discussão sobre a participação do arquiteto 
na construção da cidade. Defendo que cada 
arquiteto deve apresentar sua idéia sobre 
a sua cidade. Assim, criamos o concurso 
“Celebração das Cidades”, para estudantes 
e profi ssionais de todo o mundo.

 Em julho, acontece, em 
Istambul, Turquia, o Congresso 
da UIA, com  foco  sobre as 
cidades..
JL Justamente. O  tema (cidades: um bazar 
de arquiteturas) objetiva promover uma 
refl exão ampla sobre as novas realidades ur-
banas. Um bazar ou mercado que signifi ca 
uma discussão aberta, ampla, nas
praças e ruas, com a população, sobre  o sig-
nifi cado e a importância da arquitetura para 
a qualifi cação do espaço construído.

 Agora, o sr. é convidado para 
participar da administração 

municipal de São Paulo, na área 
dos projetos urbanos, qual sua 
proposta?
JL Bem,  todas as vezes que podemos contri-
buir para a melhoria de qualquer cidade do 
mundo, devemos fazê-lo com o maior pra-
zer e competência. Não pretendo substituir 
ninguém ou mudar o  que já existe de bom, 
nem “curitibalizar” a cidade, mas contar com 
a coloboraçãoi de arquitetos competentes, 
como José Magalhães e Jorge Wilheim. Em 
síntese, só desejo fazer acontecer e fazer 
acontecer com rapidez.

  E o que o sr. vê de especial 
em São Paulo?
JL Uma cidade que já foi vanguarda. En-
tão, precisamos resgatar essa condição da 
cidade, que apresenta, atualmente muitos 
pontos de decadência. São Paulo deve voltar 
a ser vanguarda até na maneira de corrigir 
seus defeitos e erros! Há muitas propostas 
interessantes, que não podem permanecer 
esquecidas na gaveta!

J.W.

ENTREVISTA Jaime Lerner

São Paulo sediou 
nos dias 28 e 29 de 
março o Encontro 
Internacional 
“Mobilidade Urbana 
Contemporânea”, 
com a participação 
de uma delegação de 
arquitetos franceses 
do IVM - Instituto 
para a Cidade em 
Movimento, além 
de arquitetos e 
urbanistas brasileiros. 
Com apoio do IAB/SP, 
da Aliança Francesa, 
da Embaixada da 
França no Brasil e 
patrocínio da Citröen.

Em questão a mobilidade urbana

Observação – Membros da comitiva francesa observam projetos da exposição “mobilidade urbana”, no salão Flávio 
Império da sede do IAB, em São Paulo.
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Instituto de Arquitetos da França, Laurent 
Thery, diretor de Planejamento da Samoa, 
Anne Marie Sumner, professora da Macken-
zie e Renato Anelli, ex-secretário de Obras da 
cidade de São Carlos, além de Jaime Lerner, 
presidente da UIA (veja entrevista).

Coube a Lerner fazer  a palestra de 
abertura. Com base em sua experiência 
administrativa, em  Curitiba, PR, ressaltou 
que a cidade não é problema, mas solução. “A 
cidade vai atrás do trilho (transporte) e da tri-
lha (memória)”, comentou, ao defender que 
todas as cidades podem fazer transformações 
importantes, em seus sistemas viários,  mes-
mo sem recursos, mas com a participação 
da população. “Montar uma boa equação 
de co-responsabilidades tem sido a melhor 
solução para os problemas de mobilidade 
urbana”, assegurou, e acrescentou que um 
projeto para ser viável implica:

1 -  que se faça rápido;
2 -  pois, assim, pode-se vencer mais facilmen-

te os entraves burocráticos e políticos, que 
entravam muitas vezes um novo projeto;

3 -  e, fi nalmente, vencer a própria insegu-
rança quanto às propostas de inovação.

 
Anne Marie Sumner falou sobre as 

complicadas condições de mobilidade na 
cidade de São Paulo em conseqüência de 
sua complexa topografi a irregular, com um 
perímetro urbano que ultrapassa mais de mil 
km2. Qual a função atual de uma ferrovia, 
que muitas vezes é utilizada pela população 
como metrô? Como fazer essa costura urbana 
de sistemas de transporte para uma mobili-
dade com excelência?. Como implantar, por 
exemplo,  uma ciclovia?, perguntou, exempli-
fi cando que, no Rio de Janeiro, conseguiu ir 
de bicicleta da Lagoa até o aeroporto Santos 
Dumont, utilizando-se de uma ciclovia, sem 
qualquer obstáculo. 

Rambert indagou: ao sair do metrô, do 
ônibus, o que temos à frente? Quase sempre, 
um trajeto confuso, complexo. Assim, sugeriu 
aos arquitetos que, ao projetar, não pensem 
apenas na forma e na função do edifício, mas 
na cidade, conforme propõem os projetos da 
exposição “Mobilidade Urbana”.

Thery, por sua vez, referiu-se às pala-
vras de Jaime Lerner, para observar que a 
cidade é nossa herança, faz  parte de nossa 
história, à semelhança da história de uma 
família, mas que precisamos transformar o 
passado. E transformação, para ele, supõe 
qualifi car o espaço público.    

Anelli, fi nalmente, questionou até que 
ponto o arquitetos podem contribuir para a 
qualidade ambiental e espacial de uma cida-
de. Segundo o professor da Usp/São Carlos,  
só uma gestão integrada e multidisciplinar 
vai conseguir estimular soluções inovadoras 
de mobilidade urbana.

J.W.

ENTREVISTA Tomás Moreira

 Qual foi o objetivo desse even-
to, em São Paulo?
TM O principal objetivo foi reunir pesqui-
sadores, estudiosos, autoridades para uma 
discussão sobre mobilidade urbana, em 
especial, em São Paulo. 

  Por que São Paulo?
TM Porque é uma cidade, que à semelhan-
ça de outras cidades do mundo,  apresenta 
muitos problemas de desenvolvimento ur-
bano, e também  propostas de inovação e 
solução. Então, o objetivo foi olhar a questão 
da mobilidade urbana, aqui, em termos de 
propostas e soluções, no campo do transporte 
coletivo e individual  etc.,e também do acesso 
da população aos equipamentos urbanos, de 
cultura e lazer, educação etc. 

Organizador do Encontro e da 
Exposição “Mobilidade Urbana”, 
o arq. Tomás Moreira explica:

  Qual o balanço da iniciativa
TM Muito positivo, pois houve a contribui-
ção de profi ssionais de vários países e de 
várias regiões do país. .

 E qual foi a reação dos arquite-
tos franceses sobre a cidade?
TM Supreendente. Eles se surpreenderam 
com a escala e dinamismo da cidade, e com 
a descoberta de espaços diferenciados, como 
as pistas de skate.

J.W.

Arquitetura não é  estacionamento
A propósito do debate “Mobilidade Urbana”, o presidente do IAB paulista recebeu um 
bilhete manuscrito: “ Agradeço em nome das  Comunas Urbanas, do Fórum Centro 
Vivo e dos Moradores do Centro...Aprendi, hoje que concreto pode ser movimento.. 
Arquitetura que não serve prejudica...aprendi que arquitetura é movimento e não 
estacionamento”

Maria Leite, da Associação Moradores do Centro 

Arquitetura não é  estacionamento
DEPOIMENTO

Movimento 
e mobilidade 
na cidade: 
Um direito 
e um 
prazer

Nota  IVM - Brasil - Instituto Cidade em Movimento

Rede de parceiros, 
propulsor de idéias, 
experiências, projetos 
e conhecimentos 

Prezado Senhor, 
O IVM - Institut pour la Ville en 
Mouvement - Instituto Cidade em 

Movimento - Brasil, por meio de sua secre-
tária executiva,  agradece a publicação de 
matéria de divulgação no Boletim Eletrô-
nico do IAB. 

Com certeza, o evento Espaços Urbanos 
e Mobilidades , ocorrido no dia 29 de março 
no IAB-SP,  bem como a Exposição Mova 
Arquitetura! Cidades e Mobilidades, que ora 
acontece em sua sede, colabororaram para 
enriquecer sobremaneira o resultado deste 
encontro internacional. 

Desta forma, artigo de sua autoria  sobre 
a mesa redonda da qual fui Coordenadora, 
contribuirá para registro do encontro que 
marcou o início de uma série de atividades 
nacionais e internacionais que o IVM-Brasil 
realizará num futuro próximo. 

Atenciosamente, 
Elza Castro 

Arquiteta - Secretária Executiva IVM-
Brasil
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Mostra IAB/SP 60 anos em Piracicaba, SP

Mídia e Arquitetura*
Idealizador da revista AU, 
o arquiteto Mario Sérgio Pini analisa 
a relação entre a mídia e a Arquitetura, 
cujo processo depende também, em sua 
opinião, da participação do IAB! 

O sentido da observação – animado pelo 
interesse ético, plástico e construtivo 
-  permite  afirmar e justificar as ra-

zões que levam o arquiteto, no caso da mídia 

impressa especializada, a não se satisfazer 
com um único veículo. Viaja  pelas inúme-
ras publicações, em busca do universo, do 
desenho mágico ...

O registro de uma produção é missão 
necessária de qualquer revista que queira 
se situar nesse segmento. A qualidade do 
papel, formato,  projeto gráfico, esmero em 
cada detalhe que compõe o conteúdo das 
matérias são fatores de diferenciação. Não dá 
para esquecer o cuidado com a seleção das 
obras, que é o mesmo que andar, sobre um 
cabo de aço, nas alturas. É quando entram 
em cena os riscos mercadológicos e políticos, 

Profissionais da construção civil e de en-
tidades parceiras reuniram-se, no dia 
28de fevereiro, segunda feira, para for-

mar oficialmente o Conselho da Comunidade 
da Construção em Bauru. O conselho será 
responsável pela coordenação do projeto 
na cIdade , o que inclui o diagnostico das 
demandas regionais, a escolha de uma obra 
que servirá de modelo para os 
trabalhos, entre outras.

A Reunião teve a parti-
cipação de Ronaldo Meyer e 
Guilherme Capovilla (ABCP), 
Reinaldo Munhoz e Antonio 
Tadeu Prado (Senai) Selma Ru-
bira e Vanderson Freddi (CEF), 
Izidoro Schafranski Neto e Ma-
ria Helena Rigitano (Seplan), 

Comissão da construção em Bauru
Edmilson Queiroz Dias (Unip), Mônica Maria 
Donida Burgo (IAB-Bauru), o diretor da re-
gional Centro-Oeste do SindusCon-SP Ralph 
Ribeiro Júnior e empresarios associados ao 
sindicato.

“A formação do Conselho indica que os 
trabalhos estão começando e temos muito 
a fazer”, reforça o diretor.

riscos de vício e elitização do editorial, riscos 
de negar o “todo”  ou de não ser represen-
tativo. E o texto? Afinal quem o produz, 
arquitetos ou jornalistas? 

A revista poderá ter como complemento 
de missão a suficiência, aí então ganha força o 
desejo de ser muito íntimo da ousadia. Uma 
crença: a arquitetura, como fato cultural, 
entrelaçada a outros processos sociais. Uma 
trilha: desenvolvem-se os correspondentes 
internacionais, para o envio das últimas obras 
(já publicadas) nas revistas globais. Com o 
tempo,  a sensação de estar à margem se des-
vanece,  porque é possível integrar o cadastro 

Entre os dias 4 a 18 de março passado, o 
Núcleo de Piracicaba do Departamento 
de São Paulo do Instituto de Arquitetos 

do Brasil realizou a mostra IAB/SP 60 ANOS 
EM EXPOSIÇÃO na pitoresca Casa do Povo-

Núcleos

Interação – Ao centro, Paulo Sophia e Carmelo 
de Benedetto, da Diretoria do IAB/SP, com Alex  
Marques, do Núcleo de Limeira (à esquerda) e 
Francisco Ferraz, do Núcleo de Piracicaba (à direita)

ador, uma galeria da Secretaria Municipal 
de Ação Cultural destinada à realização de 
eventos instalada em uma das primeiras ca-
sas a ser construída – ainda em taipa de mão 
– em Piracicaba. Na cerimônia de abertura, 
estiveram presentes arquitetos, estudantes 
e autoridades locais. Além do interesse 
despertado pelos painéis fotográficos alu-
sivos aos sessenta anos de atividades do 
IAB/SP, o evento ganhou maior relevância 
por contar mais uma vez com a presença do 
Presidente do IAB/SP, Arquiteto Paulo Sophia 
(em sua terceira visita desde a fundação do 
núcleo em junho de 2004), do Vice-Presi-
dente Financeiro do IAB/SP Arquiteto Carlos 
Carmelo De Benedetto e do Presidente do 
Núcleo de Limeira do IAB/SP, Arquiteto Alex 
Marques Rosa, que aproveitaram a ocasião 
para conversar longamente com os colegas, 
estudantes e autoridades presentes sobre os 
problemas locais relacionados à arquitetura 
e urbanismo.

Durante os dias 23 de março e 02 de abril, 
o Núcleo Ribeirão Preto do Instituto de 
Arquitetos do Brasil – Departamento de 

São Paulo expôs os trabalhos vencedores da edi-
ção 2004 da Premiação IAB SP, na Sala Cultural 
Design Brasil, espaço destinado à Arquitetura, 
Design e Arte.

A exposição, uma das mais importantes do 
país, apresentou os melhores projetos de arqui-
tetura realizados no período e os profissionais 
que contribuíram com suas obras para o desen-
volvimento da arquitetura paulista. Contempla 
49 projetos premiados e menções honrosas nas 
categorias “Projetos de arquitetura”, “Obras de 
arquitetura executada” e “Trabalhos escritos”. O 
grande número de trabalhos revelou a elevada 
qualidade e a diversidade de objetivos, visões 
e condutas dos arquitetos, características da 
produção arquitetônica comprometida com a 
realidade contemporânea. O aproveitamento e 
valorização do lugar, a legibilidade e compre-
ensão de programas consistentes e a procura 
por uma forma rigorosa foram questões consi-
deradas pela comissão julgadora.

Estiveram presentes na solenidade de aber-
tura os Arquitetos Paulo Sophia, Presidente do 
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
São Paulo - e Newton Yamato, vencedor do Prê-
mio Rino Levi com o projeto da residência Pouso 
Alto – Barra do Una – São Sebastião – SP.

O Arquiteto Paulo Sophia destacou o valor 
significativo da premiação e a representati-
vidade da produção arquitetônica exposta. 
Lembrou também o trabalho que o IAB-SP vem 
realizando no sentido de unir objetivos em fa-
vor da valorização profissional, da retomada da 
função social do arquiteto e da qualidade dos 
projetos de arquitetura. A dificuldade da afirma-
ção profissional, a luta por uma remuneração 

Aula Magna em 
Ribeirão Preto
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Dconteceu no dia 1º de abril nas depen-
dências da AEASC – Associação dos 
Engenheiros Arquitetos e Agrônomos 

de São Carlos, sede também do IAB – Instituto 
dos Arquitetos do Brasil – núcleo São Carlos 
uma homenagem ao profi ssional do ano, ar-
quiteto Renato Luiz Sobral Anelli.

Formado pela PUC Campinas em 1982, 
Mestre pelo Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas da UNICAMP em 1990, Doutor pela 
FAU- USP em 1995 (com parte de sua pes-
quisa realizada em Veneza, Itália, com apoio 
do CNPQ), Livre –Docente pela EESC-USP em 
2001, foi Secretário de Obras da Prefeitura 
Municipal de São Carlos na gestão 2001-2004, 
além de ter  trabalhos publicados no Brasil e 
no exterior. Uma justa homenagem a quem 
honra a profi ssão e se dedica a formar outros 
profi ssionais.

Na ocasião, estiveram presentes o prefei-
to municipal de São Carlos Prof. Dr. Newton 
Lima Neto o presidente do IAB - São Paulo, 
arquiteto Paulo Sophia, o presidente do 
Crea, engenheiro José Alonso, o coorde-
nador do GT Acessibilidade do CREA-SP e o 
engenheiro Luiz Carlos de Alcântara entre 
outros profi ssionais.

Durante 
o evento, 
Renato Anelli 
ressaltou que 
esta conquista 
é fruto de um 
conjunto de 
aspirações de 
arquitetos do 
IAB junto à associação de engenheiros e à pre-
feitura municipal pela solução dos problemas 
da cidade, trabalhando com união de forças 
pela melhoria do espaço urbano.  

O início das homenagens se deu na Câma-
ra Municipal de São Carlos estendendo-se com 
uma festa de confraternização que inaugurou 
nossa sede social, projetada pelo arquiteto 
Reginaldo Peronti, o 1º presidente do IAB 
– Núcleo São Carlos, fundado em 1998.

Todo o IAB, o Departamento de São 
Paulo e o Núcleo São Carlos, nos sentimos 
homenageados juntamente com o profi s-
sional do ano, pela valorização que a profi s-
são de Arquitetura alcançou na representação 
deste evento. Parabéns IAB, parabéns AEASC, 
parabéns CREA e parabéns São Carlos.

 IAB- São Carlos, 13 de abril de 2005

Homenagem ao arquiteto

A minha grande 
tentação é 

olhar adiante, 
é refl etir sobre 
o que poderia 
ser feito pela 
mídia, para a 
arquitetura

mais justa e digna e o trabalho de valorização 
da arquitetura como expressão cultural foram 
temas abordados pelo arquiteto.

O Arquiteto Newton Yamato apresentou um 
conjunto de projetos e obras elaborado pela sua 
equipe. As preocupações tecnológicas, o com-
promisso com o meio-ambiente, vinculações 
entre o novo desenho e a tradição formal, a 
consciência do método de projeto que articula 
e produz conhecimento são questões que mar-
caram a belíssima Aula Magna do arquiteto e 
que permaneceram entre os profi ssionais e 
estudantes presentes.

O caráter itinerante da exposição e o pro-
grama das aulas magnas podem, dessa forma, 
contribuir para um diálogo maior e mais inten-
so entre os profi ssionais  associados ao IAB. 
A aproximação entre departamento e núcleos 
permitirá ao Instituto observar as difi culdades, 
as diferenças e os objetivos de cada núcleo dis-
solvendo hierarquias existentes, e, também, 
perceber aquilo que é comum, capaz de unir 
e congregar os arquitetos. Essa parece ser a 
grande tarefa e não é das mais fáceis.

O IAB-Núcleo Ribeirão Preto agradece o 
apoio do Departamento de São Paulo, da ABCP 
– Associação Brasileira de Cimento Portland, da 
Sala Cultural Design Brasil, dos Arquitetos Ercília 
Pamplona e Adriano Cannas e dos estagiários 
Taciana, Sarah, Fabiana, Guilherme e Brenda.

dos grandes escritórios, recebendo tudo, em 
“primeira-mão” (com todos os demais veícu-
los !!!), tornando-se também global. 

A ousadia ainda cumpre seu papel de 
conselheira: mira-se o sol (nem sempre 
acertando o beiral), apostando na crítica 
de arquitetura “para iluminar o trabalho do 
arquiteto”, mas deixando de lado um vasto 
campo, de mesma essencialidade, que seria a 

explicação em arquitetura. E um vão: parte-
se para o registro de 30 ou 50 anos de uma 
produção individual, aguçando os espíritos 
das novas, de todas as gerações. Criam-se 
acervos para olhares antes impensáveis. 

“Arquitetura é construção...”, portanto 
tecnologia é um traço fundamental. Mas, 
o que interessa, ou, como mostrar o que 
interessa? Não exclusivamente a descrição  
dos novos produtos e sistemas, mas a espe-
cifi cação, o detalhe (como foram fi xadas as 
placas do Gughenhein?) ou a história de uma 
parceria, entre o arquiteto e o fabricante, por 
uma invenção no projeto, são muitas dentre 
as alternativas, para se destacar a importância 
da tecnologia na arquitetura. 

E assim prazerosamente poderia seguir 
anotando experiências de que participei, 
como um quase-fazedor de revistas. A 
minha grande tentação é olhar adiante, é 
refl etir sobre o que poderia ser feito pela 
mídia, para a arquitetura. Certamente uma 
resposta seria encontrada no gordo feixe da 

prestação de serviços a que um veículo de 
consumo profi ssional deve contemplar. Mas o 
grande desafi o seria “levar” a arquitetura para 
o consumo do homem comum, do grande 
público, “vendendo” arquitetura como um 
direito civil. Então qual seria o caminho? 
Colaborar para a integração dos veículos es-
pecializados com os veículos populacionais. 
“Abrir” espaço à temática de arquitetura nas 
revistas de grande circulação, jornais, tele-
visão.  “Valorizar” o projeto. “Posicionar” o 
arquiteto, como formador de opinião, no cen-
tro dos debates que interessam à melhoria 
da vida das pessoas nas cidades.

Certamente esse é um trabalho que  
exige uma grande capacidade de articu-
lação e gestão e elas existem !!! Talvez o 
nosso IAB possa “puxar” esse processo, 
assim como, em janeiro de 1985, apostou 
nas palavras de quem mirava incorrigivel-
mente o sol.

MARIO SÉRGIO PINI
*a propósito dos 20 anos da AU 

Novos núcleos
Com a presença do presidente do 
IAB paulista foram instalados dois 
novos Núcleos: o de Atibaia com o 
arquiteto Fernando Alves Pinto na 
presidência e de Rio Claro com o 
arquiteto Davi Matias dos Santos 
(veja matéria no Bo 50).
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Conferência

Richard Scoffier apresentou a conferência “A 
Terra não se Move” no IAB/SP no dia 3 de março, 
sobre a qual faço um breve relato tentando 
traduzir um pouco a riqueza de informações 
apresentadas pelo arquiteto francês, que 
com certeza intrigou a todos. O arquiteto 
vê a arquitetura como um corpo, que 
acolhe, se tensiona, se movimenta, produz 
sons, compõe uma coreografia: 
uma arquitetura,em síntese, em 
movimento! 

“La terre ne se meut pas”
E, no entanto, a arquitetura 
se move

Scoffier faz uma reflexão sobre a origem 
mítica e científica da terra, da arquitetu-
ra. Através de um olhar sobre a ciência 

de Galileu Galilei, das crenças religiosas e 
crenças pagãs, traça a im-
portante tarefa da arquite-
tura:  a de proteção. 

“Estamos dentro de 
algo, não um astro à de-
riva, estamos no universo 
maternal placentário que 
nos envolve”

O planeta Terra, como 
arquitetura, constitui-se 
em Urano e Gaia, céu e 
terra. Acolhe, envolve e 
protege os seres que a habitam. A arquite-
tura não é apenas construção, com estrutura 
e função.

“Um arquiteto deve pensar tudo como ar-
quitetura”, e o tudo, nada mais é que o pró-

prio universo, o habitat humano. “Deve-se 
soprar a vida, a alma à arquitetura”. Cita 
a figura mitológica judaica, o Golem, “figu-
ra” que ganha vida, do barro, das preces e 

mágicas, que protegia os 
judeus. O Homem possui 
um extraordinário desejo 
de criar a si mesmo, con-
ferir uma qualidade divina 
ao que é matéria. “O im-
portante é fazer com que a 
obra afirme-se com vida 
própria”.

“Não existe o vazio 
na arquitetura, tudo é 
ventre, é pleno”. O pré-

dio não é uma casca tecnológica, ele é um 
volume protetor, um braço acolhedor. “Não 
existe o externo e o interno, tudo é interior, 
e articulação”.

O arquiteto confere à arquitetura um 

valor antropomórfico, são janelas que 
olham, respiram, chamam ao edifício, for-
mas que acolhem com um braço, um colo 
de mãe. A medida na arquitetura-corpo, é 
feita para todos os corpos, além do homem 
vitruviano, o Modulor, ou o deficiente 
(hoje padrão ergonômico para projetos). 
Aliás, comenta a questão referindo-se ao 
equívoco de se projetar utilizando-se como 
modelo humano, o homem fragmentado, em 
sua cadeira de rodas, assim como também 
é equivocado utilizar qualquer modelo pré-
estabelecido como padrão. Salienta que cada 
homem tem sua medida particular, e a 
arquitetura deve acolher a todos, como uma 
placenta, uma esfera amniótica.

A Piazza di San Pietro, em Roma, é um 
espaço acolhedor na cidade, são inúmeros 
braços que envolvem o espaço comunitário. 
No Parthenon Grego, os deslocamentos 
não são apenas correções óticas, segundo 
o arquiteto que pensa a composição como 
uma tensão, uma animação, com sua dinâ-
mica particular.

De seus projetos apresentados: o centro 
musical, o centro de associações da comu-
nidade, a casa na montanha, o projeto ce-
nográfico de uma exposição; fica a sensação 
clara de que se trata de espaços plenos, de 
luz principalmente, que se movimentam, que 
se dilatam e se comprimem, conformando 
seu papel principal de envolver, proteger o 
homem. Impossível não lembrar das fotos 
em que aponta a fachada de sua escola de 
música, a face que sorri e a face que faz 
careta, uma expressão sádica ou de conten-
tamento, o edifício e seu entorno como faces 
na cidade.

Aline Porto

Não existe 
o vazio na 

arquitetura,
tudo é ventre,

é pleno
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Informe técnico A revolução na comunicação

Sejam bem vindos ao mundo Legamaster, que lhes 
apresentará todos os elementos indispensáveis para 
uma comunicação visual do mais alto nível.

Nosso sistema de quadros brancos, fl ipcharts e telas 
de projeção, etc., estão à disposição para equipar 
desde a mais simples sala até a mais sofi sticada sala 
de treinamento e reuniões de sua empresa.

Sabemos que o êxito de seus argumentos depende 
de uma apresentação clara e convincente.

Nossos quadros brancos são fabricados com 
materiais de primeira qualidade, como perfi s de 
alumínio, estrutura interna em MDF ou alveolado 
tipo colméia para fi xação em drywall e superfície 
de escrita em aço esmaltado, o que nos permite 
conferir uma garantia de 25 anos.

Nossos fl ipcharts possuem design moderno. Além 
de resistentes são muito práticos e permitem 
economia de espaço graças ao exclusivo sistema 
de rodízios.

Outra inovação é o e-Beam, que é composto por 
um prático sistema de sensores que instalados 
sobre qualquer quadro branco o transforma numa 
área digital de trabalho. Tudo que é escrito é 
enviado ao PC. Quando projetada a imagem do 
monitor no quadro branco, pode-se operar o PC 
diretamente do quadro como se estivéssemos 
com um mouse sem fi o. Permite que se faça uma 
reunião via intranet ou internet, com interatividade 
e tudo em tempo real.

Solicite uma apresentação dos produtos e uma 
demonstração do e-Beam. 

Será um prazer contatá-lo e poder oferecer nossa 
experiência e assessoramento na utilização de 
nossos produtos.

Solicite maiores informações e concorra ao 
sorteio de um Flipchart Silvertc Móbil.

Edding Legamaster do Brasil Ltda.
Fones: (11) 5505-0153/5507-5233

vendas@eddinglega.com.br
www.legamaster.com.br

Inovação com qualidade e design
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Integrar todas as 
bases envolvidas 
possibilita a criação 
de uma linguagem 
genuína, peculiar e 
personalizada para 
uma tipologia, uma 
forma

Aula Magna Newton Massafumi Yamoto 10 de março de 2005

O arq. Newton Massafumi Yamato este-
ve presente no IAB SP no dia 10 de 
março para a primeira Aula Magna, 

apresentada pelo Instituto. Massafumi foi 
vencedor do Prêmio Rino Levi em 2004 com 
o projeto Residência Pouso Alto, em Barra do 
Una, São Sebastião. 

O que motiva um arquiteto a criar? 
Como nasce uma forma, uma tipologia? Se-
gundo o arquiteto, a base da criação é uma 
composição entre:
- As Raízes (sua formação profi ssional, cultu-

ral e social);
- O Presente (visão crítica contemporânea);
- A Visão de Futuro (as afl ições em relação ao 

futuro, e as respostas que se pretende dar 
aos impactos);

- As peculiaridades, o Ecossistema, o meio 

ambiente e as relações nele envolvidas, 
sociais, culturais.

Um projeto é uma idealização, não é uma 
“resposta imediata”. Ele se compõe de referên-
cias, de experiências compartilhadas pela equi-
pe. Integrar todas as bases envolvidas possibilita 
a criação de uma linguagem genuína, peculiar e 
personalizada para uma 
tipologia, uma forma. 
Esta forma encontrará 
sua função e seu signifi -
cado nascerá das raízes 
sócio-culturais.

Em uma linha 
clara e objetiva foram 
apresentados alguns 
projetos do escritório. 
A vasta produção do 

Gesto Arquitetura, já recebeu vários prêmios, 
entre eles: III BIA - Escola Profi ssionalizante 
Fundação Florestan Fernandes; V BIA - Eco-
resort Leebambou; Premiação IAB SP 2004 
- Escola Municipal JD. Aureny III, Hotel 
Ecoturístico Baía dos Golfi nhos; HabitaSam-
pa – Conjunto Assembléia e Conjunto Cônego 
Vicente Marino – menções honrosas.

Durante sua apresentação pudemos co-
nhecer o universo criativo de seu escritório. 
Numa combinação de racionalidade e sutileza, 
o arquiteto expôs esse universo aos presentes. 
Seja a paisagem, a exuberante Mata Atlântica, 
ou a cidade de São Paulo, o bairro do Bixiga, 
o elemento central é o respeito à integração 
homem-ambiente. O ambiente que compõe 
a circulação da fauna, os elementos constru-
tivos, a água, o vento, a topografi a. O Gesto 
equilibrado garantido pela presença da Emo-
ção e da Razão na arquitetura.

  ARQ. ALINE PORTO

“A emoção e a regra”

Victor Dubugras
“Precursor do modernismo”

Registro

DDia 15 de março, ocorreram na sede do IAB/SP a abertura da exposição e o lançamento 
do livro “Victor Dubugras - Precursor do modernismo”, de Nestor Goulart dos Reis 
Filho. 

O  livro do prof. Nestor Goulart Reis, da Editora da Universidade de São Paulo, 
enfoca a importância das realizações de Dubugras, celebrado como  um dos mais 

expressivos arquitetos que atuaram em São Paulo, na última dé-
cada do século XIX e nas três décadas iniciais do século XX. 

Vindo da França, onde nasceu, Dubugras trabalhou alguns anos em 
Buenos Aires, antes de se radicar em 1891 em São Paulo, onde foi pro-
fessor da Escola Politécnica desde sua instalação, em 1894, até 1927. 

Sua produção arquitetônica inclui obras com forte acentuação 
racionalista construtiva, como o emblemático projeto da estação ferro-
viária de Mairinque, em concreto,  considerada a primeira expressão do 
protomodernismo na América Latina. Além de  residências na antiga 
Avenida Paulista, projetou  vários condomínios fechados na cidade do 
Rio de Janeiro.

A exposição “Quota de Arte – Victor Dubugras contou com a curadoria 
do arquiteto Nestor Goulart.

por Nestor Goulart dos Reis Filho

20 BO 49 • mar/abr 2005 BO 49 • mar/abr 2005 21



Novos socios
O IAB/SP dá as boas vindas aos seus novos associados

Com a organização do IAB/SP, IAB/PR e IAB/RJ,  a  “Iniciativa Solvin” tem como objetivo  uma publicação pioneira com  trabalhos 
acadêmicos de estudantes de Arquitetura, Biologia, Ecologia, Química e Engenharia  dos Estados do Paraná. São Paulo e do Rio de Janeiro com 
projetos de Arquitetura e Urbanismo Sustentável, que apresentem soluções em sustentabilidade, utilizando-se de aplicações de PVC:
resina termoplástica com soluções em PVC, cujas características principais são:

- isolamento térmico
- durabilidade
- eficiência em sistemas de reuso de água

Atenção! Cada Estado terá dez trabalhos selecionados!
Os 30 trabalhos selecionados farão parte dessa publicação que será elaborada e divulgada para a indústria da construção civil, universidades, 
escritórios de Arquitetura, mídia, Ong´s, administrações públicas e outros setores formadores de opinião.
Inscrições? O processo de inscrição deve ser realizado no Departamento do IAB:

- IAB/Paraná - fone (41) 243-6464
- IAB/ Rio de Janeiro - fone (21) 2557-4480
- IAB/São Paulo - fone (11) 3259-6866

Taxa de inscrição: 15 reais (para associados) e 30 reais  (para não- associados) 
Cronograma:

12/8/05 – encerramento das inscrições
24/8/05 – limite para a entrega dos trabalhos 

Informações? www.iniciativasolvin.com.br

Publicação
ARQUITETURA 
SUSTENTÁVEL
Com o intuito de promover a pesquisa e o 
desenvolvimento de projetos em defesa do meio 
ambiente, a Solvay Indupa promove a chamada 
“Iniciativa Solvin”, que conta com o apoio do IAB, que 
será responsável pelo processo de seleção dos trabalhos 
participantes. Confira, a seguir, os detalhes:

Adriana Silva Barbosa; Marcos Eduardo 
da Silva; Daniel Pinto Staut; Paulo Ricardo 
Monteiro; Korey Machado Vieira; Ivan 
Amorim Sanchez; William César Scatena 
Filho; Celso Bussamra; Débora Bomfuoco; 
Danielle Silva Rzezak; Flavio José Martins 
Nesse; Aldo Urbinati Neto; Priscila Eisler 
de Souza Travizanuto; Lincoln Santana de 
Oliveira; Thais Helena Santos de Nogueira; 
Laura Bonadio Telles; Natércio Eduardo 
Cortês; Carolina Fidalgo de Oliveira; 
Luis Eduardo Loiola de Menezes; Maria 
Elisa de Moura Friedmann; Maria Cristina 
Motta Oliverio; Fernando Gonçalves dos 
Santos Malandrino; Elen Suzi Gomes de 
Oliveira; Cléa Nunes da Silva; André dos 
Santos Ribeiro; Marcio Takashi Saito; 
Francisco Morales Guerrero Júnior; Ricardo 
Wanderico Ferreira; Sidney Hipólito Giraud 
Souto; Samira Bossa; Lílian Nogueira de 
Abreu Almeida; Sergio Augusto da Silva 
Barrero; Luciana Tomas Guersi; Danilo 
Antunes Soares de Camargo; Fabiana 
Yukie Hatimine; Tatiana Cristina Lourença; 
Ernani Krohling Peruzzo; Martin Ignácio 
Izarra; Carmem Lucia Teixeira Ávila; Maria 
Monte Serrate dos Santos; Anna Helena 
de Assis Meirelles Villela; Arnaldo Silveira 

Machado; Jorge Pessoa de Carvalho; 
Rodrigo Giraudon Leopoldi; Paula 
Guimarães Cícero; Ivana Karin Jollembeck 
Jenny; Luciana de Castro Pereira Lima; 
Tânia Carneiro Bradaschia; Livia Rebellato; 
Carlos Alberto Batista Maciel; Bruno 
Rodrigues de Araújo; Ernani de Jesus Maia; 
André Giannoni; Vinicius Ferreira Silva; 
Ana Paula Alves de Góes; Marcos Alexey 
da Rocha Woelz; Valter Prado da Silva; 
Roberto Tadeu da Silva Moura; Luiz André 
Lanzuolo; Fabio Ferreira Lins Mosaner; 
Fernanda Costa Neiva; Adriano Carnevale 
Domingues; Anderson Fabiano Freitas; 
Cristina de Brito Marini; Gil Soares de Mello; 
Carlos Eduardo Linhares Rossi; Ronald 
Antonio Migliano Ventura; Alessandra 
Gizella da Silva; Vivian Louize Andrade 
Gomes; Renato Bicas Caldeira; Gustavo 
Fazioli Pereira; Helenice Marta Amaro dos 
Prazeres; Symonne Costa da Fonte; Íris 
Carneiro; Thiago dos Santos Garcia; João 
Sette Whitaker Ferreira; Rejane Franco da 
Silveira; Carlos da Costa Ferreira; Renato 
Mazzeto; Ludmila Andreoli da Silva; Igor 
Rela Cintra de Jesus; Paulo Massão Moreira 
Shibuya; Patricia Siqueira Cosignami; 
Mariana Chemin Robeiro Caputo; Fernando 

Bastos de Oliveira; Itabajara Benedicto 
Rufino; Delaine Laurindo; Aline Pareja 
Najar; Elcileia Roefero; Nidia Borelli; 
Marcel Budau Ferreira; Rafaela Asprino; 
Thais Helena Artacho Cristini; Adriana 
Blay Levisky; Claudia Bastos Coelho; Fabio 
César Pressendo; Melissa de Faria Patrício; 
Carolina Pons Esparó; Anderson Rodrigo 
dos Santos; Augusto Coca Camacho; 
Henrique Sala Benites; Antonio Corrêa 
Machado; André Pires Martins Delmanto; 
Marcelo Yukio Nagai; Denis Espinosa 
Cezar; Fernando Ludovico Szpunar Piskor; 
Camila Maleronka; Patricia Maria Egydio de 
Piza Fontes; Ricardo Antonio Figueiredo; 
Anselmo Seiji Mello Matsui; Bruno Ferreira 
de Lima; Mauricio Augusto Pedrosa; 
Bruno Silveira Carvalho; Evani kuperman 
Franco; Marcos Boldarini; Vicente Caldas 
de Castro Mello; Gustavo de Freitas Viana; 
Antonio Carlos Araújo Costa Estefan; 
Tatiana Sotero Angelo de Almeida; Angélica 
Larocca; Isabella Umburanas Ciampaglia; 
Lilian Martins da Silva; Francisco de Assis 
Carvalho Ferraz Jr.; Jovane Bonatto Ferreira; 
Marcio Vieira Hoffmann; Helio Dias da Silva; 
Fabio Girolamo Simoni; André Falleiros 
Heise; Walter Naime; Walter Naime Filho
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Santa Ifi gênia:
Em meio á decadência social, 
um tesouro 
arquitetônico

Rica paisagem – Além do viaduto e da igreja, o bairro de Sta. Ifi gênia exibe uma paisagem singular com construções ecléticas,  que foram registradas e 
clicadas, nesta matéria, pelo olhar do arquiteto e fotógrafo Chico Prestes Maia

Apesar de um 
cenário de 
exclusão social, 
o Bairro de Santa 
Ifi gênia “é uma 
parte viva, um 
testemunho da 
história da cidade”, 
que deve ser 
restaurado...  

Quem vive nos arredores do bairro de 
Santa Ifi gênia, na região central antiga 
de São Paulo, testemunhou no início de 

março  uma verdadeira operação de guerra 
(Operação Cracolândia ou Limpeza) contra 
trafi cantes, contrabandistas, imigrantes ile-
gais, viciados e hotéis de alta rotatividade, 
que agem em redutos da área conhecida 
como “Cracolândia”.

A operação coloca em questão, com 
certeza, a difícil relação entre arquitetura 
e cidadania, entre permanência, tradição, 
memória e ruína. Entre a cidade ofi cial e a 
cidade real.  

Uma área extensa, com um cenário arqui-
tetônico peculiar,eclético, onde se encontra, 
atualmente, o principal corredor da cidade, 
na  rua Sta. Ifi gênia, de produtos legais ou 
piratas eletrônicos.

Muitos arquitetos estrangeiros e brasilei-
ros, ao visitarem a região, se confessaram sur-
presos com seu acervo arquitetônico especial 
marcado por edifícios em estilo neoclássico, 
barroco, moderno ou vernacular,  com cúpu-
las, balcões, frontões e fachadas repletas de 
detalhes. Alem, da  celebração das esquinas.

Cena Urbana
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O bairro, desenhado por grandes quintais, 
segundo os historiadores, surgiu em 1803, 
como um subúrbio da capital paulista, que se 
transformou, ao longo do tempo,  num impor-
tante centro comercial e residencial, além de 
abrigar hotéis de luxo próximos à estação da 
Luz e Júlio Prestes destinados aos que vinham 
do interior do Estado. 

Até a década de 40, o bairro era con-
siderado um dos mais elegantes da cidade. 
Mas, com sua decadência, ao longo do 
tempo, apareceu inclusive nos anos 80 uma 
proposta urbanística  sugerindo  a demolição 
de quarteirões inteiros e de edifícios antigos, 
para a construção de novas avenidas, parques 
e vias expressas. 

Atualmente, a administração municipal,  
em parceria com o governo do Estado, empre-
sas, a Fatec e a Usp,  estuda um plano para a 
implantação de um Centro de Tecnologia ou 

criação de um pólo tecnológico na região, que 
deve funcionar como elemento irradiador de 
requalifi cação e revitalização da área, além de 
implementar o setor de serviços, preparar mão 
de obra especializada e incentivar novos inves-
timentos, aproveitando toda a infra-estrutura 
e potencialidades que o bairro possui,  

No artigo “História e Identidade” (AU 9, 
1987), o professor e jornalista Ciro Mar-
condes Filho comenta:” O Bairro de Santa 
Ifi gênia no centro de São Paulo não é apenas 
mais um aglomerado de construções deca-
dentes, que carecem do que os europeus 
chamam de “saneamento”. É uma parte viva, 
um testemunho da história da cidade...”, que 
merece a atenção da administração pública, da 
iniciativa privada, dos arquitetos e urbanistas, 
e do cidadão! E não, apenas, dos esquemas e 
operações  de segurança, com certeza!  

JOSÉ WOLF 
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Passados os primeiros meses da nova 
gestão de governo municipal, iniciada 
em janeiro de 2005, passa a ser recolo-

cado em discussão o “planejamento urbano”, 
através de foros de discussão que aproximam 
a Administração municipal e entidades de 
representação da sociedade civil.

Afinal, a cidade é um organismo vivo em 
constante demanda de obras, serviços e equi-
pamentos urbanos, um canteiro de implantação 
de programas e projetos.

Há de se admitir a quantidade de leis 
aprovadas com grande esforço político da úl-
tima gestão de governo municipal, incluindo 
o Plano Diretor Estratégico 2002, os planos 
das sub-prefeituras e a nova legislação de uso 
do solo.

Passada a etapa de elaboração e aprovação 
destas leis, há de se colocá-las em prática. Ora, 
isto requer vontade política da atual gestão, 
novos alinhamentos com o estado e federais. 
No âmbito municipal requer uma ordem 
administrativa para dar conta da aplicação das 
novas normas legais, muitas delas sem restri-
ções claras e dependentes da manifestação de 
conselhos e comissões especiais. Requer, ainda, 
o alinhamento de forças no Legislativo munici-
pal, junto às sub-prefeituras, organizações so-
ciais e não governamentais que participam na 
gestão da política urbana. Resta, ainda, o risco 
de implementar uma legislação não suficien-
temente investigada quanto aos impactos de 
desenvolvimento urbano bem como o desafio 
de reavaliar os programas em andamento.

Impõe-se, portanto, repensar o conteúdo 
estratégico do PDE 2002 diante dos prazos, das 
políticas por este estabelecidas, dos programas 
e recursos alocados e do envolvimento da ini-
ciativa privada.

O Iab/SP vem acompanhando, participan-
do e incentivando iniciativas em colaboração 
com o governo municipal. Continuará envi-
dando esforços junto à atual gestão. É neste 
sentido que se manifesta encaminhando pautas 
de discussão da política urbana relativa à nova 
legislação recentemente aprovada.

1 – Quanto ao PDE 2002
Sem uma clara definição da política de 

desenvolvimento urbano e adensamento, o 
PDE 2002 depende de um conjunto de leis, 
além da legislação de uso do solo, que devem 
instituir o processo de planejamento, incluin-
do a participação do Legislativo, da sociedade 
civil, a reorganização administrativa e o devido 
suporte do Orçamento municipal.

O Instituto de Arquitetos 
do Brasil/SP acompanha as 
atividades da gestão municipal

Reconhece-se que a criação de sub-pre-
feituras, além da descentralização adminis-
trativa, permite maior sensibilidade social, 
fomenta cidadania e participação. Porém, a 
base territorial em distritos dilui as políticas 
urbanas integradoras tanto de sub-prefeituras 
como de municípios na região metropolitana. 
Engendram um cenário de dispersão urbana, 
de fragmentação política e de enfraquecimento 
da Câmara Municipal.

Por sua vez, as opções “estratégicas” sociais 
do PDE 2002 não se fizeram acompanhar por 
propostas estruturais metropolitanas, deixando 
lacunas de política urbana na escala da cidade 
em sua integração regional. Muito embora as-
suma as diretrizes dos planos e projetos de âm-
bito estadual para a região metropolitana não 
chega a propor o planejamento e da gestão da 
cidade na escala metropolitana. É o que sucede 
com a opção pela política de transportes pú-
blicos, sem a contrapartida de políticas viárias; 
com  o saneamento básico, onde se incluem a 
drenagem e o controle de inundações; com a 
política de pólos de centralidade, sem o aporte 
da estrutura regional.

2 – Novas leis de uso do solo e planos 
de sub-pre feituras

A nova lei de uso do solo representa uma 
engenharia financeira do poder público muni-
cipal que tem por base a captação da renda da 
terra como bem de mercado e princípios de 
desregulamentação.

Existe o risco de proceder à desregula-
mentação do uso e ocupação do solo sob cri-
tério exclusivo do Executivo Municipal, sem 
o respaldo de controle do interesse público e 
diante de uma desordem legislativa inerente 
que poderá exigir a revogação e revisão de 
volume considerável de leis ordinárias, a ins-
tituição de novos mecanismos de controle do 
uso e ocupação do solo e promover uma falta 
de transparência na aplicação dos recursos da 
outorga onerosa e do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.

Do ponto de vista do desenvolvimento 
e crescimento da cidade, a lei engendra um 
paradoxo inerente do adensamento associado 
ao potencial de mercado das vias urbanas sem 
o aporte de políticas viárias. Antecipa um cená-
rio de adensamento de vias coletoras que hoje 
representam sérios problemas de circulação e 
integração urbana.

3 – Novos projetos urbanísticos
Considerando a necessidade e o volume de 

intervenções urbanas que a cidade apresenta, 
espera-se o desdobramentos da legislação 
urbanística em projetos de reurbanização e 
programas associados, da maior importância 
em sua capacidade de aglutinar estratégias 
público-privadas na requalificação de espaços 
e do tecido social.

Gestão 

VI BIA
Viver na cidade, hoje!
Sob o eixo temático, “Viver na Cidade 
– Arquitetura/Realidade e Utopia”, a Fun-
dação Bienal de São Paulo e o IAB , com 
a participação da iniciativa privada, se 
desdobram  para  concretizar a VI Bienal 
Internacional de Arquitetura e Design, 
em São Paulo, de 8 de outubro a 11 de 
dezembro de 2005.
    
   A VI BIA objetiva criar condições para um 
debate e reflexão sobre o morar urbano con-
temporâneo, com a participação de arquite-
tos, urbanistas , autoridades e da sociedade.
   Sob a curadoria do arquiteto Pedro Cury 
(pela Fundação Bienal) e do arquiteto Gil-
berto Belleza (pelo IAB), a Bienal pretende 
reunir profissionais consagrados do Exterior 
e do Brasil. Entre outros:
 
 Ricardo Legorreta (México),
 Richard  Méier ( EUA)
New City Architecture (Inglaterra)
Henri Ciriani (França)
Alberto Baeza (Espanha)
 Rafael Vinôly (Argentina)
 Eduardo Souto de Moura e Gonçalo Byrne 
(Portugal), além de Carlos Bratke, Rosa 
Grená Kliass, Décio Tozzi, Índio da Costa, 
João Carlos Cauduro,  Paulo Zimbres, Hec-
tor Vigliecca, Benno Perelmuter, Eduardo 
de Almeida, Joel Campolina, do Brasil.
    A mostra será dividida em sete segmentos. 
Ou seja:
- Representações Nacionais
-  Mostras Especiais 
- Exposição Geral de Arquitetos 
- Concurso Internacional de Escolas de 
Arquitetura 
- Mostras Institucionais 
-  Fórum de Debates 
- Exposição Design e Tecnologia.
 O layout é de Pedro Mendes da Rocha.
Informe-se no IAB,  fone (11) 3259-6866

Rosa Maria Puchala,
da Comnissão Operação Urbana/Centro/

Emurb 
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Correção  – Ao contrário do que 
registrou a matéria “A Bienal ao longo do 
tempo” (III BIA), no BO 4, o arquiteto e 
designer Arne Jacobsen, autor da famosa 
cadeira Ant/formiga, não nasceu na Suécia, 
mas em Copenhague, Dinamarca.

Setembro 5 a 9 
11 Seminário de Arquitectura 
Latinoamericana. 
O evento que será realizado no Centro 
Vocaciones de Oaxtepec, no México, tem 
como objetivo refletir sobre a produção e o 
pensamento da arquitetura latino-americana, 
a partir da cidade, abrangendo o período de 
1985 a 2005. 
Informações: www.xi.sal.org         

Curtas
SINAGOGA VAI ABRIGAR UM 
MUSEU
A sinagoga Beth-El (que significa “Casa de 
Deus”), na rua Avanhandava, no centro de 
São Paulo, será transformada num museu 
sobre a cultura judaica.
Projetada em 1929 pelo arquiteto-engenhei-
ro russo Samuel Roder, a sinagoga que foi 
um dos pontos-referência da comunidade 
judaica, na capital, acabou se esvaziando 
devido à mudança de famílias para outros 
bairros periféricos da cidade. 
Para adaptar o edifício de cinco andares 
à nova realidade, a Associação Amigos do 
Museu Judaico de São Paulo decidiu abrir 
um concurso entre  escritórios de Arqui-
tetura paulistas. Os seja: os escritórios  
Botti/Rubin, Roberto Loeb, André Vainer, 
Marcos Cartum, Paulo Bastos e Brasil Ar-
quitetura.
Segundo a Associação, o novo projeto será 
o primeiro museu da cultura judaica do 
Estado de São Paulo e, também, o maior da 
América Latina sobre o tema. Assim, um dos 
espaços do museu será destinado ao registro                                                                                            
e explicação dos principais ritos e festas da 
cultura judaica.

Toscano em Portugal – Com todas 
as circunstâncias e pompas, foi inaugu-
rada, no dia 7 de abril, na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto, 
Portugal, uma exposição da obra de João 
Walter Toscano.

Segundo ao arquiteto e professor por-
tuguês Fernando Távora, a obra de Toscano 
constitui “um discurso arquitetônico simples e 
largo, não complicado nem mesquinho: simples 
mas não ingênuo nem primário, largo mas não 
disperso, antes contido”.  Enfim, “è mais um 
discurso claramente brasileiro”, assegura. 

Entre as obras de Toscano (com Odilea 
Setti Toscano e Massayoshi Kamimura), 
um destaque: a Estação do Largo 13, em São 
Paulo, em aço, que recebeu o prêmio “Meta-
lúrgica “, na Interach, de Sofia, Bulgária e o 
prêmio Cayc na Bienal de Buenos de Aires, 
nos anos 80.

Bratke em “Assinaturas” – Abrindo 
a série “Assinaturas”, a Companhia Editorial 
Nacional com apoio da FNAC, lançou o livro 
“Carlos Brakte /Arquiteturas”. O livro regis-
tra a trajetória do arquiteto, que presidiu o 
IAB de 1992 a 1993.

EDIÇÃO 50
Ao chegar ao número 50, o Bole-
tim prepara uma edição especial. 
Associado, participe, enviando sua 
sugestão e opinião!
/iabsp@iabsp.org.br 

Memória Agenda Registrado
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O IAB lançou em abril, a 7ª edição do Prêmio Jovens Arquitetos. 
Confi ra o Edital no site no IAB/SP; www.iabsp.org.br

Esta premiação organizada pelo IAB/SP 
já esta consagrada nacionalmente sendo um 
importante evento de valorização do jovem 
arquiteto. Os  trabalhos divididos por três 
categoriasde 1° Projeto de arquitetura e obras 
executadas, 2° Urbanismo e  3° Ensaios críticos, 
serão julgados por profi ssionais qualifi cados 
que irão destacar a produção de uma arquite-
tura consciente, preocupada com as relações 
dos espaços, seus dimensionamentos, sua 
estética e sua originalidade, identifi cando no 
trabalho premiado o momento da inovação, e 
da renovação da arquitetura  produzida pelos 
jovens arquitetos de todo o Brasil.

A cada edição essa premiação ganha mais 
prestígio e o número de trabalhos é sempre 
crescente, por esse motivo desta vez já conta-
mos com uma área maior para exposição dentro 
do Museu da Casa Brasileira, local onde será 
realizada a solenidade de premiação no dia 7 
de julho e posteriormente debates nos dias 14 
e 21 do mesmo mês. O IAB/SP conta com a 
participação de maior número de trabalhos 
nesta edição, que objetiva divulgar, destacar e  
debater a nova arquitetura brasileira produzida 
pelos jovens arquitetos de todo o país. Jovem 
arquiteto Mostre sua cara, participe!

A idéia geral é de que forros suspensos, 
modulados e removíveis têm como 
principal utilidade ocultar e proteger 
instalações (elétricas, hidráulicas e de 
ar-condicionado) e facilitar o acesso a 
elas em caso de necessidade de reparos 
ou manutenção. No entanto, essa visão 
é limitada quando os forros em questão 
são fabricados na Alemanha pela AMF, 
cujos produtos têm conquistado cres-
cente preferência junto a arquitetos e 
designers de interiores de todo o país. 
Um forro suspenso AMF tem pelo menos quatro outras utilidades, ainda 
pouco conhecidas, e descritas resumidamente a seguir.

Desempenho acústico – Os forros AMF de fi bra mineral apresentam 
desempenho acústico superior, com atenuação sonora (Dn,c,w) de até 
43 dB e absorção sonora (NRC) de até 0,90.

Proteção ao fogo – Os forros AMF apresentam os melhores índices 

Informe técnico

Mais informações:

AMF
Rua Joaquim Nabuco, 47 - sala 117 - São Paulo - SP
Tel: (11) 5093-8484 - Fax: (11) 5093-2424
Site: www.amf-brasil.com.br

mundiais de propagação superfi cial de 
chama e emissão de fumaça, conforme 
comprovam laudos do IPT.

Higiene – A AMF também fornece forros 
com tratamento HYGENA, bactericida e 
fungistático, que atendem aos requisitos 
de higiene de ambientes de saúde, e tam-
bém sistemas de forros que cumprem as 
rigorosas exigências de Sala Limpa (Clean 
Room).

Diferenciação estética – O conceito 
tradicional de que forros modulados são todos muito parecidos também 
é coisa do passado. Os forros AMF apresentam fl exibilidade dimen-
sional, com painéis a partir de 300 mm de largura até 2500 mm de 
comprimento. Os sistemas de montagem incluem desde os tradicionais 
perfi s aparentes até perfi s ocultos. E há ainda outros diferenciais como 
perfurações e desenhos de superfície muito variados, além de grande 
variedade de cores na escala RAL.

As utilidades (pouco conhecidas) 
dos forros suspensos

Premiação

III Prêmio Pré-fabricados (categoria 
estudantes), da Abcic e ABCP. As inscrições 
foram até 12 de maio e os tralhados deverão 
ser entregues até 18 horas do dia 30, na sede 
do IAB/SP. Inf. Fone (11) 3259-6866.

Concurso Ousadia/Ibracon para 
estudantes de Arquitetura e Engenharia. 
A premiação vai ocorrer durante o 47º 
Congresso Brasileiro de Concreto, em 
setembro. Confi ra o Regulamento no site: 
www.ibracon.org.br ou site do IAB/SP 
www.iabsp.org.br
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Biênio 2004 / 2005
Presidente: Paulo Sophia. 1o vice-presidente: Eduardo de Jesus Rodrigues. 2o vice-presidente: Décio Tozzi. 3o vice-presidente:  Antonio Cláudio P. da Fonseca. Vice-pre-
sidente financeiro: Carlos Carmelo de Benedetto. Diretor financeiro: Pedro Nosralla Júnior. 1o secretário: Lílian Dal Pian. 2o secretário: Cecília Pisetta.  Diretores: Jaime 
Cupertino, Pedro de Melo Saraiva, Fernando de Magalhães Mendonça, Regina Helena Vieira Santos, Francisco Prestes Maia Fernandes e Elefterios A. Athanasopoulos. Conselho 
Fiscal: Roberto Selmer Júnior, José Renato Soibelmann Melhem e Poliana de Melo Leite. Conselho Superior (titulares): Elisabete França, Fábio Penteado, Pedro Antonio 
Galvão Cury, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Joaquim Guedes, Renato Luiz Martins Nunes, Edson Jorge Elito, Marcelo Daniel Hobeika, Eduardo Habu e Mario Yoshinaga. Conselho 
Superior (suplentes): João Honório de Mello Filho,José Eduardo Tibiriçá, Lucio Gomes Machado, José Magalhães Jr, Valter Caldana, Carlos Bratke, Paulo César Freire, Fernando 
Rodrigues Neto e  Aurivaldo Farias de C. Pacheco. Vice-presidentes regionais de Núcleos: Joaquim Caetano de Lima Filho – Campinas, Elisabeth Brigida Bottamedi – São 
Carlos, Ana Maria Abreu Sandim – Mogi das Cruzes, Maria Cristina Bondezan – Marilia e Paulo Roberto Correa – Bauru. Conselho Superior Especial da Presidencia: José 
Carlos Ribeiro de Almeida, Arnaldo Martino, Titio Livio Frascino,  Antonio Carlos Sant’Anna Jr e Ubyrajara Gilioli. Conselho Vitalício: Miguel Pereira, Ciro Pirondi, Fábio Goldman 
e Fábio Penteado. Vice-presidente do IAB/DN: Gilberto Belleza

RELAÇÃO DE NÚCLEOS (INTERIOR) DO IAB-SP: PRESIDENTES
Americana: Victor Chinaglia Jr. Araraquara: Renata Aboud Barbugli. Bauru: Wagner Domingos. Campinas: Marcelo Daniel Hobeika. Franca: Cláudio Barbosa Ferreira. Guarulhos: 
Mario Yoshinaga. Itatiba: José Augusto Silveira Franco. Jundiaí: Ricardo Ropelli Felippi. Limeira: Alex Marques Rosa. Litoral Norte: Davison Becato. Marilia: Mauricio Santana 
Rezende. Mogi das Cruzes: Nelson Bettoi Batalha. Piracicaba: Francisco Ferraz Jr. Presidente Prudente: Kazuo Maezano. Ribeirão Preto: Onésimo Carvalho. Santo André: 
Roberto Dias Marin. São Carlos: Regina Maria Duarte Doria. São José dos Campos: Rolando Rodrigues da Costa. São José do Rio Preto: Márcia B. Pontes Gestal. Sorocaba: 
Paulo Cesar Freire. Sumaré: Fernando Rodrigues Neto. Suzano: Eduardo Habu. Taubate: Paulo Gomes de Oliveira. Vinhedo: Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco

GRUPO DE ASSESSORIA
PLANEJAMENTO URBANO – Coordenação: Arq. Rosa Puchala – Composição inicial: Arqs. Candido Malta Campos, Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e Tito Livio Frascino. 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Candi Hirano – Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna e Paulo Correa. PRÁTICA 
PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado – Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson Elito e Marcos Toledo. LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. 
Marco Fogaccia – Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá, José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel Fabregues. HABITAÇÃO 
– Coordenação: Arq. Joan Villá – Composição inicial Arqs. Elisabete França e Pedro Paulo de Melo Saraiva. PATRIMONIO HISTÓRICO – Coordenação: Arq. Marcos Carrilho – Composição inicial: 
Arqs. José Carlos Ribeiro de Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne Mota e Victor Hugo Mori. MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA – Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli, 
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de Jesus Rodrigues. QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA 
– Coordenação: Arq. Arnaldo Martino – Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João Honorio de Melo Filho e José Borelli. TRANSPORTES – Coordenação: Arq. Renato Anneli – Composição 
inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e Silvana Zione. CONCURSOS – Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza, Jose Carlos Ribeiro de 
Almeida, Paulo Sophia e Valter Caldana. HONORÁRIOS DO IAB-SP – Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M. Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos Pereira Viviani, Carlos 
Andrigo, Glaucy Rillian de Oliveira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Armando Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando Kenzler, 
Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e Aparecida Bou Ghosn.

REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: Arq. João Honório. CTLU:  Miriam Tibiriça – Titular. Gilberto Belleza – Suplente. CIC – COMISSÃO DA INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO: 
Eleftérios Athanasopoulos. CNLU – COMISSÃO NORMATIVA DE LEGISLAÇÃO URBANA: Arq. Antonio Claudio – Titular. Arq. José Luiz Tabith Jr. – Suplente. COMLU – COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA: Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular. Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente. COMISSÃO ESTADUAL DE HABITACÃO: Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida. COMISSÃO 
OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Francisco Spadoni – Suplente. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA: Arq. Francisco Prestes 
Maia Fernandes – Titular. Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente. CONDEPHAAT: Arq. Jon Andoni V. Maitrejean. CONPRESP: Arqª. Mônica Junqueira. CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
URBANA: Arqs. Tito Livo, Miguel Pereira e José Luiz Tabith. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SANTOS: Arq. Nelson Goncalves de Lima. CONSELHO MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE: Arq. Miranda Martinelli Magnoli – Titular. Arqª. Ana Maria Antunes Coelho – Suplente. 
CONSEMA: Arq. Violeta Saldanha Kubrusly – Titular. Arqª. Eduardo Trani – Suplente. CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”: Arq. Paulo Sophia. CREA/SP – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA: Titular: Arqs. Gilberto Belleza, Edson Jorge Elito, Rolando Rodrigues da Costa, Benno Michael Perelmutter, Paulo Roberto Correa, Denise Guarezzi e Marco da Silva 
Fogaccia. Suplente: Arqs. Maria de Lourdes de Carvalho, Elvis José Vieira, Maria do Carmos Lopes Soueiro, Onésimo Carvalho de Lima, Ricardo Ropelle Felippi, Ricardo Carvalho Lima Ramos e Francesco 
Rivetti. EMURB – GRUPO DE GESTÃO DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA: Titular: Arq. Carlos Carmelo De Benedeto,  Suplente – Arq. Vasco de Mello. FÓRUM SÃO 
PAULO: Arq. Sergio Zaratin – Titular. Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente. PROCENTRO: Arq. José Armenio de Brito Cruz – Titular. Arq. Pedro Nosralla Jr. – Suplente. SECRETARIA DA 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA – CPPU: Arq. Sylvio de Ulhoa Cintra Filho. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO DE SÃO PAULO – SEMPLA CONSELHO CONSULTIVO / PLANO DIRETOR: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Gilberto Belleza – Suplente. VIVA O CENTRO: Arqª. Elisabete França. 
COMISSÃO CONSULTIVA DE ARTE - METRÔ  – Titular: Vasco de Mello, Suplente - Carlos Carmelo De Benedeto 

Aos 92 anos, morreu em março, o arquiteto 
japonês Kenzo Tange. Prêmio Pritzker 
de Arquitetura, em 87, Tange se projetou 
internacionalmente, ao promover uma 
arquitetura inspirada na  “união entre 
tecnologia e humanismo”-. Entre seus 
trabalhos, estão o plano de reconstrução 
de Hiroxima, o Museu da Paz e o Complexo 
Olímpico de Tóquio.

A título de registro histórico, o BO assinala, 
ainda, a morte do arquiteto norte-america-
no, Philip Johnson, aos 96 anos, no dia 
26 de janeiro`05. Com projetos de arranha-
céus de aço e vidro, como o prédio da Ame-
rican Telephone and Telegraph, em Nova 
York, Philip Johnson, mudou a paisagem 
urbana  contemporânea. Prêmio Pritzker, 
em 1979, deixa uma frase lapidar “eu gosto 
de estar na vanguarda”.

Caro Paulo Sophia,
Quero agradecê-lo infinitamente por vossa 
acolhida calorosa e pela perfeita organização 
de minha conferência.
Fiquei absolutamente fascinado com sua 
cidade, que tem uma identidade muito forte 
contrariamente ao que se poderia a priori su-
por. Ela lembra, às vezes, os sonhos futuristas 
dos anos 30 (com seus arranha-céus estilo art-
déco, o aeroporto urbano, os helicópteros e as 
torres de comunicação da avenida Paulista), 
além do apelo à modernidade triunfante dos 
anos 50 ( aqui, os projetos de Niemeyer são 
contemporâneos para toda a eternidade.
Mas o que mais me surpreendeu foi o Centro 
de lazer (Sesc-Pompéia), de Lina Bo Bardi. É 
um grito arquitetônico de uma intensidade 
absoluta. Na França, os trabalhos de Jean 
Nouvel (o teatro de Belfort), de Patrick Bou-
chain, de Jacques Hondelatte ou de Jean-
Philippe Vassal parecem fadados a ficarem de 
lado dessa autêntica arquitetura do real. 
Com minha sincera amizade,

Richard Scoffier 

Muros?
No número anterior (boletim jan/fev) no 
artigo Cena Urbana, não ficou claro que 
quase a totalidade da matéria é de minha 
autoria.
“O Muro: Símbolo da Segregação Social”, 
pág. 17, informamos que as propostas e as fo-
tos publicadas, fazem parte do livro “O muro 
da USP e a Nossa Tara por Muros” do Arqui-
teto José Roberto Andrade Amaral, texto que 
está a disposição dos interessados pelo e-mail 
do autor: roberto_arquiteto@yahoo.com.br.
Grato pela atenção, 

Arquiteto José Roberto Andrade 

Estacionamento subterrâneo?
“A revista Veja - São Paulo de 6 de Abril de 
2005 publicou em  – A opinião do leitor – texto 
assinado por mim onde sugiro a construção de 
estacionamento em baixo do Teatro Municipal,  
jamais sugeri isto e jamais o farei.” 

Fábio Goldman (conselheiro vitalício do 
IAB/SP e ex-presidente do IAB/DN)

Curtas
E-mail In memoriam Espaço do associado

Aos 63 anos, morreu no dia 22 de março, 
em Belo Horizonte o arquiteto e  professor 
Álvaro Hardy (Veveco)
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I
niciar o quarto semestre de uma gestão como presidente 
do Departamento de São Paulo do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil impõe algumas refl exões, e, da mesma 
forma, alcançar a marca dos 50 boletins informativos é fato 
signifi cativo e um marco histórico.

As reflexões propostas abarcam: o universo das questões da concei-
tuação arquitetônica, de sua prática profissional, da formação profissional, 
os posicionamentos políticos de nosso Instituto diante da gestão pública e as 
novas frentes para a ampliação de nossa atuação política e cultural.

Todas estas reflexões permeiam as páginas deste nosso boletim 
número 50.

O departamento tem ampliado sua base de ação   de todos os arquitetos, 
discutindo a prática profissional que, há muito, já não é mais a mesma. Para 
isso promoveu concursos, exposições e debates, além de múltiplas 
ações voltadas aos estudantes de arquitetura. Da mesma for-
ma, tem ampliado sua conexão com as escolas de arqui-
tetura de todo o estado de São Paulo. 

O “7º Prêmio Jovens Arquitetos - 2005”, o 
“3º Prêmio Pré-fabricados para estudantes de 
arquitetura” em associação com a ABCP e a 
ABCIC e a premiação “Iniciativa Solvin–Ar-
quitetura Sustentável”, em andamento, são 
alguns destes recentes exemplos das ações de 
sucesso de nosso departamento. Associado 
ao “7º Prêmio Jovens Arquitetos ∕ 2005”, 
a nominação ao primeiro lugar com o título 
“Prêmio Eduardo Kneese de Melo”   agra-
ciado com uma passagem para a França e 
Alemanha patrocinado pela empresa Somfy 
do Brasil.

Da mesma forma, o departamento procurou 
estar presente junto aos órgãos públicos, em que a 
representação dos arquitetos se faz necessária. Estas 
representações só ganharão qualidade e visibilidade 
efetiva a partir do reforço de nosso quadro de associados 
e a presença destes no IAB∕SP.

Muito embora estejamos vivendo um quadro político de 
perplexidade geral no país, levamos a mensagem aos órgãos públi-
cos de que arquitetura não é atividade que trata apenas da “forma 
exterior”, mas trata, principalmente, da infra-estrutura e da ocupação 
ordenada de um território para o sucesso da própria sociedade.

Destacamos aqui, o encontro dos Núcleos do Departamento de São 
Paulo e Primeira Reunião do Conselho Estadual realizado de acordo, e 
em obediência ao estatuto de nosso Instituto, ocorrido nos dias 7, 8 e 9 de 
julho próximo passado, quando estiveram presentes em nossa sede os pre-
sidentes de 14 Núcleos e 11 ex-presidentes do departamento São Paulo. O 
relato deste trabalho está nas páginas deste boletim e este trabalho inaugura 
uma prática que deverá ser a principal política de nosso Instituto, ou seja, 
a integração plena e sem fronteiras municipais dos arquitetos de um 
estado que suplanta a marca dos 40 milhões de habitantes.

O Departamento esteve presente em todos os eventos que, em conjunto 
com vários núcleos, foram preparados para respaldar e valorizar a atuação 
dos arquitetos em nosso estado. Levou-se pelo estado a mensagem de que em 

um bom projeto arquitetônico e urbanístico está o sucesso de qualquer 
intervenção nas nossas cidades.

Assim o período recente foi marcado pela fundação de dois novos núcle-
os no interior, o de Rio Claro e o de Atibaia. Nascem aglutinados em torno 
dos ideais do IAB.

A respeito das representações internacionais do IAB, a atual Direção 
Nacional do IAB necessita ouvir a experiência dos colegas conselhei-
ros para garantir a qualidade e a continuidade da representação do 
IAB na UIA. Da mesma forma, não pode esquecer de importantes re-
presentações internacionais em organismos como a FPAA – Federação 
Pan-Americana de Arquitetos e o CIALP Conselho Internacional dos 
Arquitectos de Língua Portuguesa.

O colega arquiteto Jaime Lerner concluiu sua gestão à frente da UIA e o 
arquiteto Gaetan Siew das Ilhas Mauricius é o novo presidente eleito 

em julho passado na cidade de Istambul.
Embora atentos com a atividade profissional no esta-

do e no país, o nosso departamento também recebeu 
arquitetos estrangeiros com suas exposições e pa-

lestras, ampliando assim as possibilidades de in-
tercâmbio. Neste segundo semestre seguiremos 
recebendo estas contribuições do “Além Mar”, 
com um seminário de arquitetos da cidade do 
Porto programado para novembro.

As grandes dificuldades econômicas 
de nossa sociedade e o sério e delicado 
momento político do país estão refletindo 
seriamente na organização da “6ª Bienal 
Internacional de Arquitetura de São Pau-
lo”, que, nesta reta final de sua realização 

irá impor aos arquitetos do IAB, união, se-
riedade, e desprendimento ao trabalho que 

se tem pela frente.
Nosso conselho profissional, o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, que tramita na Câ-
mara de Deputados em Brasília, sob o nº. 4747/2005, irá 

enfrentar as dificuldades de um congresso estremecido pe-
los escândalos e pela corrupção, o que não muda nossa dispo-

sição de seguirmos firmes no propósito de aprová-lo rapidamente e conquis-
tarmos nossa “alforria profissional” do sistema CREA/CONFEA para então, 
e a partir do CAU, implementarmos os controles profissionais e de formação 
tão necessários à uma sociedade moderna e que deve ter na arquitetura um 
braço de ação técnico e artístico.

Nosso Instituto é, e será, o reflexo direto de nossa coesão em torno 
dos nossos ideais defendidos ao longo de nossa história.

Encerro este editorial com algumas manifestações recentes de colegas 
ex-presidentes de nosso IAB∕SP: Renato Nunes “...não temos legislação 
que garanta a qualidade do espaço...”, Alberto Botti “...não devemos ficar 
falando para arquitetos ou somente entre arquitetos...”, “...devemos, enfim 
convencer a sociedade de que a profissão do arquiteto é muito importante...” 
e finalmente Pedro Taddei “...nossa profissão não é só técnica ou só arte..”, 
“....os grandes avanços em várias áreas, são resultado de posições firmes do 
Instituto ao longo de sua história...”

Paulo Sophia, 01/08/0�

Um IAB sem Fronteiras



C
omo brasiliense das pri-
meiras gerações, me ad-
miro com a velocidade, 
a coragem e o empenho 
na construção da nova 

capital na década de 50. E agora no IAB me 
deparo com documentos históricos que 
mais uma vez mostram o espírito empre-
endedor de homens que se entregaram a 
construir uma cidade, como está registrado 
no Boletim IAB SP em todas as etapas da 
construção de Brasília. 

A Nova Capital e os arquitetos
“O IAB em diversas ocasiões, através 

de seu órgão Central e do Departamento 
de São Paulo, entrou em contato com a 
Comissão de Estudos e Planejamento da 
Nova Capital do Brasil com o intuito de 
fazer sentir a necessidade de participa-
ção dos arquitetos nacionais em em-
preendimentos de tal envergadura... Os 
insistentes apelos do IAB não foram 
ainda satisfatoriamente atendidos. De-
clarações feitas pelo Marechal Pessoa 
Cavalcanti Albuquerque, presidente 
da aludida comissão, ora transforma-

da em autarquia – indicam não ha-
ver critérios seguros, nem estar 
claramente garantida a partici-

pação dos arquitetos e urbanistas brasileiros, nem ha-
ver clareza no que tange à organização de concursos e 
elaboração de um plano piloto.” 

Boletim IAB SP – nº 25 – março de 1956
Alfredo Paesani – Bernardo Castelo Branco – Pedro 
Terrano – Rodolpho Ortenblad Filho

“O Presidente da República e o IAB
O Presidente da República, em entrevista pública dada 

a 24 de maio respondendo a uma pergunta, disse ter de-
cidido entregar ao IAB, o encargo de organizar o plano 
diretor da nova capital federal, aproveitando os estudos já 
existentes. Esta declaração é resultado de trabalho realiza-
do pelo IAB no sentido de prestigiar a classe dos arquitetos 
brasileiros, fazendo os participar do empreendimento.” 

Boletim IAB SP – nº 27 – maio de 1956
Alfredo Paesani – Bernardo Castelo Branco – Pedro 
Terrano – Rodolpho Ortenblad Filho
Nota: O Presidente da República – Juscelino Kubitchek 
de Oliveira

Em agosto de 1956 o IAB SP publica a carta do então 
presidente do IAB Nacional, o arquiteto Ary Garcia Roza 
ao presidente Juscelino Kubitchek, sobre a proposta de 
organização do concurso.

Em setembro do mesmo ano, publica o Edital, e em 
março de 1957 anuncia a proposta vencedora, do arqui-
teto Lúcio Costa.

Cena urBana
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“Os dois 
candangos”, 

escultura de Bruno 
Giorgi

Qualidade de vida - vista aérea de superquadra: ênfase ao verde e à mobilidade urbana
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Três anos depois Brasília é inaugurada.
Os informes sobre Brasília, por mais antigos e pequenos, 

consolidam a participação do IAB na história da arquitetura 
do Brasil, contribuindo para que os profissionais revejam a 
importância da profissão dentro da história do país. 

Observe os arquitetos, homens de ação que constro-
em sonhos. Exemplos vivos que motivam a transformação 
da imagem de nossa profissão no mercado, e nos enco-
raja a realizar sonhos. Um arquiteto1 um dia traçou uma 
cruz num quadrilátero, onde haveria um lago, traçou suas 
asas e seus percursos, sua monumentalidade, vislumbrou 
caminhos e pontes ... um colega2 genial se propôs a fazer 
poesia em concreto no cerrado, um engenheiro3 se impôs 
ao desafio de construir e um presidente4 que transformou 
um país em cinco anos. Além desses homens, quantos 
mais se lançaram a construir um sonho? Muitos brasilei-
ros acreditaram nele e, hoje, o Distrito Federal tem quase 
dois milhões de habitantes. Este projeto realiza a função 
do arquiteto como um agente de transformação urbana e 
social. Essa é a lição de Brasília. Longe de ser um paraí-
so, ou um exemplo de convivência socialista, de iguais, 
Brasília soa humanista no tom da bossa nova. E esquinas? 
Ah! repletas delas, em todas as entrequadras, um bote-
co, um comércio tradicional, algo novo também há. E o 
verde no plano piloto esmerando conforto, amplitude e 
generosidade.

Na paulicéia de 450 anos vivo hoje a complexida-
de de uma das maiores cidades do mundo, e me acho 
muitas vezes procurando por aqui a lógica e a beleza 
de Brasília. 

Visitei Brasília em seu aniversário de 45 anos, e foi 
inevitável olha-la como arquiteta, mas logo me lembrei 
de como aprendi a ser cidadã dos traços de Lúcio Costa, 
que brincava nas formas de Niemeyer, de esconde-es-
conde em pilotis, bicicleta “em baixo do bloco”, na qua-
dra, ao som de rock nacional dos anos 80 e 90, andava-se 
muito sem se incomodar com barulho, ou distâncias, pois 
o caminho era livre, na escola parque aprendi música, na 
biblioteca da entrequadra juntava os amigos para ler e 

depois jogar conversa fora, o clube sempre lotado como 
praia carioca. A música, a cultura, os esportes e as ativi-
dades cívicas que fizeram parte da história da geração de 
Brasilienses, não candangos, que virão de perto as gran-
des transformações políticas do século passado, os mili-
tares e seus desfiles no “eixão” rodoviário, a campanha 
das diretas, a morte de Tancredo Neves, o impeachment. 
Viver em Brasília não é apenas ser telespectador de um 
céu estupidamente belo, mas conviver com a dinâmica 
do governo nacional, suas transformações políticas e ma-
nifestações de pouco ou muito caráter. Agora é uma cida-
de moderna-madura, em seus 45 anos, desempenhando 
o papel para o qual foi projetada e adquirindo dentro de 
sua “personalidade” os bons e maus exemplos de qual-
quer cidade.

Hoje o IAB SP continua a distribuição de informação e 
valorização do arquiteto através de seu Boletim, que inclusi-
ve chega a Brasília, nos gabinetes dos deputados e senadores 
com o intuito de promover a arquitetura, e pleitear o Conse-
lho próprio dos arquitetos. O Boletim que atravessa a história 
homenageia a cidade de Brasília e os arquitetos.

ARQ. ALINE PORTO

Notas: 
1. Arquiteto Urbanista Lúcio Costa
2. Arquiteto Oscar Niemeyer
3. Engenheiro Israel Pinheiro
4. Presidente da República Juscelino Kubitchek

Pela coleção Senac de fotografia, foi lançado recentemen-
te o livro do fotógrafo de arquitetura Nelson Kon.
Arquiteto formado pela FAU-USP, Nelson é detentor de 

um rico acervo de imagens sobre a cidade de São Paulo e da 
sua arquitetura contemporânea nos últimos 20 anos.

A cidade é observada pelo fotógrafo que, compõe com 
seus volumes de concreto e malhas urbanas, conduz as diver-
sas situações de luz e procura as relações de reciprocidade 
com seus habitantes.

O livro nos apresenta esta visão cuidadosa do habitat 
paulistano. Vistas em plongée, aéreas ou fechadas nos detalhes, 
mostram que apesar de todo o descaso, nossa cidade ainda 
permanece bela, e se transforma quando refinamos o olhar.

Composições precisas em diversos formatos, sensações 
cromáticas, brilhos e traços em preto e branco, se destacam 
nas sensíveis imagens de edificações emblemáticas da cidade, 

Click de mestre
Nelson Kon, Coleção Senac de Fotografia
www.editorasenacsp.com.br

como a Pinacoteca, o Mube, a 
Oca, o Sesc Pompéia e o pré-
dio da Fiesp, entre outros.

Jun to  com Cr i s t i ano 
Mascaro e outros fotógrafos, 
Nelson tem contribuído pelo 
ressurgimento da fotodocu-
mentação de arquitetura no 
país, feita por fotógrafos que 
se comprometem e respeitam 
a produção dos arquitetos 
brasileiros.

Como nos ensinou Cartier-Bresson, o momento é único e 
decisivo, e a fotografia coloca na mesma linha de mira, a cabeça, 
o olho e o coração, assim como a vivência na arquitetura.

ARQ. ChICO PRESTES MAIA

Resenha
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AuLa maGna Francisco Spadoni

D
entro do Projeto Aula Magna, criado pelo Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
de São Paulo, para que os grandes nomes da 
Arquitetura Brasileira e os arquitetos do pró-
prio IAB/SP, possam transmitir sua experiên-

cia, esteve em Santos para uma palestra no dia 13 de maio, 
o arquiteto Francisco Spadoni.

A palestra aconteceu no auditório do Curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade Católica de San-
tos, que gentilmente cedeu o espaço para que o IAB/SP e a 

Associação dos Ex Alunos da FAU Santos, organizas-
sem o evento. 

Diante de uma platéia numerosa e atenta, 
Spadoni apresentou um panorama 
da sua trajetória profissional, com 
desta que para os projetos premiados 
pelo IAB/SP em diversas oportunida-
des, bem como alguns trabalhos para 

concursos nacionais.
Sempre destacando o trabalho em 

equipe, Spadoni ponderou ao grande 
número de estudantes presentes as várias 
possibilidades de atuação do profissional 
arquiteto, seja em grandes projetos, como 
o Campus da Universidade Mackenzie 
em Tamboré, seja em projetos do objeto, 
como os desenvolvidos para o SESC SP.

A apresentação do palestrante foi feita pelo presidente 
do IAB/SP, arquiteto Paulo Sophia, que aproveitou a opor-
tunidade para falar sobre as atividades do Instituto bem como 
da pertinência de se reativar o núcleo da Baixada Santista 
do IAB/SP, que sem dúvida ocuparia um papel importante 
nas lutas da categoria na região. 

Entre os presentes, diversos colegas professores da FAU 
Santos além do vice presidente do IAB, arquiteto Carlos 
Carmelo, do presidente e vice presidente da AEAFAUS, 
respectivamente os arquitetos Maurício Azenha Dias, e 
Ruy Debs, e do arquiteto Nélson Gonçalves de Lima Jr. 

AuLa maGna
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arquiteto, seja em grandes projetos, como 
o Campus da Universidade Mackenzie 
em Tamboré, seja em projetos do objeto, 
como os desenvolvidos para o SESC SP.

J
á estão em fase fi nal os preparativos para a realização da VI 
Bienal Internacional de São Paulo que ocorrerá de 22 de 
outubro a 11 de dezembro no Pavilhão da Bienal no 
Ibirapuera, organizada pelo IAB e pela Fundação Bie-
nal.
O evento, sob o tema “Viver nas Cidades – Arquitetura, 

Realidade e Utopia”, terá a característica de propor uma 
melhor compreensão da exposição e da arquitetura, o que 
motivou a Bienal a contemplar os espaços da exposição, 
em sua grande maioria, para o grande público.

Além disso, os expositores foram incentivados a pro-
jetarem seus próprios espaços, criando um rico panorama 
dentro da mostra, com identidade espacial do autor e de 
sua obra.

A mostra será composta por vários segmentos, dentre 
os quais destacam-se os seguintes já confirmados:

Mostras das seguintes Representações Nacionais
• África do Sul • Alemanha • Argentina 
• China • Cingapura • França • Israel 
• Itália • México • Portugal • Áustria 
• EUA  • Holanda e Suécia 

Salas Especiais Arquitetos Estrangeiros
• Alberto Campo Baeza – Espanha 
• Bonelli Gil – Espanha 
• Eduardo Souto de Moura – Portugal 
• Gonçalo Byrne – Portugal • Hans Hollein – Àustria 
• Rafael Vinôly – EUA • Ricardo Legorreta – México 
• Richard Meier – EUA • Vittorio Gregotti – Itália 
• New City Architecture – London 
• Henri Ciriani – França • Thomaz Herzog – Alemanha 
• José Cruz Ovalle – Chile   

•Arquitetura•Realidade•Utopia
Preparativos fi nais para a VI Bienal Internacional de Arquitetura

Salas Especiais Arquitetos Brasileiros
• Eduardo de Almeida • Carlos Bratke • João Carlos Cau-
duro e Ludovico Martino • Benno Perelmutter e Maciel 
Peinado • Rosa Kliass • Décio Tozzi • Hector Vigliecca  
• Paulo Zimbres • Luiz Eduardo Índio da Costa • Joel 
Campolina • Antonio Carlos Campello Costa • Luis Forte 
Neto • Vital Pessoa de Mello • Siegbert Zanettini • Mario 
Aluisio • Acácio Gil Borsoi • Joan Villà

Salas Especiais Históricas
• Alvar Aalto - Finlândia • Le Corbusier – França • Carlos 
Milan – Brasil • Icaro de Castro Melo – Brasil • Eduardo 
Kneese de Melo - Brasil    

Exposição Geral de Arquitetos
Os arquitetos já foram selecionados e a lista está no 

site do  IAB/SP

Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura
As equipes já foram selecionadas e a lista também  

está no site do IAB/SP
VICE-PRESIDENTE IAB/DN GILBERTO BELLEZA

V I BIA

IAB presente – O presidente Paulo Sophia e o vice-presidente fi nanceiro do IAB/
SP, Carlos Carmelo de Benedetto, participaram, também, do evento
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história & Memória: Rumo ao futuro 
1996 1997

1998

Linha Do Tempo

2004

1999

2001

2003

2002

BO 1 “IAB - perspectiva de 
futuro”. Com o Editorial do 
presidente Pedro Cury, surge em 
1996 o novo Boletim do IAB de São 
Paulo, sob coordenação editorial de 
Edson Elito. Ao longo do tempo, o 
BO - com projeto gráfi co de Marcio 
Mazza - ganha outro perfi l gráfi co, 
com maior número de páginas, 
matérias e cores. 

BO 2 (jul/ago). O segundo 
número, com seis páginas, traz o 
Editorial “pra quê IAB?”, de 
Miguel Pereira, do Conselho 
Nacional e ex-presidente do IAB/DN.

BO � (jan/fev) Oito páginas. 
Editorial, “ainda concursos de 
arquitetura”: em foco, os concursos 
de Arquitetura. Em discussão: a 
remuneração, formas de apresentação, 
julgamento e contratação dos 
concursos.

BO 4 (mai/jun) Editorial:  “notas 
sobre o Estado da profi ssão”: 
Abrahão Sanovicz, ex-membro 
do Conselho Superior, discute a 
perda do prestígio profi ssional em 
conseqüência da transformação do 
projeto como fator de marketing, sem 
conteúdo cultural.
Espaço Aberto: Alberto Botti 
comenta a situação dos escritórios de 
Arquitetura frente à globalização. 

BO 9 (mai/jun) Editorial : 
“arquitetura, qualidade e 
globalização”: Pedro Cury alerta 
sobre os efeitos da globalização na 
produção arquitetônica brasileira.
Espaço Aberto: “Globalização e 
prática profi ssional”, por Miguel 
Pereira, do Conselho da UIA. 
Entrevista: Gregório Repsold, 
ex-presidente do IAB/DN e e o novo 
presidente, Carlos Maximiliano 
Fayet. 
Homenagem: a Lucio Costa, por 
Abrahão Sanovicz. 

BO 10 (set/out) Editorial: 
“parque Ibirapuera, uma polêmica 
necessária”.
Espaço Aberto :”Objetos de 
Arquitetura. João Honório de Mello 
Filho discute as implicações culturais 
e econômicas na contratação de 
trabalhos de arquitetura. 
Concursos: complexo do Carandiru.

BO 11 (nov/dez) Editorial: 
–”patrimônio cultural. Novas 
dimensões”, de Carlos Carrilho, 
do Iphan.

BO 12 (jan/abr) Editorial: 
“profi ssão arquiteto-2”.
Destaque: Colégio de Arquitetos. 

BO 1� (mai/jun) Editorial: 
“II Congresso de arquitetos”, em 
Campinas, SP. 
Homenagem (in memoriam): a 
Abrahão Sanovicz, o “China”, por 
Vittorio Corinaldi.
Destaque: Premiação IAB´98.: 
Espaço Aberto: “UIA em Pequim”, 
por Ruy Ohtake.

BO 14 (jul/set) Editorial: “A 4ª 
BIA e o Colégio de Arquitetos”.
Espaço Aberto:” Megatorre: 
polêmica nas alturas”, por José 
Magalhães Jr.

BO 1� (out/set) Editorial: 
com “um depoimento pessoal” 
Pedro Cury faz o balanço de sua 
segunda gestão na presidência do 
IAB/SP. Lílian Dal Pian assume a 
coordenação editorial do Boletim. 
Espaço Aberto: um painel de 
opiniões sobre a atuação do IAB/SP. 

BO 21 (jan/fev) Editorial: IAB 
oitenta anos! : homenagem do IAB 
de São Paulo aos 80 anos de fundação 
do IAB nacional.

BO 22 (mar/abr) Editorial: o 
IAB e o associado.
Espaço Aberto: projetos para o 
Centro.
Homenagem: a Eduardo Corona, 
ex-vice-presidente da Fau/Usp.
Debate: ciclo (primeira parte) 
gerações de arquitetos.

BO 2� (mai/jun/jul) Editorial: 
refl exos de um novo tempo.
Espaço Aberto: debate Gerações de 
Arquitetos.

BO 24 (ago/set/out) EditoriaL: 
prestando contas , balanço da 
segunda gestão de Gilberto Belleza.
Homenagem: a Antonio da 
Costa Santos ( Toninho), arquiteto, 
ex-prefeito de Campinas, SP.
Concurso: Jovens Arquitetos. 

BO 2� (jan/fev) Editorial: 
Futuro de Trabalho. E de 
esperança, proclama Gilberto 
Belleza, reeleito presidente do 
IAB/SP. 
Ensaio e Crítica: Arquitetura 
– desafi os atuais, por Maria Lucia 
Bressan.
Núcleos: relação de todos os 
Núcleos do interior.
Destaque: IAB/80 Anos

BO �2 (janeiro) Editorial: 
conquistas e contratempos
Registro: premiação IAB´92.

BO �� (fevereiro) Editorial: um 
IAB (cada vez) mais presente.
Debate: honorários.
Concurso: Santana de Parnaíba.

BO �4 (março) Editorial: Rumo 
ao futuro , sobre o tema do xVII 
Congresso Brasileiro de Arquitetos 
“Arquitetura e urbanismo face à 
globalização”. 
Destaque: o III Congresso Estadual 
de Arquitetos, em São Carlos, SP. 

BO �� (abr/mai) Editorial: A 
força (e presença ) do IAB , sobre 
o xVII Congresso Brasileiro de 
Arquitetos.
Concurso : modernização do 
Conjunto Esportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, em São Paulo.

BO �6 (jun/jul) Editorial: bienal 
• ISS • Niemeyer • Site etc.
Homenagem: a Roberto 
Cerqueira César, por Gilberto 
Belleza.
Destaque: V BIA: para rever a grande 
cidade.
Entrevista: Pedro Cury.

BO �7 (agosto) Editorial: 
cenário de contrastes e desafi os.
Debate: arquitetura neoclássica.
Concurso: II Concurso Cauê.

BO �8 (setembro) Editorial: 
Momento de
 ebulição.
Debate: arquitetura neoclássica, 2ª 
parte.
Destaque: V BIA - Qual a cidade 
ideal?

BO �9 (out/nov) Editorial: 
Parabéns, IAB!, sobre os 60 anos 
do IAB/SP.
Premiação: V BIA
Destaque: IAB/SP – 60 Anos.

BO 44 (maio) Editorial: União 
e convergência, sobre
 a eleição da nova Diretoria do IAB 
nacional.
Entrevista: Antonio Cláudio Pinto 
da Fonseca, vice-presidente do IAB/SP. 
Concurso: prêmio pré-frabricados 
de concreto/ ABCP e ABCIC. 
Destaque: Por um IAB convergente.
Palestra: de Sérgio Ferro, na Fau/USP.
Registro: audiência pública – análise 
da PL -347/2003, que cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de 
Arquitetura, Edson Elito. 

BO 4� (jun/jul) Editorial: “IAB 
- uma entidade de todos”.
Entrevista: Jorge Könisberger, o 
novo presidente da AsBEA.
Destaque: prêmio Jovens Arquitetos, 
Núcleos: Piracicaba, São Carlos e 
Guarulhos.
Plano Diretor: aprovada a nova 
lei de Uso e Ocupação do Solo da 
cidade de São Paulo 

BO 46 (ago/set) Editorial: O 
IAB e sua ação política
Entrevista: Demetre Anastassakis, o 
novo presidente do IAB/DN.. 
Núcleos: o encontro dos Núcleos 
do interior em Americana.
Homenagem: a Oscar Niemeyer, 
cidadão paulistano.
Concurso: Bairronovo
Entrevista: Nabil Bonduki, ex-
vereador municipal. 
Debate: eleições -os arquitetos e a 
política.

BO 47 (out/dez) Editorial: 
“Avaliar e persistir”. Paulo Sophia 
faz o balanço de seu primeiro ano 
de gestão.
Entrevista: “Romper a caverna de 
Platão”, com Carlos Carmelo de 
Benedetto, vice-presidente do IAB.
Destaque: premiação Opera Prima.
Debate: o Rodoanel

Homenagem: a Lina Bo Bardi, 90 
anos, por Haifa Y. Sabbag. 
Debate: Artigas – caminhos da 
arquitetura.
Destaque: CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo.
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Ao chegar à 50ª edição, o Boletim registra, nesta linha do tempo, sua história e evolução, que traduz a trajetória 
do próprio IAB. Foram, enfim, quase dez anos de história. Vamos relembrar para avançar?  

1997

2004 2005

1999

2003

2002

2004

Ano 2000/século XXI

 BO � (jul/ago) Editorial: 
“arquiteto: ensino e profissão em 
questão”.
Espaço Aberto: “Ensinar e aprender 
em Arquitetura”, por Ruth Verde Zein.
Destaque: Premiação do IAB´96.  

BO 8 (mar/abr). Editorial: 
“arquitetura por arquitetos:”: 
Pedro Cury e Edson Edito, do 
Conselho Superior, defendem um 
organismo independente do Crea-
Confea, para os profissionais de 
Arquitetura.
Espaço Aberto: “A mulher na 
Arquitetura”, por Márcia Macul.

BO 16 (jan/fev) Editorial: “ 
Projetando o futuro”. Com novo 
visual, o Boletim registra a posse 
de Gilberto Belleza, que aposta 
num IAB de renovação e plural, com 
abertura para o interior.

BO 17 (mar/mai) Editorial: 
“o iab e os jovens arquitetos”, de 
Miguel Pereira, vice-presidente 
da UIA. 
Espaço Aberto: “As escolas de 
Arquitetura e seu compromisso com a 
produção”, por Marcelo Suzuki.
Entrevista: Márcia Macul sobre o 
papel da crítica arquitetônica.

BO 18 (jul/jul) - Editorial : 
Por uma ética profissional, de 
Gilberto Belleza. 
Espaço Aberto: homenagem a Paulo 
Mendes da Rocha (ex-presidente do 
IAB/SP), prêmio Mies van der Rohe. 
Entrevista: haroldo Pinheiro, 
presidente do IAB nacional, sobre as 
propostas da entidade,

BO 19 (set/out) Editorial: 
Resgatar a cidade.
Concurso: Marginal Tietê 
Debate: calendário do ciclo 
Gerações de Arquitetos. 

BO 26 (mar/abr) Editorial: 
Construindo um IAB 
contemporâneo - discurso de posse 
de Gilberto Belleza.
Espaço & Crítica: “O Lucio que 
conheci”, por Haifa Y. Sabbag.
Entrevista: Galiano Ciampaglia.
Destaque: núcleos do interior. 
BO 27 (mai/jun) Editorial: 
momento efervescente.
Entrevista: Roberto Cerqueira 
César, por Gilberto Belleza.
Concurso: Largo da Batata. 

BO 28 (jul/ago) Editorial: 
IAB – permanente encontro de 
gerações.
Entrevista: Oswaldo Corrêa
Espaço & Crítica: Capital inicial, 
artigo de Ruth Verde Zein sobre a 
exposição “novíssímos arquitetos”.
Debate: novíssimos arquitetos. 

BO 29 (setembro) Editorial: 
uma nova etapa. E desafio, acerca 
da eleição de Jaime Lerner para a 
presidência da UIA.
Entrevista: Jaime Lerner, presidente 
da UIA.
Espaço & Crítica: a arquitetura 
como educação cinestésica, por Izaak 
Vaidergorn.
Concurso: Prêmio Cauê e concurso 
Memorial à República, Piracicaba, SP.

BO �0 (outubro) Editorial: um 
capítulo que se inicia, a propósito 
do novo quadro político do país.
Espaço & Crítica: O provão em 
debate, por Valter Caldana e Arnaldo 
Martino..
Destaque: eleições 2002.

BO �1 (nov/dez) Editorial: 
Apesar de tudo, avançamos!, acerca 
das atividades do IAB em 2002. 
Entrevista: Nádia Somekh, ex-
presidente da Emurb.
Concurso: Sumaré e prêmio pré-
moldados.
Espaço & Crítica: Concurso – uma 
ginástica intelectual, por hector 
Vigliecca.

BO 41 (janeiro). Editorial: 
À luta! Paulo Sophia, eleito 
presidente do IAB/SP, inaugura a nova 
fase do Boletim, a cores. 
Destaque: SP 450 anos
Entrevista: o Boletim, numa síntese, 
reproduz entrevista de Paulo Sophia 
para o Arcoweb, da revista Projeto.  

BO 42 (fev/mar). Editorial: Ao 
trabalho . Paulo Sophia destaca as 
propostas da nova Diretoria, de um 
IAB Forte. . 
Concurso: premiação CSN.
Destaque: a posse da nova Diretoria 
na praça Patriarca, no Centro de São 
Paulo. 
Entrevista: Eduardo de Jesus 
Rodrigues, vice-presidente do 
IAB/SP
Concurso: Premiação CSN.
Direito: Cofins – carga tributária. 

BO 4� (abril) – Editorial: 
Convocação. |Paulo Sophia 
comenta a próxima reunião do 
Conselho Superior do IAB, em 
Brasília, destacando a atuação de 
haroldo Pinheiro, à frente do IAB/
DN.
Entrevista: Décio Tozzi, vice-
presidente do IAB paulista.
Entrevista: Sérgio Ferro.
Concurso: Habitasampa
Entrevista: Paulo Caruso, arquiteto-
cartunista..

BO 48 (jan/fev) Editorial: 
“direito à arquitetura”
Destaque: Premiação IAB/SP’04
Concursos: Prêmio Caixa’04.

BO 49 (mai/abr) Com 28 
páginas, o Boletim bate seu recorde 
de páginas (28)!. Editorial: 
“Arquitetura para os arquitetos?”, 
de Gomes Lúcio Machado.
Espaço & Crítica: A permanência 

como valor. A cidade como paradigma, 
por Antônio Cláudio da 
Fonseca.
Entrevista: Sidônio Porto 
e Márcio Porto, sobre 
sustentabilidade na Arquitetura.
Gestão: O IAB e a gestão municipal, 
por Rosa Maria Puchala. 
Debate: os calçadões
Aula Magna: Newton 
Massafumi Yamato.

Destaque: mobilidade urbana 
contemporânea. 
Cena urbana: o bairro de Santa 
Ifigênia 
Núcleos: Piracicaba * Bauru * 
Ribeirão Preto e Rio Claro.
Mídia: Mario Sérgio Pini analisa 
a relação entre Arquitetura, a mídia 
e o IAB.
 

PESQUISA: JOSÉ WOLF

BO 40 (dezembro) Editorial: 
um IAB diferente. Gilberto Belleza 
finaliza quatro anos à frente do IAB/SP.
Pesquisa: Passo a passo, a linha do 
tempo da gestão. 

BO 20 (nov/dez) Editorial: 
saldo positivo. Gilberto Belleza faz 
a avaliação de sua primeira gestão 
na presidência do IAB/SP.Com nova 
diagramação: de Beto Ferreira..
Espaço aberto: A falácia do neo 
(ou) o mercado contra a cidade, por 
Francisco Spadoni.

1998
BO 7 (jan/fev) Editorial: 
“balanço ou chamamento”: Pedro 
Cury, reeleito, faz o balanço de sua 
primeira gestão (96-97).
Espaço Aberto: “Diálogos 
pertinentes”, sobre Arquitetura, técnica 
e cultura, por Marco Antonio 
Borsoi, do IAB/PE. 
Destaque: premiação da 3ª BIA.

BO 6 (set/out) Editorial: 
“editando um novo futuro”, de 
Gregório Repsold, ex-presidente 
do IAB nacional.
Espaço Aberto: “Uma casa para o 
IAB”, por Miguel Pereira, do Conselho 
Superior.
Destaque: programação da 3ª 
Bienal Internacional de Arquitetura 
de São Paulo. 
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Registro

Com a palavra, a mídia:
Qual o lugar do IAB e de seu Boletim?
“O medium foi integrado na linguagem publicitária, correpondendo a 
veículos de divulgação. Assim, o jornal, a revista, o rádio, a TV, os cartazes 
(etc.) são meios, media ou mídia... (in “O meio é a massagem”), Marshal 
McLuhan/Quentim Fiore.

C
om tiragem de doze mil exemplares desde o 
número 16, impresso nas gráfi cas da UNIP, 
em sistema de parceria, o Boletim conquis-
tou espaço e credibilidade na mídia, ao longo 
do tempo. Classificado pelo atual presiden-

te da entidade, Paulo Sophia, de “o cartão de visita” 
do IAB; legitimado como um dos principais documentos 
de registro da memória do Instituto, seja no viés factual, 
seja no conceitual; colecionado por muitos, o BO chega, 
enfim, à 5Oª edição, em busca de novos parâmetros e 
paradigmas, para um necessário e desejável projeto de 
aprimoramento e renovação. Assim:

A fim de avaliar a função, o conteúdo e o papel do 
Boletim na mídia, na comunidade e no mercado, Paulo 
Sophia, por sugestão de Edson Elito e Lílian Dal Pian, 
convidou editores e jornalistas da mídia especializada 
para um Café da Manhã, na sede da entidade, no dia 12 
de julho. 

Entre os participantes: Mario Sérgio Pini e Simone 
Capozzi, atual editora da revista AU, o escritor e jor-
nalista Nildo Carlos Oliveira, ex-editor da revista “A 
Construção” e da seção Cidade, da “Folha de S. Paulo”, 
Maria Helena Estrada, Ivanise Calil e Cristiano Bar-
bata, da ArDesign, Arlindo Mungioli, diretor e editor da 
revista Projeto/Design, além de Maria Angélica Souza, 
representando Júlio Moreno, diretor de Comunicação 
Institucional da Universidade São Marcos, em São Paulo, 
e do editor José Wolf e da coordenadora editorial do 
Boletim, Lílian dal Pian.

Ao abrir a reunião, Paulo Sophia deixou claro que, 
entre os objetivos de sua gestão, está a valorização da Ar-
quitetura e do profissional associado, além do diálogo e co-
municação com a sociedade e o poder público, por meio de 
atitudes e instrumentos como o Boletim impresso.

Edson Elito, um dos responsáveis pelo novo formato 
do Boletim, relembrou Abrahão Sanovicz, que sempre 
lutou por um veículo crítico,  analítico e diferenciado 
para fazer um contraponto ao que chamava de “jorna-
lismo arquitetônico”. Mas, de que forma alcançar essa 
meta?

Ou seja: quais são o objetivo, a função e a proposta 
de um veículo institucional, como o BO do IAB/SP? Como 
torná-lo mais ágil, dinâmico, atraente? Qual o alvo, o pú-
blico, o perfil do leitor? Qual o projeto editorial? Quais 
são seus elementos estruturantes? Como sobreviver num 
mercado editorial cada vez mais agressivo, em plena era 
da mídia eletrônica?

Qual a interface entre o Boletim e outras publicações 
especializadas de Arquitetura, Urbanismo e Design? Qual 
o foco? Como responder às cobranças do leitor? Como ca-
tivar e “apaixonar” o leitor e abrir novos nichos e janelas 
num mercado editorial tão competitivo e congestionado, 
em crise? Como arrecadar recursos para a sobrevivência 

financeira da publicação? E o lugar da crítica onde fica? 
De que forma democratizar e socializar, enfim, a infor-
mação, o conhecimento? Que bandeiras defender?

Em resumo, esses  foram os principais questionamen-
tos e pontos abordados e analisados pelos convidados do 
encontro. 

Para Mario Sergio Pini, arquiteto idealizador e fun-
dador da revista AU, deveria existir uma “complemen-
tariedade”, entre os vínculos de comunicação especiali-
zada e os vários segmentos da mídia, a exemplo do que 
ocorre na Argentina e na Europa. 

A partir daí, propõe que os arquitetos, por meio do 
IAB, voltem ao centro do debate sobre questões relacio-
nadas à melhoria do espaço construído das cidades e do 
país e do cidadão (saúde, transporte, habitação etc.).

A respeito do Boletim, apesar de elogiar seu formato e 
conteúdo, advertiu sobre a tentação de se querer transfor-
mar tudo numa revista, sem levar em conta os problemas 
de infra-estrutura, as condições de viabilidade econômi-
ca e da receita publicitária.

Em suma: o IAB precisa voltar a ser fonte de informa-
ção quanto às questões relacionadas à cidade. E, assim, 
voltar ao centro dos debates, além de ser responsável 
pela produção de nossa cultura arquitetônica. Mas, “pre-
cisamos, também, nos perguntar como podemos ajudar a 
Arquitetura?, completou. 

Na opinião de Nildo Carlos Oliveira, o BO é, sem 
dúvida, um provedor de informação, uma referência, e 
porta-voz de uma categoria. Porém, deve ampliar seu en-
foque crítico, investigativo e analítico, posicionando-se 
sobre problemas e temas polêmicos da atualidade, como 
o Masp, o patrimônio, a cidade etc. Citando Vilanova Ar-
tigas, defendeu que não basta divulgar um projeto, mas 
registrar o pensamento e intenção do autor.

Maria Helena Estrada comentou que a Arquitetura 
exige um respeito especial e, portanto, ao publicá-la é ne-
cessário, um enfoque peculiar com destaque à qualidade 
e à excelência de um projeto, aos materiais, à tecnolo-
gia, à inovação, valores que podem estar num pequeno 
projeto. “Não basta a beleza, mas algo que nos ajude a 
transformar nossa realidade e avançar”, aconselhou, ao 
registrar que foi uma das pioneiras a investir no design, 
na mídia brasileira. 

- O Boletim? – Está cada vez maior, bonito, surpreen-
dente, quase “um embrião de revista”, mas qual será seu 
próximo passo, seu projeto editorial?, perguntou Cristia-
no Barata, ao chamar a atenção para as sobreposições, 
a competição e a qualidade da informação, das matérias 
e artigos.

Os participantes tocaram ainda em outro assunto de-
licado, motivo de controvérsias e desafios: a ausência da 
crítica, que tem sido “uma pedra no sapato” das revistas 
especializadas. 
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...deveria  existir  uma “complementariedade”, entre os vínculos de comunicação 
especializada e os vários segmentos da mídia, a exemplo do que ocorre na 

Argentina e na Europa.
Mario Sergio Pini

“Acabamos batendo sempre na mesma porta”, admitiu, para concluir que ganha, 
com certeza, “quem conseguir ser mais convincente e criativo”.

Ivanise Calil 

...o BO é, sem dúvida, um provedor de informação, uma referência, e porta-voz de 
uma categoria. Porém, precisa ampliar seu enfoque crítico, investigativo e analítico, 

posicionando-se sobre problemas e temas polêmicos da atualidade...
Nildo Carlos Oliveira

“Não basta a beleza, mas algo que nos ajude a transformar nossa realidade e 
avançar”, aconselhou, ao registrar que foi uma das pioneiras a investir no design, na 

mídia brasileira.
Maria Helena Estrada 

Está cada vez maior, bonito, surpreendente, quase “um embrião de revista”, mas qual 
será seu próximo passo, seu projeto editorial?,  perguntou 

Cristiano Barata

o Boletim busca recursos num mercado que deveria ser das revistas especializadas. 
“É justo? É. Mas, é uma prática que deve ser questionada”, ponderou.

Arlindo Mungioli

...o IAB e o Boletim deveriam explorar outros nichos de atuação, em sistema de 
parceria com as Universidades, pois  o Boletim é muito importante para todos, não 

só para o IAB, mas também para a formação do aluno, do futuro arquiteto.
Maria Ângela Souza

Arlindo Mungioli exemplificou que chegou a criar 
uma seção especial para a crítica, mas que ao longo das 
edições, não apareceu ninguém disposto a fazê-la. “Se 
os arquitetos querem crítica, que a façam”, defendeu, ao 
argumentar que não cabe ao jornalista, por mais especia-
liazado que seja, fazê-la”.

Simone Capozzi, da AU, também comentou a co-
brança do leitor a respeito de uma possível falta de crítica 
e conteúdo das revistas.

Nildo Oliveira, na condição de escritor, comple-
mentou que o mesmo dilema ocorre em outras áreas, 
como a da literatura: não há mais crítica, como havia no 
tempo dos famosos suplementos 
literários dos grandes jornais. 

Com experiência em Marke-
ting, Ivanise Calil deteve-se em 
outro ponto sensível e polêmico: 
o dos recursos, da publicidade 
e do patrocínio. “Acabamos ba-
tendo sempre na mesma porta”, 
admitiu, para concluir que ganha, 
com certeza, “quem conseguir ser 
mais convincente e criativo”.

“Sim, o mercado, sob o ponto 
de vista do financiador é o mes-
mo e acaba sendo onerado, pois 
acabamos buscando mais vezes 
o dinheiro da mesma fonte, para 
financiar projetos muitas vezes 
semelhantes. Portanto, seria fun-
damental uma distinção entre os 
veículos para que o mercado tam-
bém possa optar”, emendou Cris-
tiano Barata. Em função disso – sugeriu – que as ativida-
des do IAB, como a realização de concursos, não fossem 
excludentes , exclusivas de um veículo, mas ampliadas. 

Categórico, Arlindo Mungioli sentencionou: o Bo-
letim busca recursos num mercado que deveria ser das 
revistas especializadas. “É justo? É. Mas, é uma prática 
que deve ser questionada”, ponderou. 

Maria Ângela Souza explicou a experiência que 
a Universidade São Marcos desenvolve, por meio do 
Departamento de Comunicação Institucional, na área 
da comunicação e divulgação, junto à comunidade, 
jornais de bairro e da grande imprensa também, além 
da comunicação interna entre os alunos. Afinal, são 40 
cursos de graduação e na área da Arquitetura, a Uni-
versidade investe no projeto Escritório-modelo, para 
algumas obras das subprefeituras, coordenado pela 
arquiteta Helena Degréas. “É necessário levar para a 
população o conhecimento que a universidade produz 
intramuros”, justificou, para enfatizar que para isso 
eles contam, também, com uma assessoria de impren-
sa, coordenada por um jornalista e dois estagiários”. 
Para ela, o IAB e o Boletim poderiam explorar outros 
nichos de atuação, em sistema de parceria com as Uni-
versidades, pois “ o Boletim é muito importante para 
todos, não só para o IAB, mas também para a formação 
do futuro arquiteto”.

Em síntese, o encontro deixou claro que o caráter ro-
mântico de um veículo ou revista já não basta, que não 
existe uma receita milagrosa de sucesso editorial, mas 
que não se pode perder o principal valor: a credibilidade 
e a qualidade da informação. E posicionar-se! 

Assim, segundo a opinião dos participantes, o Bole-

tim deve ser um veículo aberto, e manter o compromisso 
com a defesa de algumas bandeiras, como a valorização 
do arquiteto, o apoio à formação profissional, além da 
luta pelo resgate da dimensão cultural, e não mercado-
lógica, da produção arquitetônica brasileira, pois o IAB 
não é uma empresa, mas uma entidade comprometida 
com a sobrevivência e identidade culturais de nosso Es-
tado e nosso país.

JOSÉ WOLF

Café reforçado – Editores e jornalistas de revistas especializadas, além de arquitetos. 
participaram do “Café da Manhã”, na sede do IAB/SP. Em pauta: a mídia, o Boletim e o IAB. 
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NoTas

O 
Confea reafirma atribuição profissional: 
os arquitetos são os únicos profissio-
nais a atuar na área de Restauro. 
Assim, qualquer outro profissional 
poderá ser autuado se porventura 

desenvolver trabalhos nessa área.
Com essa decisão normativa (n. 75, de 29 de abril 

de 2005), o Confea define os profissionais competentes 
para executar as atividades de projeto e execução de 
serviços e obras de conservação e restauração em edi-
fícios, monumentos e sítios de valor cultural, e em sua 
vizinhança ou ambiência. A decisão do Confea, assina-
da pelo presidente, eng. Wilson Lang, foi publicada no 
Diário Oficial da União, no dia 19 de abril de 2005 – Se-
ção l, página 60).

W
orkshop - Pontes e Viadutos da ci-
dade de São Paulo dia 28 de abril de 
2005 no Anfiteatro do Prédio da 
Administração da Escola Politécnica 
da USP.

Ligar, vincular, conectar e a contemporânea linkar 
não são palavras de um discurso tecnológico, mas a 
essência e o princípio de uma postura histórica do ho-

mem construtor de pontes que, transformando a paisa-
gem, suplantou obstáculos físicos e naturais - rios, vales 
e montanhas. 

Em nossas cidades as pontes e os viadutos existentes 
estão carregados deste vigor histórico porque, para além 

Pontes e Viadutos
o IAB/SP participou do:

de suas importantes qualidades estruturais ou desenho 
arquitetônico, cumpriram o papel urbanístico de dar 
coesão ao tecido urbano. 

As pontes e os viadutos que construiremos para as 
nossas cidades irão assumir também os compromissos 
simbólicos de uma geração que com técnica, arte e 
ética transformará seu meio ambiente e deixará na pai-
sagem urbana seu marco sem esquecer de sua missão 
urbanística. 

Arquitetura e Engenharia ligadas inseparavelmente 
ao processo de concepção, construção e manutenção 
destas “Obras de Arte” tiveram a oportunidade de neste 
Workshop - Pontes e Viadutos da cidade de São Paulo 
de contribuir criticamente para o futuro de nossas cida-
des. Os professores Augusto C. Vasconcelos e Nestor 
Goulart Reis Filho abriram o evento.

O eng. Augusto C. Vasconcelos - abordou o tema da 
História das Pontes e  Viadutos da Cidade e do Estado 
de São Paulo.

O arq. prof. Nestor Goulart Reis Filho que repre-
sentou o IAB/SP, tratou do Projeto Arquitetônico das 
Pontes e Viadutos da Cidade de São Paulo. 

O Workshop que teve a Coordenação do eng. Júlio 
Timmermann da ABECE também contou com participa-
ção ativa de engenheiros, arquitetos, instituições e as-
sociações ligadas ao universo da construção de obras 
públicas de todo o país. 

PAULO SOPhIA

Atribuição técnica
Finalmente restauro de edificação 
é atribuição técnica dos arquitetos

Do-co-mo-mo e confea

D
e 17 a 20 de agosto, acontece o 
III Seminário Docomomo/Estado 
de São Paulo - ”Permanência e 
Transitoriedade do Modernismo 
Paulista”, no Campus Mackenzie, 

São Paulo, com apoio do IAB/SP.
Confira a programação:
dia 17/8 – inscrições e abertura
Conferência inaugural: Carlos A. C. Lemos
Homenagem a Franz Heep e Victor Reif
dia 18/8 - sessões de comunicações
- mesa redonda: projetos de intervenção e restauro.
- coquetel e lançamento de livros
Homenagem a Fábio Penteado
dia 19 - sessões de comunicações
- mesa redonda: preservação de acervos e documentação, 
sob coordenação de Hugo Segawa.
- sessão de encerramento
Homenagem a Paulo Mendes da Rocha.
Outras informações: www.iabsp.org.br ou www.
vitruvius.com.br 

Permanência e 
transitoriedade
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A Fademac, empresa multinacional pertencente ao 
grupo belga Etex, é líder no Brasil na fabricação de 
revestimentos vinílicos e agulhados de piso, onde 
atua desde 1960. A fábrica instalada em Jacareí, 
interior de São Paulo, com 32 mil m2, e 300 

funcionários, produz várias linhas, entre elas, os consagrados 
Paviflex – para áreas de tráfego pesado –; o Decorflex – para 
áreas residenciais; e o Absolute – mantas vinílicas para áreas de 
tráfego pesado, como hospitais, escolas e serviços. É fabricante 
de pisos agulhados para stands de exposições, feiras e eventos, 
com as marcas Diloop Colors Feiras e Flortex Feiras, e dos 
carpetes Evolution para áreas de tráfego intenso.

Hoje, a empresa exporta cerca de 10% do total 
comercializado, para países da América Latina e África. No 
Brasil, mais de 800 revendas comercializam os produtos 
Fademac. Nils Bonde, presidente da empresa, cita exemplos 
de grandes volumes de fornecimento de mantas vinílicas, em 
2004: o Moinho Dias Branco, em Salvador, com 30 mil m2; e 
as unidades da Telemar em São Paulo e Rio de Janeiro, num 
total de 20 mil m2. 

Pisos para todos os segmentos
As linhas de pisos vinílicos da Fademac têm características 

que conceituam o produto para cada tipo de ambiente e 
exigência. São pisos térmicos, sem rejuntes e de fácil limpeza. 

O Absolute é o produto top de linha da Fademac. 
Apresentado em mantas com 2 m de largura, tem juntas soldadas 
a quente, resultando num piso monolítico, e garantindo o nível 
de impermeabilidade exigido pela Anvisa.

As coleções Acoustic Cosmic e Acoustic Uni são produzidas 
com camada de base em PVC expandido pigmentado, tem 3 
mm de espessura total, permitindo absorver 13 db do som de 
impacto. As 10 cores da coleção Cosmic ou as seis da Uni 
podem ser utilizadas na composição de desenhos de acordo 
com o projeto. Já o Absolute Totalsafe tem propriedade 
antiderrapante, graças à adição de grãos de carbeto de silício 
e outros minerais. Um agente bacteriostático incorporado em 
suas camadas garante imunidade à proliferação de bactérias.

O mais recente lançamento Decorflex é a coleção Top 
Design, fabricada no Brasil com tecnologia européia, sem 
similar na espessura de 2 mm. A nova coleção reproduz 
padrões da natureza, como pedras e madeira, em mantas 
de 2 m de largura x 20 m de comprimento. Uma opção 
moderna e de belo resultado estético para locais de tráfego 
moderado, como residências, clínicas médicas e de estética, 
lojas e consultórios. 

O Paviflex é o mais tradicional piso vinílico produzido 
no país. Distribuída por seis coleções, com destaque para 
o Paviflex Sixty que passou de oito para 23 tonalidades, 

Informe Técnico 

Fademac, 
sinônimo de 
pisos vinílicos

em placas de 60 cm 
x 60 cm, e 2 mm de 
espessura. A coleção 
abre para os arquitetos, a 
possibilidade de criação 
de desenhos e sinalização 
no piso, utilizando tons 
pastéis e cores mais fortes 
que se  harmonizam 
com a decoração dos 
ambientes. O Paviflex 
Sixty é ideal para uso 
em áreas comerciais de 
tráfegos médio e pesado.

A linha Pavifloor 
de piso vinílico flexível é 
apresentada em mantas e 
possuí 2 mm de espessura. 

A coleção Eclipse 
PUR está disponível em 
28 tonalidades e a Elite 
PUR em 12. Ambas 
possuem acabamento de 
poliuretano reforçado (PUR) na superfície de uso, o que 
fornece uma proteção superior contra riscos, acúmulo de 
sujeira e faz com que o produto não necessite de tratamento 
de impermeabilização, característica esta que proporciona 
uma redução de até 50% nos custos anuais de manutenção. 
Outra característica importante é a composição “through-
chip”, que garante, durante toda a vida do produto, a 
mesma aparência. Já a coleção Pavifloor Prisma, com 
20 novas cores, ganhou uma camada mais resistente de 
poliuretano (PU) que reduz os custos com manutenção e 
aumenta a resistência do produto a manchas. 

Traffic ELS é o piso ideal para localidades que 
necessitem de dissipação de eletricidade estática. 
Revestimento de piso homogêneo, o Traffic ELS possui 
fibras condutoras, que conduzem as cargas elétricas 
para a terra. Tem alta resistência à abrasão e grande 
durabilidade. Devido ao seu processo de fabricação, 
a densidade do piso é bastante elevada, o que resulta 
em uma superfície não porosa. Isso significa que o piso 
tem uma grande resistência a abrasão e a determinados 
produtos químicos. Mesmo na eventualidade de um 
acidente, Traffic ELS é totalmente reconstituível, bastando 
para isso uma simples fusão entre as duas partes para que 
o produto volte à forma original, evitando que a placa 
tenha que ser trocada.

Decorflex Paviflex
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2º enconTro De nÚcLeos

E
ste encontro deve contribuir para a evolução 
permanente de nossa entidade, para construir-
mos um IAB forte, coeso e político”. A afirmação 
de Paulo Sophia, presidente do IAB paulista, 
ao abrir oficialmente o 2º Encontro de Núcleos 

do Interior, no dia 8 de julho, na sede da entidade, traduz o 
estado de espírito que marcou o evento.

“Um acontecimento, um fato histórico”, classificou o 
jovem Alex Marques, presidente do Núcleo de Limeira. 
Um encontro, que apesar de todas as dificuldades e de-
safios que enfrenta a maioria dos profissionais, avançou 
em muitos pontos, segundo a opinião dos participantes. 
A iniciativa do Conselho Estadual, “passa, ainda, por um 
estágio de aprendizado, mas já conseguiu várias conquis-
tas, como a troca de informações e experiências”, ava-
liou, ao final, Gilberto Belleza, vice-presidente do IAB 
nacional. “Não podemos, contudo, olhar o IAB como se 
fosse uma simples grife e transformar o encontro num ato 
fashion”, avisou Onésimo Carvalho, presidente do Nú-
cleo de Ribeirão Preto. 

O evento, que se seguiu ao 1º Encontro, realizado 
em Americana, em 2004, reuniu presidentes ou repre-

sentantes de 14 Núcleos: Ana Sandim (Alto Tietê/Mogi 
das Cruzes), Victor Chinaglia (Americana), Janice No-
gueira (Araraquara), Paulo Burgo (Bauru), Marcelo 
Hobeika (Campinas), Mario Yoshinaga (Guarulhos), 
Ricardo Felippi (Jundiaí), Alex Marques Rosa (Limei-
ra), Francisco Ferraz (Piracicaba), Onésimo Carvalho 
(Ribeirão Preto), Melissa Bellan (Rio Claro). Renato 
Sobral Anelli (São Carlos), Fernando Rodrigues Neto 
(Sumaré) e Aurivaldo Pacheco (Vinhedo). 

Ao longo de um dia e meio, o evento se formatizou 
com três momentos de discussões diferenciados, mas 
complementares. Primeiro: os depoimentos de ex-presi-
dentes do IAB/SP ou do IAB/DN (Fábio Penteado, Pedro 
Paulo de Melo Saraiva, além de Alberto Botti, Renato 
Nunes, Pedro Taddei e Gilberto Belleza). Segundo: 
o relato (ações, iniciativas, atividades etc.) dos Núcleos. 
Terceiro: propostas e sugestões. 

Os debates e discussões, coordenados por Paulo So-
phia e secretariados pelo jovem Roberto Selmer Júnior, 
do Conselho Fiscal da atual Diretoria, foram gravados, 
para possibilitar o acesso dos interessados.

I - Primeiro momento: depoimentos
Fábio Penteado, presidente do IAB nacional nos 

anos 90, conquistou mentes e corações dos jovens pre-
sentes, ao narrar sua vivência com arquitetos pionei-
ros, que ajudaram a criar o IAB. Lembrou o tempo dos 
“Amigos da Arte”, quando intelectuais se reuniam no 
chamado “Clubinho” do IAB. Ao final, deixou para to-
dos, uma lição: “precisamos levar a Arquitetura para as 
ruas”, defendendo que o IAB deve contribuir de forma 
efetiva e criativa para o desenvolvimento do país e do 
Estado.

Pedro Paulo de Melo Saraiva, presidente do IAB/SP 
nos anos 70, tocou na ferida, ao lembrar a perda da uni-
dade, que ocorreu depois do golpe militar de 64, quando 
a entidade enfrentou a fase da diáspora, com o surgimen-
to de outras associações e entidades, que se afastaram do 
centro: o IAB. Assim, vê o surgimento dos Núcleos como 
uma possibilidade para se fortalecer a entidade e a pró-
pria categoria.

Paulo Bastos, vice-presidente do IAB/SP nos anos 
90, defendeu o resgate de uma identidade cultural per-
dida, à qual o IAB estava engajado nos anos 50 até a 
ruptura do golpe militar de 64. A partir daí, a produção 
arquitetônica se transformou numa mercadoria. Agora, 
chegou a hora de se repensar e se redefinir qual é, na ver-
dade, o papel do arquiteto na sociedade brasileira con-
temporânea, enfatizou Paulo Bastos, apontando entre os 
novos pontos de referência e atuação as comunidades de 
bairro, para “conquistarmos outras visões que não sejam 
apenas as acadêmicas”.

Alberto Botti, presidente do IAB/SP nos anos 60. In-
cisivo, comentou que os problemas da categoria, há mui-
tos anos, mudaram no atacado, mas no varejo continuam 
iguais. “Perdemos a essência – disse -, porque o número 
de profissionais aumentou, a concorrência e o mercado, 
também.” E exemplificou: antes, um corretor esperava o 
tempo que fosse necessário para falar com o arquiteto, 
hoje acontece o contrário!” Se não reagirmos, nos torna-
remos obsoletos!”, advertiu.

Um “IAB forte, coeso e político”!

“
História e memória – À mesa (a partir da esquerda),Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fábio 
Penteado, Paulo Sophia, Roberto Selmer Júnior e Paulo Bastos.

Registro  fotográfi co -  Na entrada do edifício da sede do IAB, em São Paulo, o registro 
fotográfi co do encontro estadual dos Núcleos  (da esquerda para a direita), jornalista  José Wolf e 
os arquitetos, Ricardo Felippi (Jundiaí), Paulo Sophia, Alex Marques Rosa (Limeira),Francisco Ferraz 
(Piracicaba), Fernando Rodrigues Neto (Sumaré, na segunda fi la), Marcelo hobeika (Campinas),  
Janice Nogueira (Araraquara), Carlos Carmelo de Benedetto (na segunda fi la), Roberto Righi, 
Poliana de Melo Leite, Pedro Taddei, Renato Nunes e Roberto Selmer Júnior.
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Renato Nunes, presidente do IAB nos anos 80, lem-
brou que “pegou” o IAB num processo de fechamento e 
inadimplência, que foi superado por meio de uma ação 
solidária e participativa dos associados. Mas, admitiu que 
a categoria, ao longo do tempo, perdeu espaço por culpa 
dos próprios arquitetos. “Ainda não conseguimos passar 
para a prática o que aprendemos na escola”, concluiu, 
ao defender que é necessário criar novos mecanismos de 
atuação e modernização, que atendam às demandas da 
realidade contemporânea. 

Pedro Taddei, presidente do IAB/SP nos anos 70: 
“Assumi a entidade, quando o IAB se encontrava no 
olho do furacão, numa fase de transição”, comentou, 
ao observar que o IAB, no fundo, constitui uma ONG 
reconhecida como porta-voz dos arquitetos. Mas, a for-
ça da entidade vem da ética e da honestidade da pro-
fissão. “Sem isso, nos desfiguramos”, emendou, citando 
Umberto Eco: “somos, na verdade, os últimos humanis-
tas da Terra” ou intelectuais com uma profissão! Com 
humor, finalizou “nois sofre, mas...”, recorrendo a José 
Simão, da “Folha”.

Gilberto Belleza, presidente durante duas gestões 
(2000 e 2002). Objetivo, referiu-se à proliferação de cur-
sos de Arquitetura, que levou o IAB a travar uma luta ferre-
nha em defesa da qualidade do Ensino. Na condição atual 
de vice-presidente do IAB nacional, enfocou a questão da 
criação do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
cuja proposta (PL) se encontra agora na Câmara. A seu ver, 
a aprovação do Conselho constitui a principal forma para 
os arquitetos conseguirem a valorização de seu trabalho e 
a independência profissional desejada.

II - Segundo momento: Relato (ações, 
iniciativas, atividades e desafi os)

Com algumas nuances, as atividades e ações dos Nú-
cleos se identificam, concentrando-se basicamente nos se-
guintes objetivos:

- contribuição na elaboração do Plano Diretor das res-
pectivas cidades;

- organização de palestras, exposições e debates, 
com a participação de arquitetos da capital (Joaquim 

Guedes, Álvaro Puntoni, Fábio Penteado, Carlos Bra-
tke, Francisco Spadoni, Paulo Mendes da |Rocha, 
Edson Elito, Newton M. Yamato), a exemplo do que 
ocorreu em Americana, Campinas, Bauru, Limeira, Pira-
cicaba, Ribeirão Preto e São Carlos;

- divulgação na mídia das atividades, como vem aconte-
cendo em Piracicaba e Alto Tietê/Mogi das Cruzes;

- participação dos debates de outras organizações sobre 
temas urbanos e meio ambiente;

- contatos com autoridades locais;
- tomada de posição, com o apoio do IAB, sobre proble-

mas urbanos locais ou implantação de projetos estaduais, 
como o Rodoanel , a exemplo da posição crítica do Núcleo 
de Guarulhos frente à construção do Rodoanel;

- defesa do patrimônio, à semelhança do que vem fa-
zendo o Núcleo de Campinas e o de Ribeirão Preto.

Desafios:
- como agilizar e operacionalizar num nível de excelên-

cia ações e atividades dos Núcleos?
- como levantar recursos para a sua sobrevivência ?
- como resolver problemas na área jurídica?
- como ampliar o quadro associativo?
- como tornar mais visível o papel do arquiteto junto à 

comunidade e ao poder público?

- como resolver possíveis atritos entre associações de ar-
quitetos e de engenheiros?

III - Terceiro momento: propostas e 
sugestões.

- abrir novos Núcleos no Estado e, inclusive, na capi-
tal e divulgar as atividades dos Núcleos no site e no Bo-
letim impresso do IAB (Victor Chinaglia, Americana); 

- contratar uma assessoria de imprensa, a exemplo 
do Núcleo de Marília e codificar a memória arquitetôni-
ca das cidades (Francisco Ferraz, Piracicaba); 

- realizar exposições sobre projetos de arquitetos do 
interior ( Onésimo Carvalho, Ribeirão Preto);

- aprofundar o intercâmbio entre os diversos Núcle-
os e as Universidades (Fernando Rodrigues, Sumaré);

- ampliar o relacionamento com o poder público, 
para equacionar e discutir problemas urbanos etc.(Mario 
Yoshinaga, Guarulhos).

- objetivar melhor “nossas propostas” (Aurivaldo 
Pacheco, Vinhedo)

- ampliar a troca de informações entre os Núcleos 
(Janice Nogueira, Araraquara);

- abrir novos canais de comunicação (internet, fo-
lhetos, mala-direta , “ pois temos falhas de marketing e 
divulgação”. (Marcelo Hobeika, Campinas));

- detectar e explorar possibilidades de outros nichos 
de atuação e presença profissional, ampliando sua área 
de atuação (Alex Marques, Limeira) ; 

- promover ou participar de cursos de atualização 
profissional, como faz a categoria dos médicos etc. 
(Paulo Burgo, Bauru);

- e, entre outras propostas ( aplaudida), a de Edson 
Elito, do Conselho Superior do IAB: “A partir da avalia-
ção desta reunião, deve haver uma reestruturação e uma 
formatação mais eficiente e objetiva para as próximas 
reuniões do Conselho Estadual do IAB/SP”. 

Ao final do encontro, no dia 9, os arquitetos conse-
lheiros estaduais participaram de um almoço de confra-
ternização.

JOSÉ WOLF

EntrevistaMELISSA BELLAN

“Não dá para fi car isolado”
 Melissa, você representa o Núcleo-caçula do 

IAB, em Rio Claro, recentemente criado. Qual a sua 
avaliação sobre este encontro?
MB Produtivo. Para nós que estamos começando, ouvir 
depoimentos de profissionais com maior experiência foi 
muito bom. Foi bom para balizar melhor nossas ações 
futuras, somar forças. O encontro mostrou que não dá
para ficar isolado.

 Você acha que há um desejo comum?
MB Sim, no sentido de levantar o moral do arquiteto , 
divulgar mais nossa arquitetura e o desejo de voltar a fazer 
uma arquitetura de qualidade como se fez no passado.

 Em sua opinião, qual deve ser a função principal de 
um Núcleo do IAB?
MB A função primordial? Mostrar a importância do traba-
lho do arquiteto para a qualidade de vida da cidade e de um 
projeto, seja uma simples casa, seja um edifício de maior 
porte. Além disso, fazer parte do IAB facilita o acesso livre 
ao Poder Público, que respeita muito nossa entidade.

J.W.       
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Por uma Arquitetura com “A” maiúsculo
Ou se incorpora o conceito de sustentabilidade à Arquitetura ou ela não merecerá ser 
chamada por esse nome.

síntese da palestra proferida na sede do IAB/SP, no dia 9/6/05 

Espaço&críTica

A 
duras penas fomos obrigados a assumir que muitos dos recursos 
naturais da terra são finitos. O interesse mundial pelas fontes de 
recursos naturais são evidências de uma situação que provoca 
o preservacionismo ao mesmo tempo que enseja ações totalitá-
rias, uma vez servir de aval para interferências na autonomia das 

nações.
Os Estados Unidos, desprezam as recomendações do Protocolo de Kyoto, 

mas ficam de olho no desmatamento da nossa Amazônia.
No Brasil, as tais propaladas “dimensões continentais”, têm funcionado de 

forma negativa. Temos terras abundantes, rios caudalosos e oceânicos, matas 
a não acabar mais – isto é, em termos, pois destruímos mais de 80% da Mata 
Atlântica. 

Esse festival do machado aconteceu porque até metade do século 20 não 
nos preocupávamos com a degradação ambiental. A idéia era que existia uma 
Mãe Natureza que tudo dava e tudo permitia. Com “a libertação feminina”, 
descobrimos que a Mãe Natureza é uma mulher igual às outras, com uma TPM 
incontrolável. Ela se vinga em vez de se defender. Não queiram vê-la com um 
ataque tsunâmico.

A Natureza exige reparação às agressões que se faz em seus inúmeros fi-
lhos. Que cada coisa fique no seu lugar, exige a natureza, há milênios. Se você 
quebra o equilíbrio ecológico deslocando um simples caramujo de seu habitat 
natural, você infesta a nova região com uma população que, sem predadores, 
passará a ser encarada como praga epidêmica. E lembre: destrua a camada de 
ozônio e propagará câncer.

Seria, então, oportuno rever, o conceito de que “Na natureza, nada se 
perde, nada se cria, tudo se transforma”, perguntando-se: “Transforma-se em 
quê ?” E complementarmos: “Temos o controle de todo o processo dessa trans-
formação?”, “Interessa a nós o produto ou os produtos finais?”

O controle do processo produtivo já foi fundamental na raiz da Humani-
dade. O homem ancestral pôde se fixar em núcleos socialmente organizados 
quando viabilizou sua subsistência através da agricultura, quando teve o domí-
nio do plantio, da colheita e da estocagem, respeitando condições geo-fisicas.

Construções populares sempre serviram de campo de pesquisas. Vemos 
isso nas grossas alvenarias das casas gregas, que, não sendo protegidas por 
beirais, recebem forte insolação, armazenando o calor que aquecerá os com-
partimentos interiores quando a temperatura noturna cair significativamente.

Longe daquelas variações bruscas de temperatura, as habitações de climas 
tropicais devem ser protegidas das fortes chuvas e da insolação intensa. As 
casas coloniais colocaram num telheiro a fonte de calor representada pela co-
zinha. Poderíamos lembrar, também, os pátios internos das casas mexicanas, 
com seu jorro d’água compensando a baixa umidade do ar.

O brise soleil, introduzido na arquitetura brasileira há quase meio século, 
foi marcante porque atendia nossas condições climáticas específicas. As enor-
mes varandas dos palácios de Brasília retratam uma Arquitetura tipicamente 
brasileira.

Esses não são exemplos anacrônicos. Considere que as condições de nos-
so clima não se transformaram tão radicalmente nas últimas décadas. Assim, 
não se justifica abandonar as proteções contra a insolação intensa nas edifi-
cações.

Penso, também, que não se pode projetar sem a preocupação com aspec-
tos construtivos e de manutenção. Isso pode privilegiar a imaginação, certa-
mente fundamental para o arquiteto, mas não exigirá do profissional a criativi-
dade necessária para transformar uma idéia numa obra estética e tecnicamente 
bem resolvida.

Como em outros setores da vida, muitos projetos de edificações também 
têm sucumbido à moda, não resistindo a uma análise técnica mais cuidadosa, 
caso vistos sob a ótica da realidade brasileira. 

Vêm-se enormes caixas de vidro constituírem edifícios-estufa, os quais 
abrigam pessoas que trabalham com trajes herdados dos europeus; como 
torná-los climaticamente confortáveis sem ar condicionado ? O dia-a-dia é 
conhecido: fecham-se as cortinas para que os raios solares não entrem, acen-
dem-se as luzes porque se fecharam as cortinas e ligam o ar condicionado 
porque a temperatura está muito alta. Resultado: um significativo acréscimo 
no consumo de energia elétrica.

Essas questões econômicas e de princípios arquitetônicos, contudo, quase 
sempre, correm à margem das prioridades dos empreendedores, dos proprietá-
rios e também usuários. O aspecto estético em si, desvinculado até da história 
de nossa arquitetura, privilegiam o consumismo e exacerbam a importância da 
imagem corporativo empresarial.

Concomitante a esse consumo de ícones, ocorre a exigência de uma di-
nâmica na troca de aparências, transformando paisagens urbanas num video 
clip devorado e devorador. O princípio é: transforme-se para mostrar que está 
vivo. Sob esse prisma, não é desproposital afirmar-se que o design de estabe-
lecimentos comerciais, principalmente, são obras descartáveis, cenários com 
prazos de validade pré-estabelecidos. Esse fato faz com que, muito freqüen-
temente, não seja exigida grande durabilidade dos materiais de acabamentos 
empregados nessas construções, nem que tenhamos que nos preocupar com 
sua deterioração precoce. A essa nova abordagem de utilização de materiais 
de construção corresponde um aumento considerável de resíduos a serem 
processados. Tudo fica velho, pouca coisa fica antiga. Peças de mobiliário e 
complementos de decoração passam pelo mesmo processo de descartabilida-
de. Consideremos um aspecto muito positivo: essa obsolescência incentiva a 
produção e proporciona aumento de empregos – fato importantíssimo. Além 
disso, favorece as pesquisas de materiais com custos reduzidos, considerando-
se que sua durabilidade também será reduzida.

Grande parte da construção civil se vale do aço e do concreto armado 
para suas obras. Os túneis para mineração de ferro e calcário, as cavas para 
extração de areia e a exploração de pedreiras têm provocado danos relevantes 
na natureza, quer devido à sua tecnologia primitiva e rude, quer pelas cicatri-
zes deixadas nas áreas de influência, muitas dessas intervenções danificam de 
maneira substancial a paisagem provocando danos irreparáveis no ecossiste-
ma. Os relatórios de impacto ambiental, exigidos pelo poder público, são um 
grande passo para a recuperação dessas áreas degradadas, obrigando a que o 
exercício dessas atividades sejam exercidas de maneira sustentável, uma vez 
ser impossível, atualmente, pensar-se em que sejam proibidas, sem causar uma 
estagnação inimaginável na indústria da construção civil.

Ouso dizer que os processos que envolvem sustentabilidade pressupõem 
controle total de toda a cadeia em que um produto está envolvido. É uma 
forma de organização da qual o Homem não tem o direito ético de fugir. Nós 
que tivemos pais e/ou avós que se banharam nas águas dos rios Tietê e Pi-
nheiros, podemos sentir profundamente nossa responsabilidade nos efeitos da 
degradação daquelas águas quando temos que explicar aos mais jovens o que 
aconteceu com aqueles rios. Quando se tem em conta que jogamos dejetos 
humanos na fonte de onde retiraremos água para beber, podemos ter uma 
idéia clara da batalha a ser travada para que o equilíbrio ecológico venha a ser 
satisfatoriamente respeitado.

Apesar dessas observações um pouco amargas sobre a situação atual, no 
que diz respeito às condições de nosso meio ambiente, vejo com muita espe-
rança que nos últimos anos começou a fazer parte do dia-a-dia, de quase toda 
a população das grandes cidades, a preocupação com a qualidade do ar, com 
a preservação de recursos hídricos e com a necessidade de reciclar materiais e 
produtos. Não é pouco freqüente a denuncia de agressões ambientais. Ao lado 
dos cidadãos, colocam-se Organizações Não Governamentais – as ONGs – e 
órgãos governamentais que, apesar de parcos recursos, lutam, na medida do 
possível, em benefício da ecologia.

Muitas indústrias, assumindo seu compromisso preservacionista perante a 
sociedade, vêm tomando a iniciativa de controlar o caminho de seus produtos, 
do nascer ao renascer, com vistas ao bem estar dos cidadãos. Iniciativas como 
esta não apenas devem ser aplaudidas como difundidas para que mais e mais 
empresas se sensibilizem e venham participar, também, da luta pela melhoria 
da qualidade de vida.

Nota:
1 - Palestra proferida no IAB-SP em 9 jun. 2005 por ocasião da divulgação da 
“Iniciativa Solvin”, promovida pelo da Solvay e IAB-SP.

Euclydes Rocco/USP
Leia a integra no site do IAB/SP: www.iabsp.org.br
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Memoria

In memoriam

O IAB, a arquitetura, os arquitetos, segundo...
Ao longo de suas 50 edições, o Boletim registrou o depoimento de vários 
ex-presidentes do IAB/SP.
Acompanhe neste pot-pourri, a síntese desses depoimentos sobre o IAB, a  arquitetura 
brasileira, o futuro da  profi ssão, o CAU e o novo Estatuto.

“Participei desde a primeira reunião 
do IAB/SP para a criação do núcleo 
paulista, em 1944, quando fui membro 
da primeira Diretoria. Nosso intuito 
era criar uma entidade que defendesse 
os interesses dos arquitetos e da 
população”

“Para que a profissão de arquiteto 
possa ser valorizada é muito 
importante a melhoria de sua 
produtividade bem como a divulgação 
de seu trabalho...” 

“O IAB era mal-entendido. Eles (no 
regime militar) nos viam como se 
comunistas fôssemos. Assim, assumi
a Presidência de nosso Instituto (em 
68). Trabalhei sem apoiá-los, e nos 
voltamos para o ser humano, tendo em 
vista dignificá-lo...”

“Nossa divisão nestes anos recentes 
está nos levando a um consenso, 
sob  a bandeira que sempre animou 
os fundadores de nossa entidade: 
a criação do Colégio Brasileiro de 
Arquitetos”

“Continuo prestigiando, apoiando 
e participando com os novos 
companheiros das diversas Diretorias, 
da busca permanente da valorização 
e da importância da arquitetura como 
instrumento de valorização cultural e 
de qualidade de vida”

“A reponsabilidade social do 
arquiteto,.como expressou com 
maestria o prof. Villanova Artigas, 
consiste em zelar pela felicidade 
(e saúde) das pessoas , através do 
cuidado com seu habitat”

“O IAB é propriedade de todos os 
arquitetos, herança que os colegas 
mais velhos vão deixando para os 
mais novos desde 1920, data de sua 
fundação...”

AlbertoBotti 64/65
“...minha integração ao IAB foi 
total (já nos tempos de estudante 
no Mackenzie), acompanhando a 
progressão da classe desde uma 
época em que esta predominava 
culturalmente na cidade, até os dias 
de hoje, quando uma nova sociedade  
emergente...parece ignorar valores 
pelos quais no passado tanto lutamos”

OswaldoCorrêaGonçalves
“Participei desde a primeira reunião 

62/63

“Para que a profissão de arquiteto 
66/67JúlioNeves

“O IAB era mal-entendido. Eles (no 
68/69AbelardoGomesdeAbreu

“Nossa divisão nestes anos recentes 
70/71PedroPaulodeMeloSaraiva

“Continuo prestigiando, apoiando 
76/77BennoPerelmuter

“A reponsabilidade social do 
78/79PedroTaddei 

“O IAB é propriedade de todos os 
80/81CésarBergström

A homenagem do Boletim, nesta edição especial, 
aos ex-presidentes falecidos, que contribuíram 
para o crescimento e a modernização do IAB:

1907 1997
Oswaldo Bratke 
50/51

1906 1994
Eduardo Kneese 
de Mello 
43/46, 47/48 e 49

1906 1980
Armando 
Ciampolini 
52/51
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In memoriam

“O IAB foi sempre foi o espaço 
democrático de discussão de idéias 
sobre nossa profissão. Uma tribuna 
política livre na qual as divergências 
têm-se explicitado na busca 
constante de um plano comum de 
convergência...”

“Desde 1920, o IAB é isso: discussões 
e rumos.
Deixamos, para os que sucederam, 
o prestígio de uma entidade atuante 
numa fase crítica da história brasileira 
e a frustração de uma  legislação 
profissional atrasada...”

“...como 2ª vce-presidente, assumi a 
Presidência do IAB/SP, apoiada por 
um grupo de colegas que acreditavam 
que era hora de redecionar o foco da 
entidade, com maior ênfase à Arquitetura 
enquanto manifestação artística, 
satisfação a demandas sociais e enquanto 
incentivadora do avanço tecnológico”

“O IAB ainda é a única entidade 
que representa os arquitetos e a 
Arquitetura brasileira, no nível 
elevado que desejamos”

“Aprendi desde cedo a grande 
importância de um centro dedicado a 
todos os arquitetos, não apenas aos da 
prancheta. Isto faz do IAB um fórum 
muito especial, democrático”

“O IAB foi para minha geração, mais do 
que só uma escola de vida,  uma outra 
escola de Arquitetura...” 

“Alguns  ainda perguntam:IAB pra 
quê”. A realização das bienais, dos 
debates e eventos, dos concursos e a 
defesa pela qualificação do ensino, 
a luta pela aprovação do Conselho 
de Arquitetos, ampliando canais de 
comunicação entre arquitetos, a  mídia 
e a sociedade,é a nossa resposta!’

“As páginas do Boletim registram  o 
dia a dia de nosso Instituto. O futuro? 
Com certeza, o futuro de nosso IAB/SP 
será determinado pelas realizações 
e contribuições de cada um de nós.
Entre tantas realizações do IAB, registro 
a elaboração do novo Estatuto do 
Departamento ,aprovado em assembléia 
geral extraordinária, no dia 6 de janeiro: 
uma vitória de todos, que em muito 
irá contribuir para o fortalecimento de 
nosso Instituto”

Pesquisa: J.W.

70/71

76/77

78/79

80/81

“O IAB foi sempre foi o espaço 

82/83JoséMagalhãesJr. 

“Desde 1920, o IAB é isso: discussões 
84/85RenatoNunes 

“...como 2ª vce-presidente, assumi a 
84/85RitaVaz 

88/91-96/99PedroCury

“Aprendi desde cedo a grande 
92/93

“O IAB foi para minha geração, mais do 
94/95

“Alguns  ainda perguntam:IAB pra 
00/01-02/03

“As páginas do Boletim registram  o 
04/05

GilbertoBelleza

PauloSophia

FábioPenteado 

CarlosBratke

1913 1986
Ícaro de Castro 
Mello 
56/57/58 e 60/61

1939 1985
Eurico Prado 
Lopes 
74/75

1901 1965
Rino Levi 
54/55

PauloMendesdaRocha
“Organizar o nosso IAB é levantar a 
condição de prestígio da Arquitetura 
enquanto forma histórica de 
conhecimento e do arquiteto como 
cidadão” 

“Organizar o nosso IAB é levantar a 
86/87
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E
m dezembro de 2004 a CAPES-Fundação Coorde-
nação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Su-
perior, órgão do Ministério da Educação, divulgou 
os resultados definitivos da avaliação da pós-gra-
duação estrito-senso brasileira referente ao triênio 

2001/2003.
Foram avaliados os programas de pós-graduação como 

um todo e não somente os seus cursos de mestrado ou dou-
torado separadamente, atribuindo conceitos entre 
1 (Muito Ruim) e 7 (Excelente, com padrão interna-
cional) aplicando criteriosa metodologia adotada a 
partir de 1.996, envolvendo inclusive renomados 
especialistas estrangeiros para a avaliação dos pro-
gramas merecedores dos conceitos 6 (Ótimo, sem 
padrão internacional) ou 7 (Excelente, com padrão 
internacional).

Comissões compostas de consultores brasilei-
ros sistematizam e analisam dados fornecidos pelos 
próprios programas de pós-graduação, indicando 
os conceitos para homologação do Conselho Téc-
nico-Científico da CAPES.

Conceitos iguais ou superiores a 3 (Regular) 
permitem a validação dos diplomas dos cursos de 
mestrado e de doutorado e seu reconhecimento 
nacional. Programas com conceitos inferiores a 3 
(Regular) têm seu  funcionamento suspenso. Pro-
gramas que oferecem somente o curso de mestrado 
só podem receber até o conceito 5 (Muito Bom).

O conceito máximo 7 (Excelente, com padrão 
internacional) só é atribuído aos programas que 
ofereçam também o curso de doutorado e demons-
trem qualidade, produtividade e padrão internacio-
nais de excelência e reconhecimento na sua área 
de conhecimento, fortemente recomendados por 
renomados consultores estrangeiros que os visita 
localmente.

Foram 1.819 os programas brasileiros de pós-
graduação estrito-senso avaliados pela CAPES no 
triênio 2.001-2.003, representando um aumento 

de 244 novos programas (15,5%) em relação aos 1.575 pro-
gramas avaliados no triênio 1.998-2.000.

Dentre esses 1.819 programas, 62 deles (3,4%) recebe-
ram o conceito máximo 7 (Excelente, com padrão interna-
cional) e 145 deles (8,0%) receberam o conceito 6 (Ótimo, 
sem padrão internacional).

Dos 1.819 programas avaliados no triênio 2.001-
2.003, 16 deles (0,9%) eram de Arquitetura e Urbanismo 
pertencentes à grande área das Ciências Sociais Aplicadas, 
representando um aumento de 4 programas de Arquitetu-
ra e Urbanismo (33%) nessa avaliação em relação aos 12 
programas de Arquitetura e Urbanismo avaliados no triênio 
1.998-2.000.

Em 2.005 estão funcionando 18 programas brasileiros 
de pós-graduação estrito-senso em Arquitetura e Urbanismo 
oferecendo 26 cursos, sendo 8 de doutorado, 18 de mestra-
do convencional e nenhum de mestrado profissional, inclu-
ídos aí os novos programas de Arquitetura e Urbanismo (M) 
pela USJT-Universidade São Judas Tadeu e de Urbanismo, 
História e Arquitetura da Cidade (M) pela UFSC-Universida-
de Federal de Santa Catarina que foram aprovados e reco-
mendados pela CAPES em 2.004.

Dentre esses 18 programas, 5 (28%) receberam o con-
ceito 5 (Muito Bom), 5 (28%) receberam o conceito 4 (Bom) 
e 8 (44%) receberam o conceito 3 (Regular).

É a seguinte a avaliação dos 18 programas que estão 
sendo oferecidos no Brasil em 2.005:

CONCEITO 7 (Excelente, com padrão internacional): Nenhum
CONCEITO 6 (Ótimo, sem padrão internacional): Nenhum
CONCEITO � (Muito Bom)
- Arquitetura e Urbanismo (M e D) pela USP sediado em São Paulo (SP).
- Arquitetura (M e D) pela UFRJ sediado no Rio de Janeiro (RJ).
- Urbanismo (M e D) pela UFRJ sediado no Rio de Janeiro (RJ).
- Arquitetura e Urbanismo (M e D) pela UFBA sediado em Salvador (BA).
- Design (M e D) pela PUC sediado no Rio de Janeiro (RJ).
CONCEITO 4 (Bom)
- Arquitetura e Urbanismo (M e D) pela EESC-USP sediado em São Carlos (SP).
- Arquitetura e Urbanismo (M e D) pela UnB sediado em Brasília (DF).
- Arquitetura e Urbanismo (M) pela UFSC sediado em Florianópolis (SC).
- Arquitetura e Urbanismo (M) pela UFRN sediado em Natal (RN).
- Arquitetura e Urbanismo (M) pela UPMackenzie sediado em São Paulo (SP).
CONCEITO � (Regular)
- Arquitetura (M e D) pela UFRGS sediado em Porto Alegre (RS).
- Arquitetura (M) pela UFMG sediado em Belo horizonte (MG).
- Arquitetura e Urbanismo (M) pela UFF sediado em Niterói (RJ).
- Desenho Industrial (M) pela UNESP sediado em Bauru (SP).
- Dinâmica do Espaço habitado (M) pela UFAL sediado em Maceió (AL).
- Urbanismo, história e Arquitetura da Cidade (M) pela UFSC sediado em 
Florianópolis (SC).
- Urbanismo (M) pela PUCCAMP sediado em Campinas (SP).
- Arquitetura e Urbanismo (M) pela USJT sediado em São Paulo (SP).
CONCEITO 2 (Ruim): Não divulgado.
CONCEITO 1 (Muito Ruim): Não divulgado.

Dentre esses 18 programas oferecidos em 2.005, 14 de-
les (78%) são gratuitos oferecidos por instituições públicas 
de ensino superior e os outros 4 (22%) são pagos oferecidos 
por instituições particulares de ensino superior. Onze deles 
(61%) estão sediados na região sudeste; dos quais, 6 deles 
(33% do total) estão sediados no estado de São Paulo.

JOSÉ ROBERTO G. DA SILVA é Professor Aposentado da UFSCar
endereço eletrônico jorogosi@yahoo.com.br

(fonte: página eletrônica www.capes.gov.br)

Avaliação da pós-graduação  brasileira 
em Arquitetura e Urbanismo

ArTiGo

Em 2005 estão 
funcionando 

18 programas 
brasileiros de 

pós-graduação 
stritu sensu em 

Arquitetura 
e Urbanismo 

oferecendo 
26 cursos, 

sendo oito de 
doutorado, 18 

de mestrado 
convencional 

e nenhum 
de mestrado 
profi ssional
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3º prÊmio pré-faBricaDos 

Adequação + Clareza da proposta + Qualidade

E
m solenidade realizada no dia 20 de julho, no Palá-
cio das Indústrias, em São Paulo, durante o Encon-
tro do ENEA,  foram  revelados o projetos vence-
dores do 3º Prêmio Nacional de Pré-fabricados de 
Concreto (categoria Estudantes). O prêmio, com 

patrocínio da ABCIC, em parceria com a ABCP, teve o 
apoio da Abrinc e organização do IAB/SP.  

Adequação, clareza da proposta e qualidade do pro-
duto. A partir desses critérios, a C.J. (Comissão Julgado-
ra) composta pelos arqs. Décio Tozzi, Assis Reis, João 
Edmundo Bohn e Romeu Duarte, sob a consultoria de 
Edson Elito, com a presença do eng. Laércio Souza 
Gil, representante dos promotores do certame,  premiou, 
depois de intenso debate, os seguintes projetos, entre os 
54  aprovados: 
                             

Premiados
1º prêmio 
Projeto: Ensaio para um tecido urbano 
aquático, Santos, SP
Autor: Pablo Iglesias
Orientador: Alexandre Carlos Penha 
Delijaicov
Escola: FAU/USP, São Paulo 

2º prêmio
Projeto: Sistema Construtivo Pré-fabricados para 
habitação
Autor: Pablo Gomes de Alvarenga (responsável 
pela equipe) e Pedro Mollan Saito
Orientador: Marcos Acayaba
Escola: FAU/USP, São Paulo
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Projeto: Edifi cação Modular Flexível 
Autor: Dhaian Miranda (responsável pela equipe) e Camilo
Flumignan Pacheco
Orientador: Joan Villá
Escola: Belas Artes, São Paulo

J.W.

3º prêmio:
Projeto: Sistema de Espaços para Ensino
Autor: Dalton Bertini Ruas (responsável pela 
equipe) e Tomas Bolognani Martins
Orientadora: helena Ayoub Silva
Escola: FAU/USP, São Paulo

Menções honrosas ex-aequo
Projeto: Cemitério vertical
Autor: Lucas Leite Costa (responsável pelka equipe) e 
Tiago Viegas Valério e Vinicius Amaral Ferreira
Orientador: Sérgio Ricardo Palhares.
Escola: FEA-FUNEC-Fundação Mineira de Educação e 
Cultura

Projeto: Sede Administrativa do Mercosul
Autor: Eron Danilo Costin (responsável pela equipe), 
Cassiano Navarro, Felipe Sachs e Matheus Rodrigues Alves
Orientadora: Andréa Barriel Mercadante Stinghen
Escola: Universidade Federal do Paraná

“O desejo dos arquitetos, professores e, principal-
mente, estudantes de arquitetura, de criar so-
luções para a produção em escala compatível 

com a necessidade do Brasil de novas edifi cações habitacionais, 
educacionais, comerciais, esportivas, para a saúde, o lazer, a cul-
tura, encontrou no PRÊMIO PRÉ-FABRICADOS, o meio para 
pesquisar, ousar, concretizar e divulgar suas propostas.

Nesta 3ª edição da premiação, promovida pela AB-
CIC-Associação Brasileira da Construção Industrializa-
da de Concreto e pela ABCP-Associação Brasileira de 
Cimento Portland e organizada pelo IABSP-Instituto de 
Arquitetos do Brasil, Departamento der São Paulo, surpre-
endeu a amplitude nacional com o interesse de 144 equi-

pes inscritas em todo o país. Os 54 trabalhos entregues 
demonstraram que evoluiu nos últimos  três anos o co-
nhecimento dos estudantes a respeito do uso do concreto 
pré-fabricado e da construção industrializada, com novos 
e ousados temas abordados. Os três trabalhos premiados 
e as três menções honrosas têm alto nível arquitetônico 
e técnico e o júre de âmbito nacional, foi unânime nas 
escolhas. A solenidade de premiação se deu em meio à 
realização do XXIX ENEA – Encontro Nacional de Estu-
dantes de Arquitetura e Urbanismo, em São Paulo, quan-
do foi lançada a próxima edição do evento, o 4º Prêmio 
Nacional de Pré-fabricados de Concreto para Estudantes 
de Arquitetura. Até lá!”

DepoimentoEDSON ELITO

Arq. Edson Elito, 
consultor do Prêmio
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A
sustentabilidade conquista espaço privilegiado 
nas preocupações da humanidade. E desperta, 
cada vez mais, a consciência e atenção dos 
profissionais de Arquitetura. O IAB, numa 
posição de vanguarda, engaja-se de corpo 

e alma nessa discussão e luta, ao organizar debates e 
apoiar iniciativas como o Seminário Iniciativa Solvin. 
Iniciativa que objetiva lançar uma publicação com 
projetos de arquitetura e urbanismo na linha do desen-
volvimento sustentável, com o uso do PVC.

“Sustentabilidade? Sem dúvida, um tema do momento, 
mas que não pode se reduzir a uma questão de marketing. 
Um tema que há muito tempo faz parte privilegiada da 
agenda dos arquitetos e do próprio IAB, implicando a 
questão do impacto do projeto arquitetônico no meio 
ambiente e, ainda, a humanização, a racionalização dos 
canteiros de obras e a inclusão social”, observou Paulo 
Sophia, presidente do ISAB/SP, ao abrir o seminário “Ar-
quitetura Sustentável /O conceito e sua importância”, no 
dia 23 de junho, na sede do IAB, em São Paulo.

Com público expressivo, a mesa de debates reuniu os 
arquitetos Daniel Cywinski, do Estúdio Brasileiro, Ladislao 
Szabó, professor da Mackenzie (arquiteto convidado), Edson 
Carlos, da Solvay, além do presidente do IAB paulista. 

O futuro do planeta depende, com certeza, de nossas ações 
e atitudes presentes, observou Ladislao Szabó, na sua pales-
tra. Com objetividade, desenhou o quadro de problemas que 
ameaçam o planeta e nos desafiam. Entre inúmeros:

•  a expansão desenfreada da população
•  a escassez de alimentos, de energia e de água
• a diminuição da biodiversidade
• o aumento da pobreza
• a deterioração do ecossistema
• a destruição da camada de ozônio

Sustentabilidade
Uma discussão em expansão

DeBaTe

Pela natureza – À 
mesa (a partir da 

esquerda), Daniel 
Cywinski, Edson 

Carlos, Paulo 
Sophia, Ladislao 
Szabó e Marcelo 

Nudel, no 
Seminário Iniciativa 

Solvin

Sensibilidade jovem – A platéia, com muitos estudantes de Arquitetura, acompanhou atenta 
o debate e a projeção de projetos na linha do desenvolvimento sustentável

• as violentas mudanças climáticas, atingindo 
plantações, causando catástrofes e outros desastres 
ecológicos.

•  e, inclusive, a perda das identidades culturais locais

“Diante desse quadro de desafios, algo deve ser feito”, 
advertiu, citando exemplos que devem ser resgatados e 
seguidos.“ Entre outros, os projetos iniciais da Arquitetu-
ra Moderna brasileira, os projetos de Rino Levi e os de João 
Filgueiras Lima (Lelê), além de trabalhos avançados de 
Alvar Aalto, Louis Khan, Ken Yang, Richard Rogers, Renzo 
Piano e Norman Foster. Ainda, citou  iniciativas pioneiras  
em favor do meio ambiente, incluindo a criação do Parti-
do Verde, o Congresso da UIA, em Chicago, em 96, a 
conferência Eco` Rio , em 92,  o relatório “Nosso futuro 
comum”, da norueguesa Gro Brutland, elaborado a pedi-
do da ONU, em 83, quando surge pelo primeira vez o 
termo desenvolvimento sustentável. 

“Não se trata, em suma, de elaborar propostas român-
ticas, mas de propostas tecnológicas ousadas e inovado-
ras”, acrescentou ao explicar os objetivos da Iniciativa 
Solvin, da empresa Solvay.   

Complementado a apresentação, os arquitetos Domini-
que Fretin e Marcelo Nudel explicaram os diversos sistemas, 
que estabelecem diretrizes para avaliação, pontuação  e 
orientação de um projeto de arquitetura sustentável: o Leed 
System (norte-americano), que defende um novo design 
bioclimático e ambiental , o HQE (francês), que propõe uma 
ação colaborativa multidisciplinar e o Saasha, que está 
sendo elaborado pela equipe de professores do Fau/Ma-
ckenzie, voltado para a nossa realidade brasileira.

Finalmente, Edson Carlos, com a ajuda de imagens e 
gráficos, falou sobre a Solvay, grupo internacional presen-
te em mais de 50 países, inclusive no Brasil, atuando nos 
segmentos químico, farmacêutico e plástico. 

E mostrou, com exemplos, a versatilidade e caracterís-
ticas (eficiência, isolamento térmico e acústico, reciclagem) 
do PVC, resina termoplástica, aplicado na construção civil, 
para projetos de casas, escolas e hospitais.

JOSÉ WOLF

Concurso para Estudantes Solvin 
- Arquitetura Sustentável
 Foram prorrogados os prazos. Confira as novas datas:
- Inscrições até 12 de setembro de 2005.
- Entrega dos Trabalhos até 26 de setembro de 2005.
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O arquiteto e professor Ladislao Szabó, consultor do  da 
premiação Iniciativa Solvin, responde:

 Por que a importância da discussão sobre o tema 
sustentabilidade? 
LADISLAO SZABÓ Porque há uma crise ambiental global. 
E uma das formas de enfrentá-la e resolvê-la passa, com 
certeza, pela  sustentabilidade, um tema que surgiu há 20 
anos, quando se alertou que qualquer ação presente deve 
levar em conta as necessidades das gerações futuras. A 
questão da água, das fontes de energia, dos recursos na-
turais, por exemplo...etc.

 Uma questão que vem sensibilizando também 
os arquitetos?
LADISLAO SZABÓ Cada vez mais. Afinal, é um tema que 
está no foco de nossa  Arquitetura e, portanto,  do projeto 
arquitetônico.

 E as empresas brasileiras  de construção civil 
já estão sensíveis ao tema?
LADISLAO SZABÓ No Exterior, sim. Mas, no caso do Bra-
sil, é uma preocupação que começa a se ampliar. 

EntrevistaLADISLAO SZABÓ

 Afi nal, qual a diferença entre sustentável e 
ambiental?
LADISLAO SZABÓ Ah, há uma diferença fundamental. 
Ambiental diz respeito apenas a questões ambientais. Já 
a sustentabilidade engloba questões ambientais, sociais, 
culturais e econômicas, também. Portanto, ao se falar de 
Arquitetura sustentável, não se trata apenas de construir 
um edifício verde, mas um edifício verde bem resolvido, 
inter - relacionado com seu meio ambiente, a natureza e 
a cultura local.

 A temática chega ao Ensino?
LADISLAO SZABÓ Chega, mas  lentamente. Aqui, no Bra-
sil,  a faculdade de ponta que debate e pesquisa o tema é 
a Getúlio Vargas. 

 A globalização ajuda ou atropela esse processo?
LADISLAO SZABÓ A globalização é um processo que 
pode devorar tudo isso, inclusive a própria história da 
Arquitetura Moderna brasileira. Temos, portanto, que 
sustentar nossa história. De que forma? Sendo ao mesmo 
tempo global e local, mas dentro de justas proporções.

J.W. 
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Núcleos

A descoberta de Limeira
Exposição Premiação IAB/SP 2004 em Limeira: O IAB, os Arquitetos e a Cidade

Como parte do circuito de exposições itinerantes or-
ganizado pelo Departamento de São Paulo, o Núcleo 
de Limeira recebeu entre os dias 4 e 13 de maio a 
exposição “Premiação IAB/SP 2004”, apresentada ao 
público no hall da Câmara Municipal.

A mostra, com 50 projetos premiados, aberta oficialmente no 
auditório da Câmara, contou com  a presença do arquiteto Paulo 
Sophia, presidente do IAB/SP, que proferiu a palestra: “O IAB, os 
Arquitetos, e a Cidade”. 

Também, presentes, os arquitetos Francisco Carvalho 
Ferraz Jr., presidente do Núcleo de Piracicaba e Davi Matias 
dos Santos, presidente do Núcleo de Rio Claro, além de repre-
sentantes do Instituto Macuco – Organização Não-Governamen-
tal parceira do IAB em Limeira; da Associação Comercial; de 
Associações de Moradores; de professores da Unicamp e Colé-
gio Técnico de Limeira; e do vereador Ronei Costa Martins, 
compondo um público diversificado, que imprimiu ao evento 
um caráter marcante, democrático e plural..

A solenidade foi aberta pela presidente do Poder Legislativo, 
vereadora Elza Sophia Tank, que ao inaugurar o espaço como 
local para atividades culturais, colocou-se à disposição do IAB 
para debater as principais questões referentes à arquitetura e ao 
urbanismo, no que tange ao trabalho dos  profissionais de Ar-
quitetura, do poder político  e  do cidadão..

Representando o prefeito municipal, o secretário de Cultura, 
José Farid Zaine, destacou as diversas atividades culturais atu-
almente promovidas e apoiadas pela Prefeitura, das quais a “Ex-
posição Premiação IAB 2004” constitui um exemplo marcante.

O presidente do Núcleo de Limeira, arquiteto Alex Marques 
Rosa, ressaltou, por sua vez, a responsabilidade de sediar a 
exposição, e o quanto os projetos premiados são representativos 
do papel importante dos arquitetos enquanto condutores do 
processo de transformação da cidade, podem desenvolver. 
Traçando um panorama da atual crise urbana e suas implicações 
locais – a degradação do meio-ambiente, do espaço público, do 
patrimônio histórico, e a segregação social acelerada pelo mer-
cado imobiliário – mostrou que estes problemas devem ser 
vistos como campo aberto à descoberta de novas maneiras de 
se pensar o futuro da  cidade.. 

“A cidade é um palco de lutas entre interesses distintos: 
muitas vezes conflitantes, muitas vezes não dialogam, muitas 
vezes não se coadunam”, enfatizou  Paulo Sophia, ao  iniciar 
sua palestra sobre as tensões envolvidas na produção do espa-
ço urbano e no quanto o “pensar a cidade” representa hoje 
“negociar o futuro”. Discutindo os conflitos que envolvem a 
distribuição dos benefícios e riquezas gerados pela cidade e 
suas implicações no planejamento urbano, o presidente do 
IAB/SP lembrou exemplos do passado para se enfrentar os 
conflitos e desafios urbanos. Nesse contexto,,ao sugeriu que 
implementar um “planejamento urbano negociado” pode ser 
o ponto de partida para alinharmos a distribuição dos privilégios 
à reversão dos problemas urbanos e sociais que caracterizam 
a cidade contemporânea.

Conclusão: para os arquitetos do Núcleo de Limeira, a rea-
lização da exposição foi oportuna por trazer  informações  e 
cultura de qualidade. E mais: estabeleceu-se neste evento um 
novo patamar de diálogo entre o IAB, os diversos setores da 
sociedade, o Poder Legislativo e a Prefeitura Municipal – um 
passo importante que deverá contribuir efetivamente para a 
construção e condução  do futuro da cidade.

ALEx M ARQUES ROSA, pres. do núcleo de Limeira

Campinas amplia atividades

C
om a presença de mais de 150 arquitetos do interior, o Núcleo do IAB/Campinas, 
em parceria com a Siemens, organizou  um evento especial para o lançamento 
da linha de interruptores e tomadas Ilus, além de uma palestra, sob o tema “Por 
que o moderno”, do arquiteto e professor Joaquim Guedes, classificado pela 
“Encyclopedia of 20- th Century Architecture”, como um dois mais bri-

lhantes arquitetos brasileiros do século xx.
Foi no dia 8 de março, ”Dia Internacional da Mulher”.
Do evento, participaram profissionais da região: Sumaré, Atibaia, São José dos Cam-

pos, Piracicaba, Valinhos, Vinhedo, além de Campinas. 
Ao final da instigante palestra 

de Guedes, foi oferecido um co-
quetel aos participantes, com a 
distribuição de brindes para os 
presentes e flores para as arquite-
tas, em comemoração à efeméri-
de.. O Núcleo agendou também 
um encontro com o pr esidente do 
IAB nacional, Demetre Anastas-
sakis, para o lançamento da cam-
panha “Direito à Arquitetura”

MARCELO hOBEIKA, pres. 
donúcleo de Campinas

Participação municipal – À mesa (a partir da esquerda), José Farid Zaine, Elza Sophia Tank 
(presidente da Câmara), o presidente do IAB paulista, Paulo Sophia e Alex Marques Rosa, presidente 
do Núcleo de Limeira

Exposição itinerante - Cerca de �0 projetos da “Premiação IAB/
SP´04” participaram da exposição, em Limeira, a exemplo do que 
ocorreu, também, em Americana, Piracicaba, Ribeirão Preto e 
Sumaré. A mesma exposição está sendo programada para São 
Carlos e Rio Claro

Em cena, o moderno – O arquiteto Joaquim Guedes 
(penúltimo à direita),  proferiu a palestra, a convite de 
Marcelo hobeika, presidente do Núcleo/Campinas
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Núcleos

Um mestre em 
Bauru

Núcleo-caçula – Na 
foto, membros da 
Diretoria e associados, 
com Paulo Sophia, 
registram a instalação 
do recém-criado 
Núcleo de Rio Claro, SP

Rio Claro: 
primeiros passos

C
om a inscrição inicial de 25 associados, foi instalado ofi-
cialmente, no dia 13 de abril, na  presença do presiden-
te do IAB paulista, Paulo Sophia, o novo Núcleo de Rio 
Claro, conhecida como a “Cidade Azul”. O Núcleo inclui 
ainda as regiões de Analândia, Corumbataí, Ipeúna e Sta. 

Gertrudes. O presidente  do IAB/SP abriu a solenidade de instalação, 
destacando a importância do papel do IAB e do arquiteto junto à cidade 
e à comunidade.
   A seguir, coube ao arq.  Nelson França proceder à leitura do Estatuto, 
aprovado por aclamação, enquanto o arq. Davi Matias, eleito presi-
dente do Núcleo, apresentou a lista de candidatos à composição da 
nova Diretoria, que resultou, assim: :
Presidente: Davi Matias
Vice-presidente: Melissa Bellan
1º  secretário: Nelson França
2º secretário Cíntia Zumpano
1º tesoureiro: Paulo Henrique Mayer
2º tesoureiro: Alessandre Fuandi
Diretores: Cristiane Batelochi, Marcelo Camargo, Mauro Arruda e Pedro 
Ivo Leite.
  Da solenidade, participaram, também, os arqs. Francisco Ferraz e Alex 
Marques Rosa, respectivamente presidente do Núcleo de Piracicaba e 
Limeira.

J.W.

O 
arquiteto Fábio Penteado realizou aula magna para os estudantes da 
FAU – UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba) no dia 14 de 
abril. 

Com o auditório do Campus de S. Bárbara D´Oeste com 
sua lotação máxima (200 lugares) o arquiteto Fabio Penteado 

palestrou por duas horas, sendo acompanhado na mesa pela Diretora da CAU 
Mariza Varanda Carpinteiro, pelos Presidentes do IAB – SP Paulo Sophia e do 
núcleo local Victor Chinaglia e pelo prof. Carlos Verna e a presidente do CA a 
aluna Camila Gil Ferro. 

O evento marcou a 
abertura da exposição Prêmio 
IAB/2004 que permaneceu até 
o dia 30/04 nas dependências 
da universidade.

ARQ. VICTOR ChINAGLIA JR. 

C
onsiderado um dos arquitetos mais sig-
nificativos do século xx, Paulo Mendes 
da Rocha esteve em Bauru. Na noite de 
5 de julho o Núcleo Bauru do Instituto 
de Arquitetos do Brasil recebeu na sede 

da ASSENAG - o arquiteto para a Aula Magna “Arquitetura Contemporânea no Brasil: 
Principais Obras”, quando apresentou suas principais obras.

O evento foi aberto com uma breve exposição do Arquiteto Paulo Sophia, pre-
sidente da direção estadual do IAB, sobre o papel do Instituto perante os novos de-
safios e posicionamentos da profissão. Dando seqüência o presidente do Núcleo 
Bauru, arquiteto Wagner Domingos, ressaltou a importância do evento como uma 
oportunidade única de se estar tão próximo das mais novas tendências profissionais, 
ressaltando as ações locais como um primeiro caminho para o desenvolvimento da 
profissão como um todo.

A primeira e principal idéia defendida por Paulo Mendes em sua Aula Magna 
foi a de que “o homem é um ser urbano” e que as relações entre este homem e o 
seu espaço não se dão de forma separada do conceito de ser social. Da mesma 
forma que os principais nomes do modernismo Paulo Mendes mostra sua arquite-
tura ligada de forma intrínseca com as vertentes tecnológicas e afirma que a com-
plementaridade entre os profissionais das mais diversas áreas é quem garante a 
qualidade da obra.

Como exemplo desta relação cita as linhas puras componentes da forma como 
uma conversa entre a criação humana que ao mesmo tempo contrasta e compõe a 
natureza no espaço urbano. Para isto exemplifica através de seus projetos realizados 
para Paris, Montevidéu e São Paulo, mas toda a concepção das idéias se completa na 
praça do Patriarca onde a cobertura em forma de asa retoma o conceito da plástica 
arquitetônica, sem permitir que os antigos marcos percam sua característica de patri-
mônio e referencial.

A clareza das idéias apresentada pelo palestrante somente ressaltou sua ampla 
experiência como professor, que consegue manter seu público em total silêncio ao 
longo de toda a exposição.

O evento reuniu aproximadamente trezentos ouvintes entre arquitetos, professores, 
estudantes, e público em geral, os quais lotaram os assentos e corredores do salão nobre 
da associação para assistir a experiência e a vivência do renomado arquiteto. Fizeram-se 
presentes também representantes dos cursos de Arquitetura da UNESP - Arquiteta Vera 
Maria Junqueira Villela e da UNIP na pessoa de seu coordenador Arquiteto Edmilson 
Queiroz Dias, todos os ex-presidentes do Núcleo Bauru e liderando uma comitiva do 
Núcleo Marília do IAB o seu Presidente Arquiteto Maurício Menezes.

Esta realização somente se fez possível pela intervenção da direção estadual 
que intermediou o contato entre o núcleo e o arquiteto facilitando o processo. 
Em nível local através de uma já consolidada parceria entre o núcleo Bauru do 
IAB, com a ASSENAG - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Bauru, a Seccional do CREA e a delegacia Regional do SEESP – Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo fomentou o apoio à realização do evento. 
O presidente da ASSENAG engenheiro Marcos Wanderley Ferreira ressalta que 
esta parceria entre as instituições, é uma característica de que: “no interior a luta 
por uma cidade mais justa deve sobrepujar as diferenças profissionais”.

ARQ. PAULO CANGUçú FRAGA BURGO

Fabio Penteado em Santa 
Bárbara D´Oeste

Pres. do núcleo de Atibaia 
Fernando Ciaramello Alves Pinto

Fundação do Núcleo de 
Atibaia do IAB/SP

N
o dia 6 de abril passado, às 
19hs, no Antigo Fórum, Sala 
de Audiência Pública, de Ati-
baia/SP, mais de  20 jovens 
arquitetos encontraram-se 

para a fundação do Núcleo de Atibaia.
Entre eles estava presente o prefeito 

do Município de Atibaia que é arquiteto 
o colega José Roberto Tricoli, além de 
vários colegas do Núcleo de Campinas 
que acompanhavam seu presidente o ar-
quiteto Marcelo Hobeika.

Na oportunidade o Presidente do 
IAB/SP, o arquiteto Paulo Sophia, pro-
feriu uma palestra sobre a importância e a trajetória do IAB e de nosso 
departamento que apresenta franco crescimento pelo interior do estado 
de São Paulo. 

Este é um momento de grande importância para o departamento 
que amplia sua base de ação estadual e pretende levar a mensagem da 
qualidade da arquitetura, de uma prática profissional responsável e em 
constante adequação às mudanças da sociedade contemporânea.

Foi eleita uma diretoria provisória e seu presidente é o colega arqui-
teto Fernando Ciaramello Alves Pinto.

PAULO SOPhIA
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E
difícios corporativos, de escritórios e torres de grande altura 
sempre representaram desafios à criação estética e funcio-
nal para os autores de seus projetos. Definir a melhor im-
plantação, compor os requerimentos dos clientes e investi-
dores, estudar as limitações da área disponível e ao mesmo 

tempo proporcionar conforto e praticidade aos futuros usuários não 
são suficientes para garantir o sucesso de um novo empreendimento 
num mercado imobiliário cada vez mais exigente.

Os edifícios de hoje e seus modelos de ocupação
Os modelos atuais de ocupação dos edifícios prevêem ambien-
tes amplos, integrados, sem paredes ou divisórias e layout flexível 
que favorece uma forma de ocupação muito mais adensada do 
que há 10 ou 15 anos. Edifícios que receberiam 1.500 usuários 
e 1.000 visitantes/dia hoje comportam, com a mesma área, 50% 
mais pessoas. Desta forma, como definir o projeto dos elevadores 
no projeto arquitetônico? A resposta está na observação às normas 
que disciplinam o dimensionamento da população e conseqüente-
mente o tráfego esperado. Entretanto isso significa dimensionar os 
elevadores à semelhança dos anos 80, pois estas normas, datadas 
daquela época, não refletem mais as necessidades do modelo atu-
al. Sendo assim, qual é a solução?

Sistema de 
Gerenciamento de 
Tráfego Miconic 10
A Atlas Schindler trouxe para 
o Brasil um projeto do Grupo 
Schindler que é a maior inova-
ção após a invenção do próprio 
elevador: o sistema Miconic 10. 
Este projeto, uma patente Schin-
dler de reconhecimento internacional, defi-
niu um novo conceito para a operação dos 
elevadores, ao transferir a botoeira de cha-
madas das cabinas para terminais eletrôni-
cos instalados no hall dos elevadores. Com 
isto, o sistema reconhece previamente o des-
tino dos passageiros e agrupa os usuários, a 
cada momento, por regiões de destino, reduzindo o número de 
paradas intermediárias em cada viagem.  

Modelo de Operação e Benefícios do Sistema 
Miconic 10:
Como resultado do conhecimento antecipado do destino de cada 

Sistema de Gerenciamento de Tráfego Miconic 10
Elevadores de alta performance garantindo flexibilidade para o projeto 

arquitetônico e conforto para os usuários
passageiro e da inexistência de botoeira de chamada no interior da 
cabina - o que impede o registro de novas chamadas - o Sistema 
Miconic 10 planeja o tráfego antecipadamente e proporciona a 
performance esperada uma vez que:

• reduz o tempo de viagem do passageiro em até 30% em horá-
rios de pico quando comparado aos controles de grupo con-
vencionais;

• reduz em até 50% o número de paradas da cabina durante a 
viagem, realizando viagens expressas;

• reduz o consumo de energia, ao utilizar o acionamento por frequ-
ência variável e realizar um número menor número de paradas;

•  elimina aglomerações de pessoas durante períodos de tráfego 
intenso, evitando competição entre os passageiros pelo primei-
ro carro disponível;

• oferece recursos adicionais como Serviço Especial para deficien-
tes físicos, que possibilita maior tempo de porta aberta e menor 
lotação da cabina;

Flexibilidade para projeto arquitetônico
Ao instalar os terminais das botoeiras de chamada no hall do edifí-
cio, os elevadores podem ser dispostos livremente. Com o sistema 
Miconic 10 o passageiro é orientado a se dirigir à cabina sinalizada 
no display eletrônico do terminal, dispensando a necessidade de 
posicionar, no projeto do edifício, os elevadores à vista dos usuá-
rios no mesmo hall, oferecendo aos arquitetos liberdade e novas 
alternativas.

Modernidade para o novo edifício
Instalado em mais de 2.000 elevadores nos principais edifícios da 
Europa, América e Ásia, no Brasil o sistema Miconic 10 já alterou 
o conceito de modernidade dos grandes edifícios. Em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Recife 100 unidades já 
contam com esta solução avançada de gerenciamento de tráfe-
go disponível, inclusive, para o retrofit de edifícios construídos há 
muitos anos. 
Com o lançamento da nova linha de elevadores NeoLift a Atlas 
Schindler torna o sistema Miconic 10 um produto “Made in Bra-
sil”, contribuindo para que os nossos arquitetos possam oferecer a 
seus clientes um projeto único e diferenciado, transformando-o em 
uma nova referência para o mercado. 

Para conhecer a linha NeoLift e o sistema Miconic 10 con-
tate a Atlas Schindler através de nosso consultor técnico co-
mercial ou pelo SAC 0800 551918. 
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7ª prÊmio JoVens arQuiTeTos 2005

Radiografi a da nova geração

A
companhada por um público numeroso, a so-
lenidade de premiação, que reuniu arquitetos, 
patrocinadores e muitos jovens, e que contou 
com patrocínio da Fademac, Intelligent Ta-
ble, Somfy e Usiminas, e apoio da Pini Edi-

tora, foi realizada nas dependências do Museu da Casa 
Brasileira, no dia 7 de julho, quando foram anunciados os 
vencedores.

A cerimônia foi aberta pelo presidente Paulo Sophia, 
do IAB/SP, que em parceria com o MCB, promove a 
Premiação idealizada na gestão de Carlos Bratke, nos 
anos 90.

A C.J. (Comissão Julgadora), composta por José Car-
los Ribeiro de Almeida, Tito Lívio, Francisco Spadoni 
(SP), César Dorfman (RS) e Luiz César Barillari (Ribeirão 
Preto, SP), destacou na Ata que:

“a qualidade da maioria dos trabalhos expressa o vi-
gor renovado da arquitetura brasileira feita pelos jovens 
arquitetos, em projetos que abordam diferentes temas 
em diferentes contextos, utilizando sistemas construti-
vos convencionais ou inovadores, mas sempre com so-
luções criativas e desenhos elegantes”.

Prêmio Eduardo Kneese de Mello
Atribuído pela primeira vez, o Prêmio homenageia 

o arquiteto, professor e sócio número um do IAB/SP, 
que ao longo de sua vida, “foi um paladino da causa 
da Arquitetura”.. Por unanimidade, a C.J. atribuiu o novo 
prêmio aos jovens  Fernando Forte, Lourenço Gimenes 
e Rodrigues Ferraz, “pela competência demonstrada no 
edifício-sede do Projeto Viver, na favela Jardim Colom-
bo”, em São Paulo. 

Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigues Ferraz

Além disso, a equipe recebeu da Somfy um prêmio 
especial: passagem e estadia, para visitar as instalações da 
empresa, em Stuttgard (Alemanha) e Shamonix (França), 
em fevereiro de 2006.

 Segundo Fernando Forte, 28 anos, diplomado pela 
FAU/USP, em 2002, “o prêmio, com certeza, é um es-
tímulo para se fazer uma arquitetura de qualidade, mas 
com compromisso cultural e social, também”.

Abertura solene – Coube ao presidente do IAB paulista, ao lado de representantes do  e 
patrocinadores, abrir a  solenidade da premiação, que conta com a parceria do MCB

Ao todo, 131 trabalhos inscritos. Com esse recorde, a 7ª edição da premiação Jovens 
Arquitetos desenha a radiografi a da nova geração de profi ssionais de Arquitetura, na 
faixa dos 40 anos. Uma geração que, segundo Antonio Carlos Sant´Anna, coordenador 
da premiação, está em busca de um novo caminho.  Importantíssimo para o evento foi o 
trabalho do júri composto pelos arquitetos: César Dorfman(RS), Elisabete França (SP), 
Francisco Ferraz (Piracicaba) Francisco Spadoni(SP), João honório de Mello Filho (SP), 
Joaquim Caetano (Campinas), José Carlos Ribeiro de Almeida(SP), Luiz César Barillari 
(Ribeirão Preto), Sergio Parada (DF), Tito Lívio(SP), Victor Chinaglia (Americana)
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Radiografi a da nova geração
I - Arquitetura Categoria Projetos
Prêmios “ex-aequo”

Menções honrosas “ex-aequo”
FDE Bairro Feital, Mauá, SP
Autores: Alexandre Mirandez de Almeida, César Shundi, 
Marcelo Pontes de Carvalho, Moracy Amaral e Ricardo Bellio.

IAH-Instituto Abelardo da Hora, 
Recife, PE
Autores: Pedro Lira e Manoela Muniz Machado

Casa da Fazenda, Capivari, SP
Autor: Eduardo Dalcanale Martini
Colaborador: Ricardo Hofer.

Residência AD, Presidente Prudente, SP.
Autor: André Almeida
Colaboradores: Adolfo Moreau, Bartira Ghoubar e Paulo 
Olivato.

Grupo escolar da Vila Maria Zélia (proposta de 
restauração), bairro do Belenzinho, São Paulo.
Autores: Bruno Vitorino e Adriana Medeiros.

Mercado Municipal de Piracicaba (projeto de reforma), 
Piracicaba, SP.
Autores: Fabio Valentim, Cristiane Muniz, Fernanda 
Barbara e Fernando Viégas.

Colaboradores: Ana Paula de Castro, Apoena Amaral, 
Jimmy Liendo e José Carlos Silveira Jr.

Residência RP, Sete Lagoas, MG.
Autores: Alexandre Brasil, Carlos Alberto Maciel .
Colaboradora: Juliana Barros.

EE JD. Maria Helena III, Barueri, SP
Autores: Keila Costa e Isabel Imbronito
Colaboradores: Débora Arcieri e Górios Miguel.

Residência, Aracaju, SE
Autores: André Dias Dantas e Rodrigo C. Lacerda
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À procura de um caminho
O arquiteto e professor Antonio Carlos Sant`Anna, 
coordenador da  premiação, comenta para o BO:

 Muitos desses jovens arquitetos  nasceram nos 60 ou 
70, formando-se, portanto, no fi nal do século XX, na era 
da globalização...
ACS Sim, mas há outros que se formaram na virada do novo 
século, em 2000, 2001 ou 2002 . Na minha observação, te-
mas relacionados à globalização se notam mais nos projetos 
de edifícios comerciais, que tentam propor, talvez,  uma lin-
guagem mais na linha de um novo international style. Mas, 
a maioria dos trabalhos selecionados pelo  revela um com-
promisso com nossa cultura, nosso clima, o sítio e  nossa 
realidade, além do compromisso com o lugar.

 Haveria um outro modelo de desenho arquitetônico 
brasileiro?
ACS Acredito que sim, mas é difícil falar num desenho 
brasileiro, hoje, mas podemos notar que há uma preocu-
pação maior com questões relacionadas ao clima, ao lu-

EntrevistaANTONIO CARLOS SANT`ANNA

gar, ao sítio, e não  apenas a uma leitura conceitual da 
Arquitetura.

 E quanto aos programas, o que sobressai?
ACS Os projetos de residência, além de escolas e espaços 
públicos.

 E, no fundo, o que os trabalhos revelam?
ACS O resgate ou a retomada de valores da Arquitetura 
Moderna brasileira dos anos 50 e da arquitetura paulista 
dos anos 60, com a reavalorização de uma temática vol-
tada para o lugar e a cultura local. A preocupação com a 
questão climática, como já citei, da sombra, dos elementos 
vazados e das varandas etc.

 Como você defi niria, enfi m, o perfi l dessa nova 
geração de arquitetos?
ACS Uma geração que está  à procura de um caminho, de 
um reecontro com a nossa boa arquitetura.

J.W.    

Menções honrosas
Residência do arquiteto, Mogi das Cruzes, SP
Autor: Frederico Zanelato
Colaboradores: Marcelo Miua e Fernanda Kano

Chalé, Monte Verde, MG.
Autor: Leandro Alegria Pereira.

Área de Convivência da Universidade, Belo Horizonte, MG.
Autores: Sérgio Palhares e Andréa Vilella Arruda.
Colaboradores: Juliana Fróes, Róccio Rouver, Luiz Lacerda Jr. e 
Cristina Bráulio. 

Escritório de Arquitetura e Design, São Paulo, SP.
Autores: Mariana Rial, Diego rial e Matheus Gaspar.

Escola estadual F2, Campinas, SP.
Autores: Marcelo Morettin e Vinicius Andrade.
Colaboradores: Thiago Duarte, Renata Azevedo e Mariana Mermelstein.

Residência em Araçoiaba, São Paulo, SP.
Autores: Renata Furlaneto e Flávia Cancian
Colaboradores: Carina Terra, Giovanna Oliva, Giovanni Rotondo e 
Tatiana Antonelli.

II - Arquitetura Categoria Obras Executadas 
Prêmios “ex-aequo”

Escola FDE,  Campinas, SP
Autores: Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Barbara e 
Fernando Viégas.
Colaboradores: Ana Paula de Castro, Apoena Amaral, Jimmy 
Liendo, José Carlos Silveira Jr., José Paulo Gouvêa, Ricardo Barbosa 
e Sabrina Lapyda.

Casa do Cerrado, Goiânia, GO
Autores: Roberto Carvalho, Frederico Bretones e 
Camille del Buono.
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“São Paulo -Guia de arquitetura contemporânea”, 
Viana & Mosley, RJ.
Autor: Fernando Serapião

“Nacionalismo e Arquitetura em Ricardo Severo, 
Porto, 1869”,(dissertação de mestrado, EESC/USP).
Autora: Joana Mello de Carvalho Silva

“O rapto como categoria de análise da modernidade 
espacial” (revista Topos, Bh)., 
Autor: Luciano Torres Tricárico. 
              

III - Categoria 
Urbanismo
Menção honrosa
Parque do antigo Kartódromo, São 
Carlos, SP
Autores: Leandro R. Schenk e Luciana B. M. Schenk
C.J. Elisabete França (SP), Sergio Parada (DF) e Victor 
Chinaglia (Americana, SP). Na Ata, a C.J. recomenda que a 
categoria Urbanismo contemple também o tema Paisagismo.  

IV - Categoria Ensaios 
Críticos
Prêmios “ex-aequo”

“Arquitetura em Londrina””, Ateliê Editorial, São 
Paulo.
Autores: Juliana, Artigas, Cascaldi e Suzuki.

“As metrópoles e as fronteiras marítimas: análise 
das cidades de Buenos Aires , Montevidéu e Rio de 
Janeiro”, (dissertação de mestrado, Mackenzie)
Autor: Carlos Andrés Hernández

“Assentamentos agroindustriais, o espaço da 
habitação em usinas de açúcar”, Fapesp/Rima Editora.
Autora: Gabriela Campagnol.

C.J. : João Honório de Mello Filho (SP), Joaquim 
Caetano (Campinas) e Francisco Ferraz (Piracicaba).     

Menções honrosas

CurTas

Curso Cidade e Região (UniSantos)
Ao Arq. Paulo Sophia (IAB/SP),
Nós professores de urbanismo da faculdade de arquitetura e urbanismo da UniSantos 

estamos divulgando o curso de especialização “Cidade e Região: projetos urbanos e gestão 
urbano-regional”. O curso vai ser reeditado para começar em agosto de 2005. O preço das 
mensalidades é de 18 parcelas de R$ 340,00, com a possibilidade de descontos através da assi-
natura de convênio entre as instituições e a UNISANTOS, que depois de assinado valerá para 
todos os cursos da universidade. Em anexo, enviamos a minuta do convênio para apreciação de 
vocês. Os ex-alunos da UniSantos já têm 15% de desconto garantidos. 

As inscrições para os cursos de especialização abrem em julho próximo e o nosso curso 
deverá começar no dia 01/08/2005. 

Contamos desde já com o seu importante apoio na divulgação do curso Cidade e Região, 
em especial junto aos profissionais associados ao Instituto de Arquitetos do Brasil/SP. 

O conteúdo do curso e a composição do corpo docente está no site da Unisantos: 
www.unisantos.br/pos. Obrigada.

Profa. Arq. Mônica A Viana 
Coordenação do curso

Agenda

Ceuso
Correção - Por um equívoco de interpretação,  o IAB 49 publicou depoimento de 
Myrian de Araújo Tibiriçá, representante do IAB (Ceuso), como se fosse da CTLU-
Comissão Técnica de Legislação. A correção:

A CEUSO – comissão de Edificações e Uso do Solo é um órgão normativo e consultivo da 
Sehab – Secretaria da habitação e a 3ª. Instância administrativa os para recursos pedidos na Sehab.

A CEUSO – permanece nesta administração como órgão de Sehab e com as mesmas 
atribuições estabelecids pelo Decreto 15.583 de 26 de dezembro de1978.

A CTLU – Câmara Técnica de legislação Urbanística foi criada pela lei 13.430 de 13 de 
setembro de 2002 (Plano Diretor estratégico) e substitui a antiga CNLU – Comissão Normativa 
de Legislação Urbana, sendo um órgão da Sempla – Secretaria Municipal de Planejamento.

Solicito que seja feita esta retificação no artigo publicado em nosso informativo, afim de 
evitar dúvidas que possam ocorrer com nossos leitores.

Atenciosamente
Myrian de Araújo Tibiriçá

Representantr do IAB-SP na Ceuso

Artigo “licitações, concepção e execução”
Caros Colegas,
O artigo “LICITAçÕES, CONCEPçÃO E ExECUçÃO” (Boletim 48 do IAB, jan/fev 05) 

do Arquiteto João honorio de Mello Filho é de suma importância para todos nós, quero pedir 
autorização para passá-lo para frente também diretamente para mais colegas e amigos. Inclusive, 
com toda a razão, João honorio alerta para a necessidade de todos nos empenharmos na busca 
de soluções com “imaginação, fantasia, a ficção”, uma vez que a lei 8666 foi criada com a melhor 
das intenções, sem dúvida! Mas isso não basta, ela também abriu brechas espúrias, por um lado, 
e se mostra inflexível nos casos que não se enquadram no estrito espírito com a qual foi feita. 
Parabéns pelo artigo, essa discussão tem que continuar.

Marcelo Suzuki 
Suzuki Arquitetura e Urbanismo

Nota Importante

In memoriam
In memoriam - Ernest Robert de Carvalho Mange, que faleceu no dia 12 

de maio. Engenheiro, calculista, trabalhou em parceria com o arquiteto hélio Duarte e Ariaki Kato, 
em projetos históricos da arquitetura educacional, incluindo os edifícios do Sesi. Além disso, partici-
pou de projetos de agências bancárias do Itaú e da agência do Banco América do Sul, na Bela Vista, 
São Paulo e, também, da Escola de Arquitetura de São Carlos, no interior paulista.  

Canal
Meu bom amigo Paulo, 
Recebi e agradeço a edição do n° 49 do nosso (permita-me) Boletim do IAB SP, contendo 

em página central um pequeno texto que escrevi, a pedido do jorn. José Wolf, o mais destacado 
profissional da área, marcando os 20 anos da nossa (sua também) AU. Não dá para fazer uma 
revista especializada para arquitetos, com algum conteúdo, sem uma produção de Arquitetura... 
Assim como não é possível fazer o nosso Boletim, cada vez melhor, que não espelhe uma gestão 
atuante, a exemplo dessa por Você liderada. É por isso que eu me senti muito honrado com o 
convite e agora me sinto homenageado, juntamente com a PINI e todos os seus colaboradores, 
e orgulhoso com a publicação. A nossa AU é resultado de um trabalho apaixonado de um sem-
número de pessoas. 

Foi resultado também de crenças, apoios e gestos que recebi, em primeiro lugar do próprio 
IAB. Receba meus cumprimentos pelo seu trabalho e meus agradecimentos pela distinção. 

Cordialmente, 
Mário Sérgio Pini 

Diretor de Relações Institucionais PINI 
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Espaço do associado
Socorro!!!
Fico estarrecida com certas coisas que acontecem na nossa profissão. 
Eu explico!

Nosso mercado até pouco tempo atrás, estava aberto não só para fa-
zermos residências, prédios etc.., e e como também tínhamos a arquitetura 
de interiores, residenciais e comerciais. O que ampliava e  em muito nossas 
perspectivas de mercado de trabalho.

Porém, de um tempo para cá, algumas lojas ou marceneiros, resolveram 
“DAR” o projeto de brinde caso se compre seus produtos, como se 
o projeto fosse somente um pequeno detalhe que vai de brinde! Não 
obstante as lojas, agora temos também algumas industrias que também 
“DÃO” este serviço. Fora um monte de escolas que resolveram CRIAR o 
curso de designer de interiores, ou seja, para o arquitetos, o mercado fica 
cada vez mais escasso!

O engraçado desta história, é que um monte de gente METIDA a 
decorador, designer, exerce nossa profissão, agora, se voce quer VENDER 
PASSAGEM TURISTICA, tem que fazer curso de hotelaria e turismo!!!

Ou seja, para fazer o trabalho de arquiteto, todo mundo se mete, é só 
ter um pouco de bom gosto, ou ter viajado um pouquinho, pronto, já se diz 
decorador, e para exercer a arquitetura não precisa nada disso.

Agora eu pergunto:
O que entidades de classe como o IAB, ou CREA poderiam fazer para 

frear este tipo de abuso???
Precisa-se fazer alguma coisa, pois senão nossa profissão tende a se 

extinguir, pois só vai se  contratar arquitetos, quem tem muito dinheiro e 
para variar só os mais famosos terão mercado, e o restante estaria fadado 
a vender cerâmica, ou fazer estes projetos de graça, prestando serviço para 
estas empresas. Isso não é justo, do contrário, não precisaríamos perder 
cinco anos de nossas vidas em uma faculdade, certo?

LUCIA hELENA PEREIRA DA SILVA 

Prezada Lucia Helena
Sua manifestação é procedente. Estamos presenciando ações que preju-

dicam nosso exercício profissional e pior, prejudicam a própria sociedade.
Como Presidente do IAB/SP - Instituto de Arquitetos do Brasil - De-

partamento de São Paulo gostaria de apresentar minhas considerações 
sobre o assunto.

O IAB/SP não tem “poder de polícia” e fiscalização sobre este exercício 
ilegal da profissão, entretanto e constantemente denunciamos tais práticas 
ao CREA/SP que, esse sim, tem a responsabilidade de fiscalização sobre 
exercício da profissão e até a possibilidade de abrir processos contra tais 
práticas. Infelizmente as ações do CREA são incipientes.

É um paradoxo mas acredito que o próprio CREA não sabe o que 
fazemos como arquitetos e urbanistas pois vive encaminhando matérias 
sobre Feng Shui e outras “bobagens decorativas”.

É bom que se diga que os CREA”s” de uma maneira geral transformaram-
se em instituições lentas, burocratizadas e muito mais preocupadas com a 
verificação do profissional regular e suas contribuições compulsórias do 
que com o malandro e picareta que sem o registro ou o diploma exerce 
nossa profissão.

O IAB/SP através de seus representantes na Câmara de Arquitetura do 
CREA/SP vem constantemente denunciando e abrindo processos contra 
estes “profissionais”.

Estamos sempre a disposição para encaminharmos uma denuncia espe-
cifica, pois necessitamos de objetivamente ter a quem acionar.

Sua manifestação segue com esta resposta para nossos representantes 
no CREA/SP.

É bom lembrar que o IAB por todo o Brasil vem lutando para a saída dos 
arquitetos do sistema CREA/Confea e a criação do Conselho próprio de 
Arquitetura e Urbanismo, libertando do CREA e de suas burocracias.

Agradeço sua autorização para publicar sua manifestação em nosso 
boletim periódico e coloco-me a disposição para as ações que a colega 
julgar necessárias.

Saudações
PAULO SOPhIA
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P
roje-tar, lançar-se para o futuro.  A nossA profissão 
em suA essênciA trAtA do futuro. AfinAl, nosso exercício 
principAl é A construção futurA de nossA sociedAde. 
AtrAvés dA técnicA e dA Arte, propomos espAços pArA o 
sucesso e desenvolvimento dA sociedAde. Assim, trAtA-se, de 

fAto, de uma profissão de otimistas. umA profissão dos que 
AcreditA no futuro, insAtisfeitos que estão com A reAlidAde, o 
cotidiAno e, inclusive, com As conquistAs já AlcAnçAdAs.

Tempo fugidio: o passado, o presente e o futuro. O presente, tão 
efêmero, só se materializa quando já é passado, e se faz futuro, principalmente para 
nós arquitetos, quando se concretiza num novo projeto.

A vida de Oswaldo Corrêa Gonçalves, por exemplo, tem esta força trans-
cendente e material, essa substância concreta e tangível da transformação de uma 
sociedade na cabeça de um arquiteto que dedicou todos os “seus tempos” para a 
construção de nossa cultura. A sua morte o projeta para o futuro com todos os seus 
ensinamentos dos quais devemos tirar muitas 
lições quanto à qualidade de seus projetos e 
à coerência de suas ações. Sem dúvida, é um 
dos gigantes do IAB.

Assumir postura equivalente à de tantos 
gigantes do IAB, significa assumirmos a vanguar-
da da sociedade, atentos aos fatos que a pre-
judicam assim como à nossa prática profissional. 
Não se trata de postura corporativa, mas de 
defender o futuro de nossa sociedade.

As novas leis sobre a prestação de servi-
ços, a defesa do CAU - Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo, a 6ª Bienal de Arquitetura, 
o Conselho Estadual do IAB-SP, as eleições do 
CREA-SP, bem como o próprio processo 
sucessório de nosso Departamento, 
traduzem este momento de reflexão, para a 
construção de um novo futuro.

Futuro imediato: a Bienal Interna-
cional de Arquitetura de São Paulo, sob 
o tema “Viver na cidade” que temos o privi-
légio de inaugurar em sua 6ª edição, no dia 
22 de outubro, transformando-a num grande 
fórum de discussão de nosso futuro 
profissional, além da projeção interna-
cional de nossa arquitetura.

A lei 8666 que regulamenta as licitações 
para a contratação de serviços constitui um dos itens discutíveis ao considerar o 
projeto como um simples item quantificável, sem qualquer conteúdo intelectual 
ou cultural, contaminando danosamente nosso Futuro. Mais do que a reforma 
desta lei, necessitamos de tratamento adequado e próprio para a contratação do 
projeto com a valorização de seus processos intelectuais peculiares.

Enquanto nosso Conselho próprio não vem, vale frisar a necessidade de nossa 
atenção em relação às eleições do novo presidente do CREA-SP, exigindo, enquan-

to este órgão permanecer como regulador de nossa profissão, uma posição firme de 
seu futuro presidente de apoio ao CAU.

Destaco, ainda, a importante aproximação da atual gestão com todos os Nú-
cleos de nosso Departamento distribuídos pelo interior do Estado, desta vez num 
proveitoso encontro realizado em Campinas, a Segunda Reunião do Conselho 
Estadual, ocorrido nos dias 22 e 23 de setembro, com a presença dos presidentes 
de dez Núcleos e cinco membros de nosso Conselho Superior: Americana, Cam-
pinas, Bauru, Guarulhos, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto e Sumaré. Entre os assuntos discutidos: 
a necessidade de uma tabela de honorários aplicável, o desenvolvimento de 
uma rede de cooperação dentro do IAB, o estabelecimento da cobrança da con-
tribuição associativa unificada e, conforme previsto no Estatuto, o regimento de 
funcionamento do próprio Conselho Estadual.

O crescimento do IAB-SP é um fato e a abertura de mais um Núcleo de nosso 
Departamento – o de Ubatuba - ampliam as possibilidades de nossa rede de co-

operação e discussão política e cultural.
Nos dias 18 e 19 de outubro, estaremos 

recebendo em São Paulo, os colegas do inte-
rior para o 3º Encontro do Conselho 
Estadual do IAB – Departamento de 
São Paulo e, em sua seqüência, entre os dias 
20 e 22, para a reunião do 122º COSU 
(Conselho Superior do IAB), todos os conse-
lheiros dos departamentos do IAB, reunião 
que antecede a 6ª BIA.

Também, é importante tratar aqui 
do futuro imediato, que significa a 
eleição da próxima Diretoria do De-
partamento. A eleição e seu processo 
serão importantes para o surgimento 
de novas lideranças e, portanto, da 
renovação do próprio Instituto. 

Assim, a próxima gestão do Departamen-
to deverá considerar, além de seu programa, 
a consistência e o legado de uma experiência 
acumulada de todos os que tiveram o privilé-
gio de presidir nosso Departamento. Deverá 
buscar a coesão de todos os arquitetos 
do maior Departamento do IAB. Deve-
rá buscar o conhecimento do nosso Estatuto 
e da estrutura a que se lançam como suces-
sores, e abdicar de propostas desvinculadas 

da realidade. Deverá analisar as novas demandas dos arquitetos e da sociedade, em 
face de uma estrutura renovada.

Além disso, a próxima Diretoria não poderá esquecer a realidade e as pos-
sibilidades de ação para o fortalecimento de compromissos inadiáveis do IAB, 
de seus Departamentos e de seus Núcleos. Compromissos inalienáveis aos 
quais estamos ligados e, por tudo isso, somos todos, ao mesmo tempo, 
o passado, o presente e o futuro de nosso IAB.

Paulo SoPhia, 02/10/05

o iaB, e o Futuro
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Palestra  

O 
iAB/sp sediou A pAlestrA dos jovens 
Arquitetos frAnklin lee e Anne sAve 
BeAurecueil, em julho. umA pAlestrA en-
volvente e que foi prestigiAdA e AcompA-
nhAdA por muitos olhAres curiosos e 

ouvidos Atentos  de muitos Arquitetos e estudAntes de 
ArquiteturA. confirA, 

A palestra  revelou  uma arquitetura simbiótica que abre 
um universo de sentidos, metamorfoseando e subdividindo-
se em heterogeneidades, fazendo surgir estruturas fractais 
elaboradas de articulações volumétricas e espaciais, desper-
tando para um percurso possível da Arquitetura, que podem 
ser tácteis.

Estruturas que funcionam como Sistemas de Redes di-
gitais, traçando uma interatividade contínua de projeções 
multidirecionais, que são modificadas pelas intenções fe-

nomenológicas e tecnológicas o tempo todo.
Uma arquitetura performática estimu-

lada por comandos, que se 
alimenta, que 

Complexo sistema de redes
cresce, que incha, que tenta flutuar. Suas frações compõem 
uma arquitetura líquida e cambiante de múltiplas e fluidas 
superposições, na qual seus fluxos permitem a decomposição 
dos espaços que se concretizaram e nessa direção constituem 
um novo processo de urbanização, cito nesse momento o 
projeto de Changsha entre outros que podemos conhecer 
no site www.subdv.com 

Franklin Lee e Anne Save usam as forças analógicas com 
a geometria analítica na concepção arquitetônica para inclusão 
de novos sentidos e técnicas, que apreendam esse novo espa-
ço de interfaces culturais, sociais, tecnológicas, estruturantes e 
intercambiáveis, que operam um universo de linguagens dife-
renciadas e direcionam para um futuro próximo, intríseco de 
sistemas inteligentes interativos que estabelecem uma ligação 
semiótica entre a parte e o todo, descobrindo princípios de 
semelhança entre elementos distintos.

Essa arquitetura alterada age em bases epistemológicas 
e por isso muda nossas relações com o ambiente, interfe-
rindo em “situações complexas”, nas quais não exerce 
controle total, porque é viva e não depende só de sua es-
trutura para ser e permanecer.

A malha de computação dinâmica é uma rede estrutural 
de interconectividades infinitas, que caracteriza a evolução 
social e intelectual num processo de desenvolvimento mul-
tidisciplinar que caminha junto com as tecnologias da infor-
mação construindo novas relações humanas. Anne Save e 
Franklin Lee experimentam e constroem a partir desse con-
ceito de projetar condições para que seus projetos continuem 
avançando sempre no tempo e no espaço sempre atentos à 
percepção da complexidade.

Poliana DE MElo

Mercado premiado

O 
projeto de requAlificAção do mercAdo municipAl de 
são pAulo, desenvolvido pelos Arquitetos pedro 
pAulo de melo sArAivA, fernAndo de mAgAlhães 
mendonçA e pedro de melo sArAivA receBeu o prêmio 
rodrigo de melo frAnco de AndrAde`2005, nA cA-

tegoriA preservAção de Bens móveis e imóveis, promovido pelo Iphan.
A intervenção manteve as características arquitetônicas do projeto origi-
nal, de Ramos de Azevedo. Pedro Paulo de Melo Saraiva, ex-presidente 
do IAB/SP (70/71) também foi homenageado pelo III Seminário Do-co-
mo-mo/Estado de São Paulo, em agosto. 

Registro 
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Resenha

Cicerone Competente

fernAndo serApião, Autor deste guiA de ArquiteturA contemporâ-
neA pAulistAnA, encontrA, não se perde. cAminhA, não derivA. per-

corre em texto lúcido pArA todos A situAção dA ArquiteturA em são 
pAulo. constrói um desAfio Aos nossos olhos e espíritos.

além do óbvio, da seleção, está o texto. a narrativa: a luz do 
autor.

os tópicos histórico-conceituais do discurso muito bem monta-
do, e de suma importância poética para o entendimento narrativo do 
Guia são: as Cidades e suas estruturas; o moderno lirismo luso-ca-
rioca; Radicalismo à moda paulista; o espaço do concreto armado; 
Morte anunciada em três atos; Democratização da cidade pós-indus-
trial; De dentro para fora; novos usos, velhas estruturas; lógica 
perversa; Silêncio da vanguarda; outras vanguardas: ainda a plástica 
carioca e a valorização do artesanato; negócios da arquitetura; além 
do moderno; novos personagens, velha dualidade. 

assim posto, a cidade de São Paulo é dividida em quatro regiões: 
núcleo histórico, Espigão Central, Planície dos Pinheiros e Planície 
do Tietê.

o guia (artefato que contém instruções, ensinamentos e conselhos) 
estabelece relação dialética entre a publicação e a pessoa guiada. Então 
se pode perguntar: o que visitar? onde encontrar este ou aquele 
edifício? Qual a história desta obra? E talvez o mais importante: em que 
contexto social, filosófico e político ela, a obra, foi erguida?

são paulo
guiA de ArquiteturA contemporâneA

fernAndo serApião,
viAnA & mosley editorA

rio de jAneiro, 2005
120 páginAs

informAções:
fone/fAx: (21) 2540 – 8571
e-mAil: vmeditorA@gloBo.com 

São 40 obras construídas no período entre 1984 e 2005. Como 
o próprio Fernando coloca: “não é fácil encontrar as obras mais es-
timulantes da arquitetura paulistana contemporânea”. Provocação ou 
não, o fato é que a relação do discurso com as imagens evidenciam 
firme coerência.

na mão de qualquer cidadão este guia de arquitetura Contem-
porânea paulistana torna-se pertinente, provocante e necessário à 
conduta competente através da nossa Cidade.

RiCaRDo RaMoS CaCo

Em Pauta

D
e Acordo com umA dAs metAs dA AtuAl 
diretoriA do iAB/sp (A de discutir  pro-
BlemAs  relAcionAdos Ao meio AmBiente), A 
construção do rodoAnel ou Anel viário 
mArio covAs foi temA de Amplo deBAte nA 

sede do iAB (Bo 44). Como se sabe, o projeto objetiva 
redirecionar os fluxos de transportes que atravessam a região 
metropolitana de São Paulo, Neste artigo, Mario Yoshinaga, 
presidente do Núcleo/IAB Guarulhos retoma a discussão, 
questionando:

1) Um anel rodoviário? Visto do earth.google, uma ró-
tula rodoviária. No centro uma metrópole congestionada, 
poluída  e  desorganizada. A mancha urbana invade áreas 
de natureza frágil. Cresce a periferia metropolitana antes 
do intra-urbano adensado. O anel rodoviário induz o cres-
cimento da mancha. Resultado: ganhos imobiliários e 
perdas de qualidade de vida.

2) Constatação: dinheiro curto, longos debates, muita 
demanda , poucas obras. O Rodoanel contorna o problema 
metropolitano. A circulação interna ao anel requer comple-
mento às marginais, minianel e a 23 de Maio-Rubem Berta. 
Faltam vias expressas. Faltam rodovias urbanas, faltam vias 
de travessia e interligação dos subcentros.

3) A maioria dos veículos em rodovias é de automóveis. 
Os passageiros dos automóveis preferirão passar pela cida-
de, que rodar monótono pelo anel.

4) Trecho Oeste do Anel com acessos clandestinos e 
passivos ambientais.

5) Projeto do trecho Sul com dezenas de objeções do 
Ministério Público Federal.

6) Geometria básica. Troca-se o Anel por três diametrais. 
Ou por dois diametrais, de maior custo/km, subterrânea ou 
aérea. 

7) Diametrais ligando subcentros e outros modos de 
transporte. Vias aéreas com vãos e alturas equivalentes às 
estruturas da rodovia dos imigrantes, trecho serra, pista de 
descida.

8) Viabilizando PPP`s. Sistema rodovia e estacionamen-
tos, agregando valor. Estacionamentos induzindo pisos co-
merciais. Vias aéreas, baixa declividade, futuras adaptações 
para meios de transporte e redes de infra-estrutura.

9) Obra viável e previsível, que requer um  ambiental  
e  urbano cuidadoso,..

10) Conclusão:  apesar de tudo, um projeto com certe-
za, de grande visibilidade, que poderá se transformar numa  
das obras simbólicas do século XXI.

MáRio YoShinaGa, aRQuiTETo E PRoFESSoR, CoauToR 
Do livRo “inFRa-ESTRuTuRa uRBana”, ED. MaSQuaTRo, 

PRESiDEnTE Do núClEo DoiaB/GuaRulhoS.

Rodoanel a que preço?
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DePoimentos iaB/Dn

C
om orgAnizAção do iAB pAulistA, são pAu-
lo recepcionA nos diAs 20, 21 e 22 de ou-
tuBro os pArticipAntes dA 122ª reunião do 
conselho superior do iAB nAcionAl 
(cosu). Assim, o Bo/sp homenAgeiA nestA 

edição os  ex-presidentes, com destAque, nestA edição, Aos 
pAulistAs (vivos) de nAscimento ou opção: miguel pereirA, 
fáBio penteAdo, fáBio goldmAn e ciro pirondi. nA edição 
52, o Bo registrArá depoimentos dos ex-presidentes pAr-
ticipAntes dA reunião do conselho. 

MIGUEL PEREIRA
Natural de Alegrete, RS, diplo-

mou-se arquiteto, em 1957, na 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, em Porto Alegre, radican-
do-se em São Paulo, nos anos 80, 
depois de retornar da Inglaterra, 
onde concluiu seu doutorado (PhD) 
em Arquitetura. 

“Desafios e vitórias? O IAB perma-
nece uma escola vital com uma história 
e uma longa jornada marcadas por 
muitos desafios e vitórias. Cheguei à 
Direção nacional, em 1972, quando já 
me encontrava em Brasília. O vice-
presidente era Oswaldo Corrêa Gon-

çalves, fundador, com Ciccilo Matarazzo, da I Bienal Interna-
cional de Arquitetura-São Paulo, em 73. 

Depois, com a mudança do Estatuto, fui reeleito, para 
um mandato de três anos (73-76). A terceira gestão (89/91), 
foi aqui, em São Paulo, apoiada por uma equipe executiva 
de alta qualidade. 

Em relação à primeira gestão, é preciso considerar que 
as conquistas eram muito difíceis, pois vivíamos sob o tacão 
do regime militar. O principal desafio, portanto, era como 
resistir a um regime que silenciava a cultura,o debate, a 
opinião pública, a Universidade, por meio do AI-5 e do 
decreto 477. 

Apesar de tudo, o IAB havia conseguido, em 68, uma 
grande vitória, sob a presidência de Fábio Penteado, com  
a participação dos estudantes de Arquitetura e a  influência 
de Eduardo Kneese de Mello : a reabertura do ICA-Fau – Ins-
tituto Central  de Artes e da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, da UnB (sob a  direção de Oscar Niemeyer), 
que estavam fechados desde 65. 

Num horizonte sem perspectivas, aconselhado e enco-
rajado por Fábio Penteado,  membro da UIA, fui a Brasília, 
para ficar seis meses, mas acabei permanecendo oito anos, 
assumindo inclusive a direção da Fau da UnB, com a respon-
sabilidade de responder, junto às autoridades,  por tudo o 
que acontecia com os professores e os estudantes, contando, 
é claro, com a retaguarda de muitas entidades, como a FPAA 
– Federação Panamericana de Arquitetos, a UIA – União 
Internacional de arquitetos e de muitos arquitetos  do país.

Numa síntese dessas gestões, é fundamental destacar os 
seguintes desafios,  lutas  e conquistas: 

1) A construção de uma estratégia política do IAB, com 
apoio da ABEA e da Federação dos Sindicatos de Arqui-
tetos. 

2) A criação dos Sindicatos de Arquitetos surgiu em fun-
ção da necessidade da discussão de problemas vinculados 
ao mercado de trabalho e à  assistência profissional; 

3) A fundação da ABEA – Associação Brasileira de Esco-
las de Arquitetura, que contou com o patrocínio do IAB, 
UnB e MEC, objetivando o aperfeiçoamento da formação 
profissional dos arquitetos. Além disso, por solicitação do 
IAB, foi instituída uma Comissão de Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo (CEAU), junto ao MEC. A convivência entre o 
IAB, os sindicatos, a ABEA e a CEAU, produziu, sem dúvida, 
uma larga soma de atividades e experiências positivas; 

3) A realização da I Bienal Internacional de Arquitetura, 
em 1973, em São Paulo . O evento possibilitou o encontro 
entre arquitetos, estudantes de Arquitetura,  numa época 
em que os Congressos de Arquitetos eram praticamente 
inviáveis; 

4) A luta pela postulação da sede nacional do IAB, em 
Brasília vinculava-se ao escopo básico da criação do Con-
selho Superior (COSU), em 1957, para a configuração e 
visibilidade da  imagem nacional do IAB junto à sociedade, 
além da criação  de uma estrutura operacional mais ampla 
e democrática da entidade. A proposta enfrentou forte 
resistência por parte dos Departamentos de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, e, ainda, constitui um dos 
desafios a enfrentar, pois, a meu ver, sem essa sede física, 
o IAB continuará  sem lenço e sem  documento; 

5) A abertura do IAB para o Exterior graças ao esforço dos 
colegas Eduardo Kneese de Mello e Fábio Penteado , possi-
bilitou  a participação do IAB na UIA e no Cialp – Conselho 
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa;

6) Outra vitória:  a  realização, em São Paulo, do IX 
Congresso Brasileiro de Arquitetos, com a presença de mais 
de seis mil participantes, que aconteceu durante o proces-
so de abertura política que vivia o país;

7) A criação da Federação Brasileira de Sindicatos de 
Arquitetos (FNA); 

8) A luta pela construção da memória do IAB, continua 
outro desafio, além da profissionalização das atividades e 
da estrutura operacional do IAB; 

9) A registrar, ainda, entre outras vitórias, as reuniões do 
COSU, no Rio e  em Porto Alegre, a reunião do Conselho 
Superior da UIA, em Curitiba, o Seminário de Avaliação da 
Arquitetura Moderna  no Brasil, e o XIII Congresso Brasilei-
ro de Arquitetos, em São Paulo, sob o tema Arquitetura, 
Cidade e Natureza. Patrono: Lúcio Costa;

10) Os desafios do momento? A aprovação de nosso  
Colégio de Arquitetos e a regularização da cota do IAB 
nacional junto à UIA e à FPAA”. 

(EnTREviSTa a JoSé WolF) 

Desafios, lutas
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e conquistas
FÁBIO PENTEADO

Natural de Campinas (1929), filho de Joaquim Gabriel 
Penteado um  pioneiro da indústria no interior paulista 
e neto do engenheiro ferroviário Gabriel Penteado, di-
plomado pela antiga Escola Politécnica e um dos funda-
dores do Instituto de Engenharia de São Paulo, mudou-se 
para São Paulo em 1935. Sempre estudou no Mackenzie, 
onde diplomou-se  arquiteto em 1954.

“Antes de ingressar na Faculdade de Arquitetura (1948) 
eu nunca tinha visto um arquiteto de perto e só conheci o 
IAB em 1956, por empenho do Eduardo Kneese de Melo. 

No IAB, tive o privilégio de conviver e aprender seguin-
do os passos de alguns renomados mestres da arquitetura 
brasileira renovadora: Icaro de Castro Melo, Eduardo Kne-
ese, Luis Saia, Rino Levi, Oswaldo Bratke, Oswaldo Correia 
Gonçalves e muito especialmente o Vilanova Artigas de 
quem fui por longo tempo discípulo, parceiro de trabalho 
e amigo.

Ainda na década de 50, outros colegas da minha geração 
passaram a fazer parte das coisas e da vida do IAB; Carlos 
Milan, Jorge Wilheim, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da 
Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Jon Maitrejean, Alfredo 
Paesani, Abrahão Sanovicz  e Júlio Katinsky, entre outros jovens 
arquitetos e até estudantes atraídos pelas amplas possibilidades 
de participação que o IAB oferecia. Era a época de Brasília e 
a arquitetura vivia uma festa. Arquitetos famosos e de todos os 
cantos do mundo visitavam o Brasil e uma parada no IAB de 
São Paulo era sempre obrigatória, mas este quadro se alterou 
com a eleição de uma nova Diretoria organizada, em 1963, 
já em estreita colaboração com a política do IAB do Rio de 
Janeiro, utilizando surpreendentes recursos e técnicas eleitorais 
sofisticadas.” 

PRESIDÊNCIA DO IAB NACIONAL – 1966
“Em janeiro de 1966, sem nenhuma programação an-

tecipada, assumi a Presidência do IAB Nacional em uma 
agitada Assembléia, no Rio de Janeiro, como candidato 
votado pela maioria dos Departamentos do IAB, em todo 
o país, em oposição à tradicional política centralizadora do 
eixo Rio – São Paulo. De madrugada quando liguei para o 
Artigas, ele desligou o telefone, pensando que eu estivesse  
bêbado”.        

PROBLEMAS E SUCESSOS
“ Não seria fácil dirigir o IAB. A nova diretoria espalhada 

nas várias regiões do país, os meios de comunicação precários, 
e ainda a angústia permanente das pressões e da violência 
do regime militar, mas houve também sucessos inusitados, 
que abriram espaços para a construção de  uma forte unida-
de e o direito de participação de todos arquitetos do País, na 
construção da nossa entidade de classe.

Entre amigos, costumo provocar que fui o melhor pre-
sidente do IAB de todos os tempos, mas qualquer outro 
faria até melhor se contasse com a integridade e capacida-
de de trabalho de companheiros como Flávio Leo Azeredo 
da Silveira e o Sabino Barroso, do Rio de Janeiro e o Carlos 
Fayet, de Porto Alegre, que se expunham com surpreen-
dente equilíbrio e coragem nas horas mais difíceis, como 
aconteceu, entre outros momentos de grande emoção, 
durante o I Encontro Nacional  de Arquitetos Planejadores 
em Curitiba (maio de 1966) quando o IAB realizou memo-
rável façanha ao derrotar a insólita proposta do então todo-
poderoso ministro da Ditadura e do Planejamento, Rober-

to Campos, que buscava obrigar o 
CONFEA (que quase aceitou), a 
cometer o indigno ato de aprovação 
do direito para o exercício profissio-
nal em todo o Território Brasileiro da 
totalidade dos arquitetos e engenhei-
ros norte-americanos que jamais 
haviam solicitado tal absurdo. Foi 
uma histórica ação do IAB, obvia-
mente pouco divulgada na época e 
que aguarda melhor reconhecimen-
to.

A CRISE NA UNB E O 
INSTITUTO DE ARQUITETOS

Em 1965 a UNB quase quebrou 
com uma só canetada que demitiu e cassou mais de 250 
de seus mestres, professores e alunos, e o Instituto de Artes 
e Arquitetura foi uma de suas áreas mais duramente atingi-
das.

Com o tempo os vários Departamentos e Institutos da 
Universidade foram retomando a normalidade, menos as 
áreas das Artes e Arquitetura mantidas em “estado de guer-
ra” com seu território ocupado militarmente vivendo cenas 
de violência documentadas e diariamente divulgadas na 
imprensa internacional provocando inevitáveis sinais de 
embaraço e constrangimento entre as principais figuras do 
Comando Militar de Brasília e consta que teria partido do 
próprio General Presidente, o Ato Oficial que determinou 
o encerramento definitivo das atividades do Instituto de 
Artes e Arquitetura da UNB.

Refeitos do susto, autoridades mais responsáveis e os 
próprios estudantes de arquitetura iniciavam movimentos 
para contornar a surpreendente situação. A primeira inicia-
tiva coube aos estudantes de arquitetura através de seu 
Diretório Acadêmico quando convidaram o Presidente do 
Instituto de Arquitetos do Brasil e eu aceitei a difícil missão 
de representa-los ao mesmo tempo em que de forma intei-
ramente inesperada fui nomeado Diretor do Instituto de 
Artes e Arquitetura da UNB por ato oficial do Ministro 
Chefe do Gabinete da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, Rondon Pacheco e da Reitoria da Universidade, 
cargo em que permaneci, por minha exclusiva decisão por 
uma só tensa e longa tarde de reuniões, mais foi tempo 
suficiente para a constituição de uma Comissão de Alto 
Nível criada especificamente para a reintegração do Insti-
tuto das Artes e Arquitetura à sua normalidade, da qual 
aceitei participar como representante dos estudantes ao 
lado do Reitor Doutor Caio Benjamin Dias, do Ministro 
Rondon Pacheco, contando ainda com a participação do 
emérito Professor Alcides da Rocha Miranda.

Ainda tive a sorte de convidar o Oscar Niemeyer e no 
dia seguinte fui com ele e o Doutor Caio à Universidade 
quando reabrimos informalmente o Instituto das Artes e 
Arquitetura com festa e apoio maciço dos estudantes.”

_ O  que significa, na realidade, aquela tela, na sede do 
IAB, intitulada A Diretoria, em que o sr. aparece cercado 
de vultos ou figuras sem cabeça? 

- A obra é do meu amigo arquiteto e artista plástico 
Samuel Spiegel. 

Originalmente eram dez figuras vetustas e sem cabeça 
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DePoimentos iaB/Dn

34/36 – Augusto Vasconcelos 
36/43 – Nestor Egydio de Figueiredo 
43/46 – Paulo Camargo  de Almeida 
46/49 – Firmino Fernandes Saldanha 
49/53 – Milton Roberto 
53/56 – Paulo Antunes Ribeiro 
56/58 – Ary Garcia Rosa 
58/60 – Ary Garcia Rosa 
60/62 – Ícaro de Castro Mello 
62/64 – Ícaro de Castro Mello 
64/66 – Ícaro de Castro Mello 
66/68 – Fábio Penteado 
68/70 – Eduardo Kneese de Mello 
70/72 – Benito Sarno 
72/74 – Miguel Pereira 
74/77 – Miguel Pereira 
77/80 – Demétrio Ribeiro 
80/83 – Fernando Burmeister 
83/85 – Telmo Magadan 
85/86 – Antonio Carlos Campello 
86/89 – Fábio Goldman 
89/92 – Miguel Pereira 
92/94 – Ciro Pirondi 
94/96 – Romeu Duarte 
96/98 – Gregório Repsold 
98/00 – Carlos Maximiliano Fayet 
00/02 – Haroldo Pinheiro 
02/04 – Haroldo Pinheiro 
05/06 – Demetre Anastassakis

Natural de São Paulo, diplo-
mou-se arquiteto, em 1981, na 
Universidade Brás Cubas, em 
Mogi das Cruzes. Atualmente, 
é diretor da Escola Cidade, em 
São Paulo.

“O IAB, ensinou-me a parti-
cipação coletiva e democrática 
das decisões necessárias aos ar-
quitetos. 

A convivência com vários 
profissionais brasileiros permitiu 
compreender que nossa realida-
de é múltipla e bela.”

FÁBIO GOLDMAN

CIRO PIRONDI

Natural de São Paulo, nasceu no 
bairro da Barra Funda, diplomando-se 
arquiteto, em 1963, pela Universidade 
Mackenzie. Presidente do IAB/DN , em 
87/88, confessa que sente “grande hon-
ra e orgulho”, por essa condição e par-
ticipação numa entidade, que lhe ensi-
nou a  “entender as diferenças de opini-
ões e posições”.

“O IAB é dirigido nacionalmente pelo 
Conselho Superior, composto por conse-
lheiros de todos os departamentos, de 
todos os Estados da União. Apresenta uma 
rica diversidade regional, cultural, política 
e profissional. É uma estrutura federativa 
e profundamente democrática.

Conviver e respeitar essa estrutura é um desafio diário 
que pressiona e colabora com a figura do Presidente.

A ação mais difícil da qual participei, foi a realização de 
uma avaliação sobre o Sistema Financeiro da Habitação que 
fora conveniado com o Ministério de Habitação e Política 
Urbana, assinado pela gestão anterior, realizado em todos os 
departamentos do IAB em um único final de semana. 

Esta avaliação resultou em um documento rico em análi-
ses e sugestões, que foi entregue ao governo. Apesar do es-
forço, tal documento foi engavetado e jamais utilizado.”

APAIXONADOS, 
PIONEIROS, 
IDEALITAS... 
Confira neste box o elenco  de arquitetos, que 
presidiram  o Instituto, ao longo da história: 

num quadro que ele chamou “Diretoria” e que  já morava há 
tempos numa parede do IAB.

Em 1994, quando tive a infeliz idéia de aceitar ser presi-
dente do IAB – SP, aconteceu uma  demissão coletiva da 
minha “Diretoria” e fiquei quase sozinho, se não fosse a 
força de Bete França. Aí, o Samuel resolveu retocar a “Dire-
toria” mantendo nove figuras sem cabeça e desenhando a 
minha cabeça numa figura.

- Como Vejo o IAB Nacional hoje?De fato não vejo mui-
ta coisa, mas é tarefa das mais ingratas e difíceis administrar 
o IAB. Se às vezes acontecem sucessos é por força de extremos 
sacrifícios como aconteceu nos últimos anos com os meus 
amigos Carlos Fayet e o Haroldo Pinheiro.”

(EnTREviSTa a JoSé WolF)
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Homenagem

Evocação

conheci como Aluno, quAndo oswAldo, recém 
sAído do convenio escolAr foi convidAdo pArA 
ser Assistente do Arquiteto icAro de cAstro 

mello. o seu entusiAsmo pelA oBrA do Arquiteto oscAr 
niemeyer, provocArA umA certA desdenhosA repulsA por 
pArte de Alguns colegAs meus, principAlmente pelA suA 
oBservAção de que “niemeyer é um poetA dAs formAs”. 
Como um arquiteto sub-desenvolvido ousava emitir um 
juízo sobre arquitetura? Anos mais tarde essa expressão se 
tornaria corrente entre intelectuais de primeiro mundo, 
muito mais armados que nosso colega...

Naquele tempo os jovens arquitetos, formados pelo 
Mackenzie e FAU, aplicaram-lhe vários apelidos: “Oswal-
dão” porque talvez sua altura sobressaia entre os arquitetos, 
todos reunidos no edifício sede do IAB. “Oswaldo Sobre as 
Ondas”, pois projetara junto com Fonseca Rodrigues o 
edifício de mesmo nome no Guarujá. E finalmente “Kiron-
gozi”, pois tinha ido caçar na África com um celebre caça-
dor brasileiro assim apelidado pelos africanos. Todos esses 
apelidos, hoje eu penso revelavam um certo despeito pois 
Oswaldo além de ser uma pessoa gentil com todos, sendo 
rico e bem apessoado, fazia muito sucesso com as mulheres, 
e isso, era imperdoável. Os colegas já referidos gostavam 
de contar que em um congresso, Frank LLoyd Wright, en-
cantado com uma sua gravata tinha exigido para si e Oswal-
do, rindo tirou a gravata do pescoço e deu de presente para 
o monstro sagrado.

A etapa seguinte, eu realmente comecei a conhecer o 
nosso arquiteto, foi quando ele nos convidou a mim e ao 
Abrahão para projetarmos juntos. Alguns projetos não saíram 
do papel, com exceção do teatro de Santos, que posterior-
mente em um terreno maior transformou-se em uma pro-
posta de Centro Cultural, até hoje não terminado. Foi traba-
lhando no quotidiano do escritório que eu comecei a sur-
preender a primeira lição de arquitetura que ele me passou. 
E que é, tudo fazer tendo como objetivo a excelência da 
obra, passando por cima de vaidades pessoais e de outras 
vicissitudes. Entre o primeiro estudo (1959) e o projeto defi-
nitivo (1967) decorreram quase dez anos.

Nesse meio tempo, Oswaldo me passou uma segunda li-
ção. Era ele encarregado da secção de arquitetura da Bienal 
de Artes posto que pela proximidade com Ciccilo Matarazzo, 
muitos outros, empomadados arquitetos desejavam. Mas 
Oswaldo trabalhava com afinco sem verba, sem fanfarras nem 
violões e tocava a secção com a garra com que atacava qual-
quer empreendimento, fosse grande ou pequeno. Os tais ar-
quitetos conseguiram afastar Oswaldo da direção da Bienal 
alguns anos depois de 1961, com o resultado de que a secção 
quase desapareceu. Quando Ciccilo inventou de fazer a bienal 
de Arquitetura, foi ao Oswaldo que o velho comandante 
apelou e foi aquele êxito, em parte porque conseguimos usar 
a Bienal para abrir um modesto furo no ambiente apressivo 
imposto pela Ditadura Militar. Nós, porque eu e o Abrahão 
fomos colaborar mais uma vez, a seu pedido, para estabelecer 

F
ilho de fAmíliA trAdicionAl, nAsceu em sAntos, 
no litorAl sul do estAdo de são pAulo. diplo-
mAdo engenheiro-Arquiteto pelA escolA poli-
técnicA de são pAulo, em 41, pArticipou dA pri-
meirA diretoriA do iAB/sp, do quAl se tornou 

presidente (1962/63).
Ao longo de sua trajetória, Oswaldo Corrêa (que faleceu 

no dia 28 de agosto) se transformou num militante incansável 
da Arquitetura,  em defesa da qualidade da vida urbana, da 
cidade e do ensino, além da valorização profissional.

Ao ser homenageado pelo IAB, em 2002, com uma 
exposição em homenagem  aos 60 anos de profissão, deixou 
aos jovens um conselho na entrevista registrada por este 
repórter : “confiem e lutem! Aprendam com os que já fize-
ram , mas  inovem, caminhando para a frente, pensando 
sempre na possibilidade de uma sociedade mais justa e 
tranqüila” (BO 28). Oswaldo Corrêa foi personagem da 
seção “Documento” da AU 59 (em abr/mai de 1995), ela-
borado pela arquiteta Catharine Gatti.

Entre seus projetos,  residências, o estádio do Guarani, 
em Campinas, vários edifícios para o Sesc/Senac e o Centro 
de Cultura de Santos/SP, com parceria de Júlio Katinsky e 
Abrahão Sanovicz.

Aos arquitetos brasileiros, deixa um legado histórico: 
o da instalação da Bienal de Arquitetura, realizada pela 
primeira vez, em 1973, quando convenceu Ciccilo Mata-
razzo, presidente da Fundação Bienal de  Artes Plásticas 
de São Paulo, a criar um evento exclusivo para a Arquite-
tura, que contou, também, com  participação  de Miguel 
Pereira, presidente na época do IAB/DN. A Bienal, ao 
longo do tempo, conquistou credibilidade e legitimidade 
internacionais. 

Além disso, deixa um legado especial: o da criação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, da qual 
foi o principal articulador e idealizador.  
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Atuação

Arquiteto BrilhAnte, sempre AtuAnte e presente  nAs 
décAdAs de 50, 60 e 70, competente, com extrAor-
dináriA quAlidAde humAnA, generoso, solidário 

com os colegAs Arquitetos, pArticipou dA 1ª reunião pArA 
A criAção do núcleo pAulistA do iAB, incluindo-se entre 
os memBros dA diretoriA iniciAl do instituto de Arquitetos 
do BrAsil. A partir daí, teve atuação profunda e destacada 
junto ao IAB na busca da afirmação e da valorização do 
arquiteto e da arquitetura paulista e brasileira.

Presidente do IAB/SP,em 1962/1963, recebeu por sua 
dedicação ao desenvolvimento da profissão, do seu aspec-
to ético/moral, a maior homenagem do IAB nacional: o 
“colar de ouro”. 

Amigo do conde Ciccilo Matarazzo, presidente do impé-
rio Matarazzo e de grande sensibilidade para as artes, ajudou 
a criar a Fundação Bienal de Artes Plásticas, da qual foi con-
selheiro por muitos anos. Assim, foi “o grande artífice”, co-
ordenador e executor da 1ª Bienal Internacional de Arquite-
tura de São Paulo, ocorrida em 1973, no Parque Ibirapuera, 
buscando incessantemente o indispensável apoio financeiro 
junto às iniciativas públicas e privadas que a tornaram um 
grande marco para as novas iniciativas que lhe sucederam.

Em 1970, em pleno regime de ditadura militar junta-
mente com o arquiteto Aníbal Martins Clemente e com o 
apoio de uma pletora de arquitetos destacados de São 
Paulo, criou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de 
Santos, SP, lutando corajosamente pelo seu reconhecimen-
to, da qual foi seu diretor brilhante durante muitos anos, 
trazendo para seu corpo docente inúmeros profissionais 
cassados pelo regime militar, das Universidades de São 
Paulo e de Brasília, além de incentivador da conversão de 
ex-alunos, em professores da FAUS. Ultimamente exercia 
o cargo de diretor honorário dessa faculdade.

Entre seus trabalhos destaca-se, uma série enorme de 
projetos para sedes do SESC / SENAC, seja na capital, seja  
no interior, com realce para o SESC-Vila Nova, o projeto do 
edifício Sobre as Ondas, no Guarujá, o teatro de Santos, 
juntamente com os arquitetos Abrão Sanovicz e Júlio  Ka-
tinsky, e a urbanização da praia de São Lourenço/Bertioga/
SP, conhecida atualmente como Riviera de São Lourenço 
que recebeu o prêmio internacional de Urbanismo/Viena/
Áustria em 1988 e o Prêmio Máster Imobiliário 2003, “Hors 
Concours”, projeto elaborado com nossa participação.

BEnno PERElMuTER

as diretrizes gerais da exposição (mais o arquiteto Artigas), cujo 
tema central passou a ser “O ambiente que o homem organi-
za”. Oswaldo, com seu espírito amável e sempre otimista, 
colaborou desde o primeiro momento na fundação do setor 
paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas acho que sua 
dedicação não foi reconhecida com a unanimidade que ele 
merecia. Durante a ditadura, ele confidenciou-me, diante da 
projeção de outros colegas na classe, que esses mesmos, 
quando ele desistia de horas de trabalho profissional em favor 
da consolidação do então incipiente organismo, aconselhavam-
lhe “não perca tempo com essas bobagens”.

Uma outra lição. Oswaldo pelo menos a mim passou, foi 
quando ele nos convidou para organizar o primeiro vestibu-
lar e as primeiras disciplinas para a nova Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade Católica de Santos.

Alguns colegas nossos comprometidos com células 
clandestinas de aliciamento de jovens para a “guerrilhas” 
contra o regime militar, foram presos pela famigerada e 
Temível organização para militar “Oban”.

Oswaldo, espontaneamente propôs-se a visitar “escritó-
rios” e apresentar sua solidariedade aos colegas presos (e 
torturados), ao mesmo tempo que iria expor o alto valor in-
telectual dos colegas. O coronel torturador só permitiu a 
presença do Diretor da Faculdade. Esses homens, qualquer 
que seja o matiz ideológico ostentado não gostam de grupos, 
temem a luz e se refugiam, como os ratos, na sombra. Eu 
estava junto quando Oswaldo foi procurar Aníbal Clemente, 
e quando este titubeou, argumentando que eles tinham 
“confessado tudo”, Oswaldo com a maior veemência, ob-
servou que confissões sob tortura não tinham validade. Mais 
ou menos suas palavras foram “Sob Tortura qualquer um 
confessa que matou a própria mãe”. Essa visita posterior à 
Oban foi importante pois nitidamente, como sempre diante 
da repercussão pública, os esbirros estavam com medo (se-
gundo relato de Aníbal Clemente).

O maior elogio que ele recebeu como arquiteto, ele 
nunca ouviu. Uma parente próxima minha aluna e orien-
tanda de pós-graduação me disse, assim sem mais, que 
resolveu estudar arquitetura porque morou muitos anos em 
uma casa que Oswaldo projetara para seus pais.

Oswaldo sempre seguiu a orientação de Oscar Niemeyer 
de colocar obras de arte em suas obras. Penso mesmo que 
foi o único arquiteto que decorou postos de gasolina con-
vidando um pintor para decora-los. Escrevendo estas notas, 
me dei conta de que porque deveria destacar esse fato que 
deveria ser corriqueiro: todos os espaços de trabalho não 
deveriam ser suporte de obras de arte, como a Emurb do 
tempo de Mange ou o Metrô fizeram?

Uma iniciativa justa seria aquela que Paulo Bastos cogitou, 
quando membro do Condephaat, de tombar algumas obras 
do arquiteto. Outra, seria um jovem arquiteto classificar e 
organizar, com registro acadêmico sua obra como alias de 
toda sua geração que corre o risco de se perder. Um povo 
sem memória normalmente também perde sua autonomia.

Atenciosamente
Encerro esta nota reiterando afetuosamente o pro-

fundo apreço que guardo na memória de mais de cin-
qüenta anos de minha vida, pelo cidadão – arquiteto 
Oswaldo Corrêa Gonçalves

Julio RoBERTo KaTinSKY

o Edifício Sobre as 
ondas – fachada 
curva abraça o mar
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Centro Cultural Sacomã, São Paulo
Autora: Tais Lie Okano
Orientador: Pedro Paulo de Melo Saraiva 
Escola: Universidade Mackenzie. São Paulo

Parecer da CJ: “O trabalho se insere na 
categoria de requalificação de espaços urbanos 
deteriodados, obtida 
através de criteriosa inserção de volume 
horizontal edificado.”

Premiados
Abrigo-Origami Contêiner, 
Salvador, BA
Autora: Akemi  Tahara
Orientadora: 
Escola: Universidade Paola B. Jacques 
Federal da Bahia, Salvador

Parecer do júri: “O trabalho lança a 
discussão sobre o papel e o alcance da 
arquitetura nas escalas micro e macro da 
exclusão social.”

C
onsiderAdA um BAtismo pArA os jovens que 
iniciAm A trAjetóriA profissionAl, A premiAção  
operA primA destinAdA A formAndos de 
ArquiteturA de todo o pAís, com Apoio do 
iAB, pAtrocínio dA BrAskem e edição dA 

revistA projeto/design, chegA A 2005, com todo o vigor 
e crediBilidAde. Dos 488 trabalhos inscritos, 20 receberam 
menção honrosa e cinco foram  premiados. Além disso, 
houve a premiação especial para a Categoria Projetando 
com PVC. Confira:

A premiação, realizada há quase duas décadas, con-
tou na fase final com a participação de um júri nacional 
eclético composto por Alberto Botti (SP), César Dorfman 
(RS), Luiz Carlos Toledo (RJ), Pasqualino Magnavita (BA) 
e Paulo Henrique Paranhos (DF). Do júri regional, parti-
ciparam Jô Vasconcelos (MG), Mario Aloísio (AL) e Ro-
berto Montezuma (PE).  

Veja, na seqüência, os premiados e as menções 
honrosas.

OPera Prima

Pé na ESTRaDa!
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Núcleo de Difusão Cultural, SC
Autor: Ricardo Alexandre Packer
Orientador: Hugo Alfredo Nieto
Escola: Universidade Regional de Blumenau, SC

Parecer do júri; “O trabalho se difere pelo atendi-
mento das especificações de seu memorial, estabe-
lecendo diálogo provocante entre o espaço constru-
ído e os espaços livres...”

Requalificação urbana em áreas cntrais/
Pólo Luz, São Paulo
Autor: Gustavo\Oliveira da Luz
Orientador: Gilberto Belleza
Escola:  Universidade Mackenzie. SãoPaulo

Parecer da CJ: ”a proposta destaca-se pela correta 
proporção entre espaços livres e edificados...”

Museu da Casa Brasileira, DF
Autora: Fabiana Colares Casali
Orientador: Nonato Veloso.
Escola: Universidade de Brasília, DF.

Parecer do júri: “ Com habilidosa articulação vo-
lumétrica, o projeto tem interessante movimento 
centrado no convidativo eixo de circulação verti-
cal...”
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Menções

Centro de Esportes Radicais (CER), SP
Autor: Gustavo  
Julião Oliveira
Orientadora : Giselle 
Bahiense de Lyra
Escola: Faculdades 
Integradas Módulo 
Caraguatatuba, SP

Roça de Candomblé, RJ
Autora:  Maria 
Oliveira de Queiroz
Orientadora: 
Wanda Vilhena
Escola:  
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, RJ

Parque Museu Arqueológico Engenho 
dos Erasmos, Santos, SP

Autor: Apoena 
Amaral e Almeida
Orientador: Álvaro 
Puntoni
Escola: FAU/USP, São 
Paulo

Inventário Arquitetônico dos Bens Tombados 
no Centro Histórico, João Pessoa, PB
Autor: Erival 
Carneiro Costa
Orientadora: 
Elisabeta Romano
Escola: Universidade 
Federal da Paraíba, 
João Pessoa

Academia Brasiliense de Letras, DF
Autora: Andréa 
Machado Ceotto
Orientador: Nonato 
Veloso
Escola: Universidade 
de Brasília, DF

Corte e Costura/Intervenção nos Armazéns, BA
Autora: Renata Paim 
Dantas
Orientadora: Naia 
Alban Suarez
Escola: Universidade 
Federal da Bahia, 
Salvador

Cidade da Música, BA
Autor: Ricardo de 
Carvalho Borges
Orientador: Manoel 
José Ferreira
Escola: Universidade 
Federal da Bahia, 
Salvador

Casa de Caranguejo Caminho, Santos, SP
Autor: Pablo Iglesias
Orientador: Alexandre Delijaicov
Escola: FAU/USP, São Paulo
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Biblioteca Municipal de Ipatinga, MG
Autor: Gregório 
Magno Fiorotti
Orientador: Maurício 
Laguardia 
Campomori
Escola: Universidade 
Federal de Minas 
Gerais, BH

Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre, RS
Autora:  Graziela Rosa 
de Andrade
Orientador: Ronaldo 
Ströher
Escola: Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, 
São Leopoldo, RS

Uma Biblioteca Pública para Belém, PA
Autor: Fernando 
Andrade dos Santos
Orientador: 
Fabiano Paes de 
Andrade
Escola: 
Universidade 
Federal do Pará, 
Belém

Museu de Paleontologia do Cariri, CE
Autor: Ronaldo Fiuza 
Barbosa
Orientador: 
Napoleão Ferreira da 
Silva Neto
Escola: Universidade 
Federal do Ceará, 
Fortaleza

Casa de espetáculos, RS
Autora: Magali 
Mingotti
Orientadora: 
Rosane Bauer
Escola: Universidade 
do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, 
RS

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, DF
Autora: Vanessa 
Breves Ribeiro
Orientador: Nonato 
Veloso
Escola: Universidade 
de Brasília, DF

Centro de Artes e Ofício, RS
Autor: Julian Grub
Orientador: 
Adalberto da Rocha 
Heck
Escola: 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, 
RS

A densidade e um Descanso, SC
Autor: Eduardo 
Westphal
Orientadora: Marta 
Dischinger
Escola: 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina, 
Florianópolis

Bo 51 • Jul/aGo/SET 2005 1�



OPera Prima

Museu Metropolitano de 
São Paulo
Autor: Pedro Nosralla Jr.
Orientador:  Rafael Assiz
Escola: Mackenzie, São Paulo

Parecer da CJ: “As fachadas em PVC 
oferecem a possibilidade de paínéis de 
v e d a ç ã o  n a s  m a i s  d i v e r s a s 
dimensões”                          

JoSé WolF

Sede da OAB/ Cascavel, PR
Autora: Denise B. 
Comel
Orientador: José 
Marcos Novak
Escola: Centro 
Universitário positivo, 
Curitiba, PR

Museu Nacional do Calçado, RS
Autora: Fernanda 
Oliveira Kionka
Orientador: Carlos 
Alberto Hubner
Escola: PUC, Porto 
Alegre, RS

Rede de Bibliotecas Públicas, Byblos, PR
Autora: Cecília 
Maria Paula de 
Oliveira
Orientador: Marco 
Cezar Dudeque
Escola: PUC/
Curitiba, PR

A desconstrução da Escola de Arquitetura, SC
Autor:  Ricardo Luis 
Silva
Orientador: Américo 
Ishida
Escola: Universidade 
Federal de Santa 
Catarina

Categoria PvC

Premiado

“reAlizAdA há quAse duAs décAdAs, A premiAção operA primA se tornou 
umA referênciA pArA escolAs, professore e principAlmente , formAndos de 
ArquiteturA e urBAnismo”

DepoimentoDemetre AnAstAssAkis

arq. Demetre anastassakis 
presidente do iaB/Dn 

Menções

14 Bo 51 • Jul/aGo/SET 2005



Informe técnico 



VIBienal

uma Bienal 
para (se refletir) sobre o viver na cidade

A
pós vários desAfios, os orgAnizAdores dA vi 
BienAl, com o Apoio finAnceiro de entidAdes 
púBlicAs e privAdAs, num “esforço coletivo” 
de Arquitetos, do iAB/sp e dA fundAção 
BienAl, decidirAm BAter o mArtelo. com isso, 

são pAulo se trAnsformA de 22 de outuBro A 8 de dezem-
Bro nA cApitAl internAcionAl dA ArquiteturA.

A Bienal que surgiu em 1973, em pleno regime militar,  
por iniciativa de Cicillo Matarazzo, presidente da Fundação 
Bienal de São Paulo, de Miguel Pereira, na época, presi-
dente do Instituto de Arquitetos do Brasil e do arquiteto 
curador Oswaldo Corrêa Gonçalves,  conquistou, ao lon-
go do tempo,  status de um dos eventos internacionais 
mais significativos e imporntes na área da Arquitetura, ao 
lado da Bienal de Veneza, Itália, da Documenta de Kassel, 
na Alemanha e da Bienal de Buenos Aires, Argentina.

Um evento que 
surgiu focando temá-
ticas relacionadas à 
arquitetura, à nature-
za e ao meio ambien-
te. Assim, a edição VI 
da Bienal Internacio-
nal de Arquitetura e 
Design coloca em 
pauta o tema: “Viver 
na Cidade – Arquite-
tura + Realidade + 
Utopia”,com o obje-
tivo de ampliar e 
aprofundar a discus-
são da V BIA, cujo 
eixo temático foi a 
“Metrópole”, quando 
a maquete da cidade 
de Tóquio e o mosai-
co com o mapa da 
Grande São Paulo se 
transformaram aos 
olhos do grande pú-
blico nas grandes ve-
detes da Bienal, que 
registrou o recorde 

de 200 mil visitantes, com 60% de visitantes sem qualquer 
vínculo com a Arquitetura.

A cidade, enfim, continua em cena. Uma cidade que 
deve ser enfocada não apenas como fenômeno demográ-
fico, econômico ou social (urbs), mas como espaço e terri-
tório para a prática e exercício da cidadania, da inclusão 
social (civitas), do lazer, dos parques, da circulação, confor-
mem ressaltaram os curadores Gilberto Belleza e Pedro Cury, 
na solenidade de apresentação da Bienal para a mídia, no 
dia 15 de setembro.

Ou seja: não se trata mais de apostar no modelo de uma 
cidade impossível, marciana ou futurista, mas de uma cida-
de com escala real,  mais humana, desejável, possível, 
aberta, democrática e em comunhão com a natureza, que 
continua nos alertando, com furacões e tempestades , 
contra os males que a humanidade vem lhe causando.

A proposta da VI BIA implica, também, uma re-discussão 
e uma reflexão sobre temas emergentes direcionados à quali-
dade da vida urbana, incluindo questões como a mobilidade 
urbana, a acessibilidade, o meio ambiente, a habitação social, 
direito ao espaço público (calçadões, praças públicas etc.), 
mobiliário urbano, transporte, defesa dos mananciais etc., 
respeito à natureza. E, também, sobre o papel cultural  do 
arquiteto na construção da cidade, conforme lembra Paulo 
Sophia, presidente do IAB paulista.

Além disso, a Bienal traz alguns ícones históricos, como 
os desenhos e croquis originais de Le Corbusier, maquetes 
e móveis de Alvar Aalto e uma “caverna digital”,  produzida 
pelo escritório  Jessen+Vollenweider, de Basel, Suíça, e o 
escritório Ottoni Arquitetos, de São Paulo.  

Com formato mais didático e acessível ao grande públi-
co, layout espacial de Pedro Mendes da Rocha,  programa-
ção visual de Ricardo Ohtake, cartaz de João Carlos Cau-
duro/ Martino e catálogo de Marcelo Aflalo, a VI BIA, basi-
camente, está atrelada em cinco segmentos diferenciados, 
mas complementares. Ou seja:

i -  representações nacionais

O segmento conta com a participação de vários países 
convidados. Entre outros, África do Sul, Alemanha, Argen-
tina Áustria, China, Cingapura, EUA, França, Holanda, Isra-
el, Itália, México, Portugal, Suécia e Suíça.

ii - mostras especiais

As exposições deste segmento são enriquecidas com 
trabalhos de arquitetos internacionalmente consagrados:

* Alberto Baeza (Espanha) 
* Eduardo Souto Moura e Gonçalo Byrne (Portugal) 
* Hans Hollein (Áustria) 
* Henri Ciriani (França) 
* José Cruz Ovalle (Chile) Rafael Vinõly (EUA) 
* Richard Méier (EUA) 
* Ricardo Legorreta (México) 
* Thomaz Herzog (Alemanha) 
* Vittorio Gregotti (Itália)

iii - mostras (especiais) históricas

Alvar Aalto (Finlândia)
* Le Corbusier (França) 
* Carlos Milan (Brasil) 
* Ícaro de Castro Melo (Brasil) 
* Eduardo Kneese de Melo (Brasil)
* Oswaldo Corrêa.
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A
té fins do século xix A humAnidAde vinhA, 
por milénios,AdotAndo em suAs construções 
umA imAgem que vAriAvA muito pouco. dos 
egípcios, os gregos copiArAm As colunAs, 
cAprichAndo nos cApiteis. Da flôr de lotus 

ao capitel dórico ou coríntio e até o mais rebuscado, jônico 
o que aconteceu foi simplesmente um nôvo desenho. Não 
querendo ser simplista, por séculos e séculos os homens 
usaram e abusaram destas colunatas. Os romanos as repe-
tiram, o gótico, apesar de ter como característica novas e 
ousadas estruturas, usou-as como ornamentos, a renascen-
ça trouxe-as de volta, o barroco idém e assim, de pedras 
sôbre pedras, tijolos sobre tijolos foi-se construindo o mun-
do humano. Com o advento de uma nova tenologia, a do 
concreto armado, o mundo nunca mais foi o mesmo. Bas-
tou que se combinasse uma argamassa, de há muito conhe-

cida, com barras de 
ferro, esta trabalhando 
a compreção e a outra 
a tração e derrubou-se 
completamente a ne-
cessidade da inestimá-
vel pedra angular. Ba-
seada neste novo co-
nhecimento, nascia da 
urgência de um nôvo 
desenho, a Arquitetura 
Moderna.

Será que esta que 
é uma das maiores 
revoluções em nossa 
história foi completa-

mente absorvida? Será que os homens conseguem livrar-se 
de possiveis alegorias que as imitações do passado permi-
tem? A difusão de uma nova cultura, que a bem da ver-
dade, já tem mais de cem anos, continua sendo impres-
cindivel. Daí a importância de exposições dirigidas ao 
público em geral e particularmente, cá entre nós, da Bie-
nal Internacional de Arquitetura de São Paulo que é uma 
das mostras mais importantes do mundo e a mais visitada. 
Sua formatação, seu tamanho, sua localização e até sua 
periodicidade podem ser reestudadas e o IAB deve levar 
adiante um processo contínuo de estudos, vizando sua 
continuidade e pertinência. 

Minha proposta é simples: devemos profissionalizar a 
captação dos recurssos necessários à sua relização e ime-
diatamente após sua inauguração, a edição subsequente 
deverá começar a ser estudada. Particularmente não con-
cordo, ainda, com uma total reformulação, nem tão pouco, 
com a separação Fundação Bienal de São Paulo do IAB Sei 
perfeitamente, pois as senti na própria pele, das dificuldades 
financeiras e políticas  envolvidas, no entanto, pelo bem e 
pelo aperfeiçoamento de nossa profissão, tenho certeza que 
vale a pena. 

CaRloS BRaTKE

Atenção! Data: 22 de outubro a 11 de dezembro de 2005.
Horário: de 3ª à 5ª, das 12h00 às 22h00
Sextas, sábados e domingos: das 10h00 às 22h00.
Entrada: 12 reais (crianças até seis anos não pagam. Es-
tudantes e maiores de 65 anos, só pagam meia)
Informações: fone (11) 3675-0809

...Bienal 
internacional de 

arquitetura de são 
paulo que é uma das 

mostras mais 
importantes do 
mundo e a mais 

visitada. sua 
formatação, seu 

tamanho, sua 
localização e até 
sua periodicidade 

podem ser 
reestudadas...

iv – mostras institucionais

O segmento inclui exposições organizadas por várias 
instituições sociais , em parceria com governos e entidades. 
Entre outras, a Mostra especial de Arquitetura da Ilumina-
ção, o projeto de remodelação da favela de Heliopólis, 
São Paulo, do arquiteto Ruy Ohtake,  projetos de urbani-
zação no Estado de São Paulo (Nestor Goulart), projetos 
recentes de urbanização de Curitiba(PR) e projetos do 
Sesc.

v – exposição geral de arquitetos

        Exposição de  200 trabalhos selecionados entre os 
projetos enviados, de arquitetos nacionais e estrangeiros.

v- mostras (especiais) de arquitetos Brasileiros

* Acácio Gil Borsoi (PE) 
* Benno Perelmuter 
* Carlos Bratke 
* Décio Tozzi 
* Eduardo de Almeida 
* Hector Vigliecca 
* João Carlos Cauduro  
* Rosa Kliass 
* Odiléia Toscano ( São Paulo) 
* Joel Campolina (MG) 
* Joan Villá (SP) 
* Luis Eduardo Indio da Costa (RJ) 
* Luís Forte Netto (PR), 
* Paulo Zimbres (Brasília)
* Mario Aloísio (AL)
* Nelson & Campelo (CE)
* Siegbert Zanettini (SP) 
*  Vital Pessoa (PE)
Além disso, o visitante poderá conhecer o painel de 

fotos de Cristiano Mascaro e o os arquivos de desenhos 
arquitetônicos da Fau/Usp. 

vi - concurso internacional de escolas de 
arquitetura

Exposição de 54 projetos selecionados, sob a coorde-
nação do arquiteto Edson Elito, elaborados por equipes de 
várias Escolas do país e do Exterior.

As obras e projetos participantes da VI Bienal serão 
distribuídos em três pavimentos, além do térreo, onde fica 
a bilheteria. Confira a distribuição na programação que você 
deve solicitar na entrada.

Além disso, você poderá contar com o apoio de mo-
nitores (estudantes de Arquitetura de várias Escolas da 
capital), que foram treinados para ciceronear os visitantes 
do evento.

J.W.

Bienais 
de arquitetura 
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Palestra

A 
pAlestrA, BAseAdA em meu trABAlho de douto-
rAdo intitulAdo o(s) lugAr(es) do entre nA 
ArquiteturA contemporâneA, procurou enfA-
tizAr A importânciA, hoje, de se pensAr A Arqui-
teturA novAmente como práxis [Aqui AtrAvés 

de umA AssociAção entre A filosofiA dA desconstrução e A 
Arquit eturA] A fim de melhor refletirmos soBre o mundo 
contemporâneo, o homem contemporâneo e seu modus co-
vivendi e, soBretudo, o fAzer Arquitetônico AtuAl.

A história da filosofia tem demonstrado sempre intersec-
ções de interesse com a arquitetura, por exemplo, a filosofia 
procurando mostrar a arquitetura como uma forma estética 
na obra “Aesthetics”, de Hegel, ou o conceito de espaço na 
filosofia e a plástica do século XX, presentes na famosa confe-

para Derrida, contudo, ambas deveriam ser alguma coisa 
sempre por vir, significantes e não signos com um signifi-
cado apriorístico.

Assim, a partir de uma visão multidisplinar e, por vezes, 
transdisciplinar, aqui representada por analogias entre con-
ceitos pertencentes aos campos da arquitetura, filosofia e 
literatura, acredito ser possível ampliar as relações e corres-
pondências entre duas das mais influentes correntes arquite-
tônicas do século XX – a saber, a corrente racionalista/funcio-
nalista do Movimento Moderno, e a chamada Arquitetura 
Desconstrutivista –  com algumas modalidades de texto, como 
o texto legível, o texto escriptível, o texto de “jouissance” e 
o intertexto, extraídos das teorias sobre o texto de Roland 
Barthes e, principalmente, com o conceito do entre [o inter-
valo, o espaço em latência e significante] presente nas teorias 
da filosofia da Desconstrução de Derrida. 

Propõe-se, com isso, também, não só abrir a possibili-
dade para outras leituras e entendimentos dessa arquitetu-
ra conhecida como Desconstrutivista, e ainda pouco estu-
dada entre nós, como indagar se uma possível aproximação 
entre o discurso da Desconstrução e as teorias do texto não 
abriria uma possibilidade fundamental para o que poderí-
amos entender como uma pré-condição para uma compre-
ensão da sociedade atual e o advento de novas humanida-
des em arquitetura.

Certamente, não estaríamos falando de humanidades 
ligadas ao humanismo metafísico [o Homem clássico uno, 
ideal, universal, consistente, logocêntrico] contestado por 
Derrida, ou um humanismo semelhante àquele do pós-
Segunda Guerra, calcado em uma visão de revalorização 
e fortalecimento do homem face às destruições da guerra, 
visto por alguns críticos como “conseqüência inevitável” 
de um exacerbado otimismo tecnológico e crença na 
máquina. 

Seriam, talvez, humanidades expressas na possibilidade 
da arquitetura dar condições para aqueles que não querem 
apenas o lugar que lhes foi destinado, desenhando e poten-
cializando condições para uma recuperação e estímulo da 
atividade criadora e/ou emancipadora humana [poderíamos 
pensar na condição atual da Marquise do Parque Ibirapuera 
ou o Salão Caramelo do prédio da FAUUSP], em que a ação 
criativa espontânea, por intermédio, por vezes, do simples 
movimento de corpos no espaço, potencializados pela mate-
rialização do entre em arquitetura, sobrepõe-se aos aspectos 
estético-formais e ao fazer programado – ações pré-definidas 
por funções pré-definidas – como valores fundamentais du-
rante o ato projetual. 

Há, em suma, uma busca por um outro olhar, um olhar 
que pretende entender e considerar, através de uma dissolução 
de fronteiras, a chamada Arquitetura Desconstrutivista e, a 
partir dela, a própria disciplina Arquitetura, não apenas par-
tindo dos referenciais arquitetônicos históricos e instituciona-
lizados criados pela própria Arquitetura, baseados na clássica 
oposição estrutura/ornamento e na histórica primazia da con-

arquitetura desconstrucionista: 
releituras modernas

Proposta para o 
concurso do Teatro 

laboratório da 
uniCaMP – 2002 arq. 

igor Guatelli. 
Combinação infra-

estrutural: palco do 
teatro + área de 
estacionamento: 

contaminação 
programatica - 

desprogramações e 
reprogramações 

momentâneas 
- eventos

Combinação infra-
estrutural: corredores + 

rampa+ área do 
estacionamento: 

contaminação 
programatica [condição 

spacing]

rência de 1951, “Bauen-Wohnen-Denken” (Construir, Habitar, 
Pensar), de Heidegger. Mais recentemente, coube a Jacques 
Derrida, o “filósofo da Desconstrução”, este papel articulador 
entre arquitetura e filosofia, manifesto não apenas em escritos, 
mas em trabalhos conjuntos com arquitetos como Peter Eisen-
man e Bernard Tschumi.

Um interessante paralelo pode ser feito, por exemplo, 
entre os escritos de Derrida sobre Arquitetura e Literatura, 
pois ambas são, normalmente, logocêntricas, “lugares 
habitáveis” e construídos pela repetição da Metafísica; 
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dição “forming” em relação à condição “spacing” [ condição 
esta que se confunde com o conceito do entre, o espaço in 
process, em permanente constituição; aliás, não se poderia 
pensar em uma subversão dessa relação ?], mas a partir de suas 
possíveis relações com as teorias do texto, com a filosofia da 
Desconstrução, particularmente do conceito entre, e as impli-
cações possíveis desse conceito com componentes intrínsecos 
à natureza da arquitetura, a saber: forma, função, programa e 
sobretudo o espaço. 

Enfim, como mencionado, voltarmos a entender a ar-
quitetura não apenas sob o viés estético-formal [esteticismo] 
mas como práxis, união entre teoria e prática buscando uma 
reaproximação entre arte e vida, vida “realizada” e não, 
idealizada.

PRoF. DR. iGoR GuaTElli

há, em suma, uma busca por 
um outro olhar, um olhar que 

pretende entender e 
considerar, através de uma 
dissolução de fronteiras, a 

chamada arquitetura 
Desconstrutivista e, a partir 

dela, a própria disciplina 
arquitetura...

Concurso habitasampa- 
2004  arq igor Guatelli. 
articulação das infra-
estruturas: plano do 
térreo + passarelas + 
escadas:  possibilidade 
de desprogramações e 
reprogramações 
momentâneas do 
espaço [condição 
spacing] - eventos

Proposta para o 
concurso habitasampa - 
2004  arq igor Guatelli 
vista do “pilotis”, 
passarelas e escadas de 
acesso aos 
apartamentos

Núcleos

neiro em 1921, e a partir de sua Direção Nacional é estru-
turado em Departamentos Estaduais e Núcleos Municipais. 
O IAB faz parte da União Internacional dos Arquitetos, 
organização mundial filiada à UNESCO, o braço cultural da 
ONU, Organização das Nações Unidas. Atualmente o Pre-
sidente da UIA - União Internacional dos Arquitetos é o 
brasileiro arquiteto Jaime Lerner, ex prefeito de Curitiba e 
ex governador do Paraná.

Estaremos reunidos no salão da Associação Comercial 
de Ubatuba no próximo dia 29 do mês corrente às 20 horas 
para debater o assunto e eleger a primeira diretoria confor-
me os estatutos da entidade. Não há chapa pré estabeleci-
da, há apenas disposição para o desenvolvimento de um 
trabalho ético e responsável apoiado na experiência e no 
prestígio de uma entidade de reconhecida importância 
nacional.

Posteriormente, em data oportuna a posse formal de 
instalação do IAB/SP-Núcleo Ubatuba será na Casa Severo 
Gomes na Praia Grande, projeto do arquiteto RINO LEVI, 
recentemente tombada pelo CONDEPHAAT.

REnaTo nunES

Convite aos arquitetos de ubatuba

A 
totAl desvAlorizAção do cAmpo de trA-
BAlho específico do Arquiteto que há 
Anos vem ocorrendo em uBAtuBA retrAtA-
se nA péssimA quAlidAde dos imóveis cons-
truídos nA cidAde e no lAmentável trA-

tAmento dos nossos espAços urBAnos tAis como prAçAs, 
trAçAdos viários, inAdequAção de usos e, o que é mAis 
grAve, AusênciA de pArâmetros técnicos pArA BAlizAr As 
cAsuísticAs AlterAções dAs leis que regem A ocupAção 
do território municipAl.

Cientes da responsabilidade que lhes cabe no pla-
nejamento e na construção da cidade cujas conseqüên-
cias se rebatem diretamente na economia do município 
em razão da natureza turística do nosso cenário urbano 
e paisagístico, os profissionais da arquitetura e do urba-
nismo aqui residentes resolveram unir esforços para a 
criação do Núcleo local do Instituto de Arquitetos do 
Brasil, o IAB, para oferecer à comunidade e ao Poder 
Público a contribuição técnica, artística e social ineren-
tes às características de sua formação profissional.

O IAB é uma entidade nacional fundada no Rio de Ja-
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Em questão

A
pontAdo como umA dAs oBrAs “mAis feiAs e 
AgressivAs” dA cidAde, o elevAdo costA e 
silvA, conhecido populArmente como mi-
nhocão, voltA à pAutA do deBAte e dA polê-
micA urBAnA.

A atual administração municipal, segundo vem divul-
gando a imprensa, já teria estudos e planos preparados pela 
Emurb, para o desmonte e demolição do elevado. Parte do 
material resultante da operação, como as vigas e as ferra-
gens, poderia ser utilizada em obras da Prefeitura em áreas 
carentes da capital, para a construção, por exemplo, de 
pontilhões etc.

Inaugurado em 1972, durante a gestão de Paulo Maluf, 
o elevado foi celebrado como uma das obras faraônicas  do 
chamado “Brasil Grande”, da era militar. Mas, aos poucos, 
surgiram as críticas, a polêmica, em função da poluição 
sonora e a desvaloriza-
ção imobiliária do entorno 
etc... E, desde 73, muitos arqui-
tetos, entre os quais,  Ruy Ohtake, 
Michel Gorski, Pitanga do Amparo , Nadir 
Berrezani, Celso Coracy Dalprat e Felipo de Sou-
za (BO 42)  apresentaram propostas alternativas para o 
local que acabaram, ao longo de várias administrações, 
nas gavetas da burocracia.

A proposta de demolição, conforme regis-
trou o jornal “Folha de S.Paulo” (21/8/05), 
divide  a opinião dos moradores da 
área. Muitos são a favor 
da demoli-

ção, 
outros, con-

tra, pois temem que o 
impacto da operação acabe 

interferindo na estrutura dos edifícios.
Segundo Paulo Sophia, presidente 

do IAB/SP, “estamos enfrentando na ci-
dade de São Paulo, nas instâncias públicas, com nossos 

gestores que não sabem como resolver os problemas urba-
nos e ficam, então, investindo em ações  marqueteiras. 
Tirar por tirar o Minhocão não basta, então, colocar o quê 
no lugar? Ou seja, falta  um plano específico. Sem dúvida, 
o Minhocão continua uma violência contra a qualidade de 
vida da cidade. Não agrega nenhum valor e é apenas um 
instrumento de passagem. Em síntese, a volta ao Centro 
passa, também, pela solução dessa questão”   

Para a arq. Aline Sultani, “o Minhocão deve fazer parte 
de um amplo plano de reurbanização do Centro. Sou a 

favor de sua demolição, mas por meio de uma solução al-
ternativa dentro de um planejamento”. 

A arquiteta Lilian Dal Pian concorda: “o Minhocão, 
sem dúvida, continua  um elemento agressivo para cidade, 
mas que exige o estudo de uma proposta de remaneja-
mento,  através de uma discussão  mais objetiva e concre-
ta”.  

- Minhocão? É  um corpo estranho na estrutura urbana 
de São Paulo”, acrescenta Miguel Pereira, do Conselho 
Superior do IAB, ao lembrar que “nos anos 50, ainda es-
tudante em Porto Alegre vinha a São Paulo para, em 
companhia do Júlio Katinsky e de Abrahão Sanovicz, visi-
tar obras importantes da Arquitetura Moderna que se 
encontravam na av. São João e nesse trecho, que levavam 
ao coração de São Paulo: o  Anhangabaú. Com a constru-
ção do Minhocão, essas obras perderam seu significado!”, 
lamenta Miguel que propõe um amplo debate sobre o 

tema. 
O arquiteto  Edson Elito, do Conselho 

Superior do IAB, conclui “Não podemos  
negar que se trata de um sistema 

viário que funciona, mas 
que degrada a paisagem, 
também. Porém, deveria 
haver outras alternativas 
diferenciadas à da proposta 
de demolição ou remo-
ção”.    

J.W.

Minhocão:
uma polêmica sem fim
Ser ou não ser, demolir ou não? Eis a questão!

Passarela suspensa 
– Entre as propostas 

alternativas para o 
Minhocão, a da 
equipe Coracy 

Dalprat apresentada 
na v Bia

a proposta de demolição, 
conforme registrou o 

jornal “Folha de S.Paulo” 
(21/8/05), divide  a 

opinião dos moradores 
da área. Muitos são a 
favor da demolição, 
outros, contra, pois 

temem que o impacto da 
operação acabe 

interferindo na estrutura 
dos edifícios.

�0 Bo 51 • Jul/aGo/SET 2005



O “Light Steel Framing” é um sistema construtivo estruturado 
em perfis de aço galvanizado formados a frio, projetados 
para suportar as cargas da edificação e trabalhar em con-
junto com outros sub-sistemas industrializados, de forma a 

garantir os requisitos de funcionamento da edificação.
É um sistema construtivo aberto, pois permite a utilização de diversos 

materiais, flexível, pois não apresenta grandes restrições aos projetos, 
racionalizado,  pois otimiza a utilização dos recursos e o gerenciamento 
das perdas, customizável, pois permite  total controle dos gastos já na 
fase de projeto além de ser durável e reciclável. A figura 01 mostra a 
construção de uma residência no sistema “Light Steel Framing”.

Figura 01 – Construção de uma residência em “Light Steel Framing”.

O “Light Steel Frame” é a denominação do “esqueleto estrutural” 
composto por painéis em perfis leves de aço , com espessuras nominais 
usualmente variando entre 0,80mm e 2,30mm, em aço galvanizado, 
projetados para suportar todas as cargas da edificação. A figura 02 ilustra 
esse conceito.

A utilização do aço  ZAR230, zincado de alta resistência, com 230 
MPa, com 180g/m² de liga de zinco para ambientes não marinhos e com 
275 g/m² de liga de zinco para ambientes marinhos, garante um ótimo 
desempenho contra corrosão. Apresenta, também, ótima resistência à 
incêndio, pois é revestido por placas de gesso acartonado, material com 
elevada resistência ao fogo.

Figura 02 – Montagem da estrutura metálica – “Steel Frame”.

Um projeto destinado ao sistema “Light Steel Framing” deve consi-
derar que os materiais usados em sua execução estão parametrizados 
como múltiplos e sub-múltiplos de 3; por exemplo: a placa de gesso 
acartonado, utilizada como fechamento interno em toda construção, 

liGhT STEEl FRaMinG
possui largura e altura padrões de 1200mm e 2400mm, respectivamen-
te, podendo ser encontrada com 2700mm ou 3000mm; o perfil de aço 
mais usual no “Light Steel Framing” é conformado com 90mm de alma 
por 3000mm ou 6000mm de comprimento. 

A preparação do mercado nacional para a chegada deste sistema 
construtivo passou, necessariamente, por três vertentes de desenvolvi-
mento, são elas: a cadeia produtiva, o agente financiador e a normatiza-
ção.

A cadeia produtiva é formada por todos as empresas que possuem 
produtos que são aplicados, direta ou indiretamente, na construção do 
“Light Steel Framing”, por exemplo, perfil de aço, fechamento interno e 
externo, parafusos, isolamento térmico e acústico, revestimento externo, 
esquadrias, instalações e acabamentos. 

Atualmente, no mercado brasileiro técnico, tanto arquitetos e enge-
nheiros, quanto a indústria e empresas que possuem produtos para o 
“Light Steel Framing”, encontram-se totalmente preparados para o de-
senvolvimento e crescimento desse sistema construtivo.

No início do segundo semestre de 2003, o CBCA, Centro Brasileiro 
da Construção em Aço ,representando o setor siderúrgico, juntamente 
com o SindusConSP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Esta-
do de São Paulo), elaboraram e aprovaram, junto à CEF (Caixa Econô-
mica Federal), um manual, representado na figura 03, denominado 
“Steel Framing – Requisitos e condições mínimos para financiamento 
pela CAIXA”, válido para todo o Brasil, que regulamenta a forma de 
construção desse sistema.

Figura 03 – Manual da CEF para financiamento do “Light Steel Framing”.

No tocante à normatização, temos em vigor as normas NBR 14762 
e NBR15253 que tratam , respectivamente do Cálculo Estrutural e dos 
requisitos gerais para a produção dos perfis de aço utilizados.

Concluindo, além da rapidez de execução de obra, racionalização de 
canteiro, conforto termo-acústico , flexibilidade no projeto e redução dos 
custos de fundação entre outros benefícios, podemos citar também a reva-
lorização do profissional de projeto, pois o sucesso deste sistema construtivo 
passa necessariamente por um projeto minucioso e acurado. 

Usiminas/Cosipa
www.usiminas.com.br
e-mail: coscivil@cosipa.com.br  /   tel: SP (11) 5070 8930
e-mail: usicos@usiminas.com.br /  tel: BH (31) 3499 8501
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Em busca de novos caminhos urbanos

novo presidente
Ao final do congresso, os membros da UIA elegeram a 
nova diretoria da entidade. Sucedendo ao brasileiro Jaime 
Lerner, o arquiteto Gaétan Siew, das Ilhas Maurício, loca-
lizadas no Oceano Ìndico, que secretariou a União Afri-
cana de Arquitetos, é o novo presidente da UIA. A eleição 
ocorreu no dia 10 de julho durante a 103ª Reunião do 
Conselho da União Internacional de Arquitetos, em Istam-
bul, na Turquia. 

Uia congresso munDial De arquitetura em istamBul

Praça em 
frente ao 

pavilhão do 
congresso

1. Pórtico de entrada 
para o Centro de 
Convenções; 
2. Espaços em 
estrutura metálica; 
3. Banca de 
informações

O 
22º  congresso dA uiA, que Aconteceu 
nA cidAde AcolhedorA e emBlemáticA de 
istAmBul, nA turquiA, de 3 A 10 de julho 
de 2005, moBilizou cercA de oito mil 
pArticipAntes vindos de diversAs  regiões 

do mundo. vejA o resultAdo: 
 A partir do tema “Cidade: o grande bazar”, várias 

palestras foram proferidas por arquitetos internacionais 
famosos ;  Tadao Ando ( Japão), que recebeu a Medalha 
de Ouro 2005 da UIA, além de Shigeru Ban (Japão) Cen-
giz Bektas (Turquia),  Mario Botta (Suíça); Denise Scott 
Brown, (EUA); Francesco Dal Co. (Itália); Odile Decq 
(França); Charles Correa (Ìndia),Peter Eisenman, Robert 
Venturi (Itália ) e Massimiliano Fuksas, que projetou o 
pavilhão em Turim onde acontecerá o próximo Congresso 
da UIA;  Zaha Hadid,  Zvi Hecker, (Israel); Hans Hollein, 
(Áustria); Sumet Jumsa (Tailândia); Mathias Klotz (Chile); 
Kengo Kuma (Japão); Abdelaziz Lazrak (Marrocos); Ross 
Lovegrove, (Inglaterra); Glenn Murcutt (Austrália); Domi-
nique Perrault (França); Mikhail Piotrovsky (Rússia); Paolo 
Portoghesi (Itália); Joseph Rykwert e Robert Venturi (Ingla-
terra); Moshe Safdie e Israel; Michael Sorkin, Alexandros 
N. Tombazis, (Grécia), Ken Yeang, (Malásia), entre outros. 
Paralela ao Congresso ocorreu uma série de eventos, como 
o  concerto da Orquestra Filarmônica de Tekfen e  um 
concerto de Jazz ao ar livre na região de Ortöky.

A UIA, que surgiu no pós-guerra, em meio a um cená-
rio de destruição, com várias  cidades da Mesopotânia e de 
outras regiões do mundo demolidas, despertou, neste con-
gresso, a esperança pela criação de novas condições para 
um mundo em que as guerras que destroem cidades, ar-
quitetura e pessoas  não se repitam mais.

Assim, o XXII  Congresso da UIA realizado num país, 
que mantém uma identidade secular e contemporânea 
singulares, em meio a uma das regiões ideologicamente 
mais problemáticas do mundo, modulado pela frase de 
Atatürk “Paz em casa, paz no mundo”, significou sem dú-
vida uma mensagem de paz.

 Com isso, espera-se que no campo de ação da ar-
quitetura e urbanismo, a paz seja um dos fatores- chave 
para a segurança global e para a sobrevivência da huma-
nidade;

Com o tema “Cidades: o grande bazar”, o congresso 
possibilitou múltiplos debates e discussões em torno da 
questão sobre a relação entre a arquitetura e a cidade, 
muitas das quais carecem do conteúdo e da criatividade 
arquitetônica, mantendo-se reféns de uma  produção me-
cânica, do consumismo  e da especulação imobiliária.

Como um espaço vivo, mutante, a cidade, no entanto, 
é o lugar que possibilita a prática de virtudes da civilização,  
como a paz, direitos humanos, democracia, identidade 
cultural e memória

Assim, a globalização não pode significar um processo 
destruidor dessas virtudes e conquistas. O XXII Congresso 
da UIA mostrou  que a lproposta de desenvolvimento cor-
rente baseado numa logística mercadológica e mercantil 
representa um perigo para o mundo. Em conseqüência, 
propõe:

- ao invés da visão  econômica e consumista que pre-
judica a vida e o ambiente, uma produção econômica so-
lidária  que ajude a eliminar  a pobreza e a miséria;

- uma política ambiental e arquitetônica que ajude a 
preservar a identidade cultural de cada  país e região;

-  ao invés de um mecanismo de dominância interna-
cional, que impõe o escravismo às nações, a colaboração e  
a parceria internacionais;

- a universalização e acesso democrático ao conheci-
mento e à informação.

Em função disso, o Congresso sugere, em sua Declara-
ção, a colaboração e a parceria internacionais, para  salva-
guardar  valores da civilização, que implicam; entre outras 
propostas:

- novas políticas para solucionar problemas de assenta-
mentos de imigrantes e pobres, em obediência a um direi-
to básico e  fundamental do ser humano, de estar, de per-
tencer a um lugar;

- medidas governamentais que possibilitem a criação de 
ambientes que valorizem a  vida da população,  contra a 
especulação ;

-  o desenvolvimento da arquitetura contemporânea, 
mas  sem exclusão do trabalho e criatividade de arquitetu-
ra histórica, do passado e da memória;

- a participação das comunidades na gestão das cidades.
Mas, como advertiu Robert Venturi, em sua palestra ,“o 

problema atual mais crucial, além da pobreza, é o da  com-
plexidade”, do mundo contemporâneo.

TExTo-BaSE: REGina hElEna viEiRa SanToS, QuE 
PaRTiCiPou Do ConGRESSo

ColaBoRou:  J. W.
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aparelho para o 
laboratório de 

Conforto ambiental 
foi concebido por 

professores do 
Curso de 

arquitetura e 
urbanismo / 

Campus 
indianópolis

O 
curso de ArquiteturA e urBAnismo dA unip 
completA quinze Anos, em 2005, formAndo A suA 
décimA turmA. fundAdo em 1990, tem coordenAção 
gerAl dA prof.A AnA elenA sAlvi. em 1995, iniciou-
se A extensão dos cAmpi pArA o interior de são 

pAulo; A pArtir de 2002, A extensão engloBou outrAs cidAdes.
 Acompanhando a modernização do es-paço físico da UNIP, 

o projeto pedagógico do curso passou por revisões atualizadoras, 
de-correntes tanto da experiência acumulada quanto da sintonia 
com as mais recentes ten-dências da arquitetura e do urbanismo.

 Neste sentido, foram instituídas,  antes mesmo da determi-
nação oficial do MEC, as Atividades Complementares para os alunos 
ingressantes. Essas atividades, obrigatórias, abrem uma perspectiva 
cultural mais abran-gente para a formação do arquiteto e urbanis-ta. 
Assim, no campus Indianópolis está sendo implantada a “conversa da 
sexta-feira”, dedi-cada a debates sobre filmes, exposições de arte,  
música e um amplo conjunto de temas relacionados com a arquitetu-
ra e a cidade. Essas “conversas” são complementadas com visitas 
técnicas, viagens de estudo e ativida-des como laboratórios e oficinas, 
que ocor-rem em outros dias da semana no próprio campus.  É também 
obrigatória a associação dessas atividades com as de extensão comu-
ni-tária, afetas a um departamento cuja concep-ção se deve à UNIP.

 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIP colecionou 
vários prêmios e menções honrosas em concursos nacionais e interna-
cionais.  Ex-alunos do curso mereceram pre-miação conferida por 
órgãos de classe e mui-tos estão desenvolvendo estudos e pesquisas 
em programas de pós-graduação da FAU-USP e em instituições inter-
nacionais, como a Faculdade de Arquitetura de Barcelona. 

 O sistema de Bibliotecas da UNIP  pos-sui acervos que 
abrangem a temática contem-porânea referente a arquitetura e urba-
nismo. As bibliotecas dos vários campi são constan-temente ampliadas 
e atualizadas com obras nacionais e estrangeiras. A interligação, via 
internet, das bibliotecas da Universidade permite que o aluno de um 
campus tenha acesso ao acervo de qualquer outro campus e também 
aos de outras universidades.

 A busca pela tecnologia de ponta tem sido constante preo-
cupação do Reitor, Prof. João Carlos Di Genio. Com um projeto avan-
çado e corajoso, aos poucos vão-se modifi-cando as estratégias tradi-
cionais de ensino,  propondo-se um curso aberto às novas inquie-tações 
e aos novos paradigmas deste início de milênio.

T. S.

o Curso de 
arquitetura e 
urbanismo / 

Campus 
indianópolis oferece 

um curso de 
laboratório de 

modelos para o 
aluno ingressante.

alunos ingressantes 
realizando trabalho 

do curso de 
laboratório de 

modelos

Curso de arquitetura 
completa 15 anos

EDucação 
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MuSEu 
Da TolERÂnCia/uSP

C
om promoção da Universidade de São Paulo 
(USP) e organização do IAB/SP, está em an-
damento o concurso público nacional de 
Projeto de Arquitetura, para a  sede do Museu 
da Tolerância da USP. Confira: 

Objetivo: o Concurso tem como objetivo a seleção, entre 
as propostas apresentadas, de um projeto com solução con-
siderada a mais adequada para a construção da sede do 
Museu da Tolerância da USP, em São Paulo. A área estimada 
para a construção do Museu é de 5.200 m2. 

Participação: podem participar do concurso todos os 
profissionais diplomados, legalmente habilitados e registra-
dos no Sistema Confea/Crea, residentes e domiciliados em 
qualquer região do país. 

Inscrições :  as inscrições devem ser efetuadas por meio 
do envio da ficha de inscrição (via fax, correio, e-mail ou 
diretamente na sede do IAB/SP). Anote o endereço:

IAB/SP
Concurso Público Nacional/museu da Tolerância – USP.

Rua Bento Freitas, 306 – 4º andar
São Paulo – cep 01 220- 000
Fone/fax )11) 3259 6866
e-mail: iabsp@iabsp. org.br
Confira no Edital as condições para a inscrição.
C.J. – Da Comissão Julgadora, participam os arquitetos 

Marcos Acayaba, Arnaldo Martino, Jorge Wilheim (SP), 
Eduardo Índio da Costa (RJ) e Antonio Carlos Campello (CE). 
Consultor: Antonio Cláudio Pinto da Fonseca.

Premiação -  Os vencedores (1º, 2º e 3º lugares), rece-
berão, respectivamente, um prêmio em dinheiro de 30 mil, 
20 mil e dez mil reais.

Menções ou destaques, se houver, receberão certificado 
de participação.

Atenção! As inscrições deverão ser realizadas até 17 de 
outubro.

O resultado será divulgado numa cerimônia de premia-
ção, no dia 22 de novembro de 2005

SuSTEnTaBiliDaDE 
na aRQuiTETuRa

S
ob o foco de Arquitetura Sustentável, a Solvin/In-
dupa lançou um concurso inédito para Estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados de São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, que mobilizou 
dezenas de estudantes dos três Estados, cujo re-

sultado será divulgado em dezembro. 
Objetivo do concurso: a publicação de trabalhos e 

projetos arquitetônicos e urbanísticos com soluções de 
sustentabilidade, com a utilização de  produtos em PVC, 
cujas características  principais são:

- o isolamento térmico e acústico;
- a durabilidade;
- e a eficiência em sistemas de reuso d`água.
Com essa iniciativa, a Solvin pretende ampliar os 

conceitos e o debate sobre Arquitetura sustentável, entre 
os estudantes de graduação de cursos de Arquitetura, 
além dos cursos de Ecologia, Biologia, Química, Enge-
nharia e Engenharia, que conta com o apoio do IAB de 
São Paulo. 

A pro -
pósito, cabe 
re lembrar 
que, entre 
outras pro-
pos tas  da 
chapa  da  
atual gestão 
do IAB pau-
lista , sob a 
presidência 

de Paulo Sophia,  está justamente a da defesa do meio 
ambiente, da natureza e dos recursos naturais.

A publicação da Iniciativa Solvin, pioneira no país, vai 
incluir 30 trabalhos selecionados. Uma publicação destina-
da à construção civil, universidades, escritórios de Arquite-
tura, mídia, ong´s , administrações públicas que lutam por 
um meio ambiente construído ecologicamente  correto e 
sustentável, principalmente depois do alerta do ciclone 
Katrina, em Nova Orleans, EUA.

Segundo informa Isabel Gaspar, RP – Relações  Públicas 
da empresa, a iniciativa foi um sucesso, com a participação 
de muitos estudantes dos Estados indicados, principalmen-
te do Estado Rio de Janeiro.

Veja  no BO 52 o resultado.
                                                                                  J.W.

Concursos

 A iniciativa Solvin/Arquitetura Sustentável, que conta 
com o apoio do IAB  de São Paulo, do Paraná e do  Rio 
de Janeiro, para a publicação de um livro com propostas 
de soluções  na área da Arquitetura e do Urbanismo sus-
tentável , mobilizou estudantes dos três Estados de São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
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Evento

s
oB A designAção descontinuidAde, A cidAde de 
são pAulo poderá vivenciAr de 7 A 13 de novem-
Bro um conjunto de eventos que visAm mostrAr 
A ArquiteturA contemporâneA do norte de 
portugAl. com o Apoio do iAB, será A primeirA 

vez que o BrAsil receBe umA visitA destA envergAdurA, com-
preendendo A exposição e o comentário dA oBrA de três 
gerAções de Arquitetos que mArcAm A ArquiteturA seten-
trionAl portuguesA. 

A iniciativa é da AEP, Associação Empresarial de Portugal, 
que tem sede no Porto, contando também com a parceria 
do ICEP Portugal, da OASRN Ordem de Arquitectos - Região 
Norte, da Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, do Centro Português de Fotografia, e do Instituto de 
Arquitetos do Brasil. O curador português é o Prof. Luís Va-
lente de Oliveira. 

Como curador brasileiro designado pelo IAB, reconheço 
o bom trabalho que tem sido feito e estou entusiasmado. É 
preciso ressaltar a importância desses eventos e prever a 
enorme satisfação com que receberemos os ilustres arquite-
tos e urbanistas do Porto. 

Sinto que será uma boa oportunidade para, além de 
conhecer melhor a arquitetura das cidades portuguesas do 
norte, conversar com os colegas lusitanos sobre o desejável 
desenvolvimento do nosso intercâmbio. Recordo prazerosa-
mente o imenso interesse que nós brasileiros sempre temos 
quanto a uma renovada e crescente atividade cultural e de 
amizade com os colegas portugueses. Tendo sido Presidente 
do CIALP, Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua 
Portuguesa (e ainda sendo conselheiro), bem sei como o 
assunto nos é caro. 

Afinal, já não nos unem apenas os nexos históricos que 
foram registrados a partir do passado comum que hoje tanto 
comentamos, criticamos e analisamos, mas a premente ne-
cessidade atual em manter identidades para poder resistir a 
fortes hegemonias políticas, culturais e financeiras de alhures, 
e cujas presenças assombram e desafiam o mundo no limiar 
do novo século XXI. Nesse mesmo sentido, é preciso assumir 
mais a sério as naturais responsabilidades diante das demais 
nações lusófonas que compõem a nosso peculiar universo 
cultural, pensando em Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, 
Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

Afortunadamente, encontramos respaldo no pensamen-
to favorável do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e da 
Ordem dos Arquitectos (OASRN), bastando agora que as boas 
e permanentes intenções construtivas sejam reforçadas e 
progressivamente acrescidas em vontades, incentivos, fomen-
tos e recursos, não só no âmbito das universidades. 

Nesse sentido, ainda em entendimentos preliminares, 
começamos a tratar das condições necessárias para que os 
arquitetos brasileiros também organizem idênticos eventos 
no Porto. Estamos conversando sobre as condições necessá-
rias para fazê-lo, e sobre uma data conveniente. 

Lembro que, além da exposição dos projetos portugueses, 
está previsto um ciclo de conferências. Na ocasião, represen-

DesContinuidade

tantes das sucessivas gerações de ilustres arquitetos apresen-
tarão as suas perspectivas sobre a arquitetura do Norte de 
Portugal e a sua influência. São eles: Álvaro Siza Vieira, Edu-
ardo Souto de Moura, Manuel Graça Dias, Nuno Grande, 
João Luís Carrilho da Graça, Jorge Figueira, Fátima Fernandes 
e Michele Cannatà. 

Oportunamente, conhecidos colegas brasileiros foram 
convidados para recebê-los. Em seguida, debaterão sobre os 
temas das palestras. São eles: 

Paulo Mendes da Rocha, Ruy Othake, Paulo Bruna, 
João Filgueiras Lima (Lelé), Benedito Lima de Toledo, 
Miguel Pereira, Dácio Ottoni, Júlio Katinsky, Décio Tozzi, 
Sylvio Sawaya, João Walter Toscano. 

Serão moderadores os colegas: Fernando Melo e Franco, 
Fernanda Barbara, de Portugal, e Paulo Sophia, presidente 
do IAB-SP. 

Na data da inauguração, haverá uma visita guiada à ex-
posição e o lançamento de um Livro/Catálogo. Este docu-
mento reproduzirá todo o material gráfico exposto (56 obras 
selecionadas) contemplando dados biográficos dos respecti-
vos autores e um conjunto de textos da autoria de arquitetos 
e críticos portugueses e brasileiros. 

A par de tudo isso, haverá ainda a apresentação de filmes 
e vídeos que documentam as obras selecionadas, comentadas 
pelos respectivos autores e também por críticos convidados. 

Também está prevista uma exposição de fotografia orga-
nizada pela AEP e pelo Centro Português de Fotografia, com 
o objetivo de destacar o caráter da Arquitetura Portuguesa. 
O fotógrafo português Duarte Belo e o brasileiro Cristiano 
Mascaro apresentam a sua visão de uma mesma realidade. 

Na ocasião, por iniciativa portuguesa, serão sugeridas aos 
visitantes as melhores viagens pelos principais itinerários ar-
quitetônicos do Norte de Portugal.

João honóRio (iaB-CoSu)
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Curtas

arquitetura é área sinérgica onde ciência e cultura, história e geografia 
se traspassam, criando precisa e únivoca interação tempo/espaço, qual 
pragmática ponte terceira / quarta dimensão,. assim como os antigos 
gregos ligaram o arqui ao tectônico... na maior construção...
Se o risco modernidade no século xx privilegiou a interligação 
monumental da areia,  ferro e cimento  em busca de uma poiesis 
concreta  num Brasil 50 anos em 5 – hoje, iniciando novo século/
milênio, que brasileiro não se horroriza com a total falta de proje-
to/política que denigre sucessivamente o país, quando nem mesmo 
“a esquerda é direita”?
afinal, não continha a proposta da modernidade arquitetônica, em seu 
bojo, a capacidade e o dever de “educar o indivíduo e a comunidade”, 
interferindo nas escalas individuais e coletivas através de um modulor? 
Qual história da humanidade, arquitetura expressa  acertos e desa-
certos de inteiras civilizações, e hoje, a vigente era colapso - sujeita a 
variados tipos e morfologias de tsunamis – exige dos arquitetos e das 
instituições  um esforço coletivo capaz de definir metas saudáveis para 
uma sociedade como nova forma de cidadania local/global, promovendo 
comportamento sócio-ambientalmente correto.
uma bauhaus tropical ou um modulor orgânico, qual sistemática capaz 
de prover, com criatividade, a tão prometida e indispensável sustenta-
bilidade plena. 
Fundada numa nova ética lixo ZERo/ REaPRovEiTaMEnTo 
ToTal, viabilizamos o uso das 5.500 toneladas de lixo plástico/dia 

em São Paulo - como não biodegradável  potencial, que garante 
rentabilidade/comunidade em cidades sustentáveis  e metrópoles 
saudáveis. Capazes de já congregar todas as sub-prefeituras da capital  
e demais municípios na tarefa maior de educação ambiental urbana, que 
definimos como Projeto lER –  limpar, Educar, Reconstruir -, sempre 
atentos aos principais problemas que vivemos na atualidade, tais como 
aquecimento da atmosfera., inversão dos fenômenos naturais, danos 
ambientais, poluição, falta de direitos humanos básicos (ao arquiteto 
cabe também gerar propostas de lei). inspirados nesses maltratos 
contemporâneos, é que somos obrigados a pensar em construções 
vivas, patenteando um  sistema mais humano, que respira e reproduz-
se, substituindo energia e transporte poluidor por energias renováveis.  
assim, reaproximamos um conhecimento milenar, como o da taipa, 
a um atualíssimo  light eco design, na transformação de produtos 
diretamente ligados ao consumo  (onde 70%  é  plástico), dirigindo-
os a uma nova BioEConoMia sustentável CoM SuMo. o ofício 
do fazer torna-se vital ao unir as seculares capacidades  comunitárias 
artesanais aos individuais códigos de barras – técnicas de imediata 
transmissão e baixo custo  – o que vem responder aos últimos alertas 
mundiais de que em 2020  faltarão casas a 1/3 da população global. as 
matérias primas disponíveis nessa nova bioeconomia são os resíduos 
plásticos, a biomassa e a hidro/aquaponia (PBh), produtos livres, fora 
do valor de mercado. Tais fatos têm sido da maior importância na 
proposição desses projetos de sustentabilidade aos diversos setores 
do governo e petroquímico. 
nosso país afinal possui as maiores biodiversidades orgânicas e cultu-
rais, fatores determinados pela maior íncidência solar e potencialidade 
hídrica, o que estimula reaproveitarmos nossas águas secundárias 
(diminuindo enchentes) no cultivo de plantas e jardins hidropônicos 
em paredes e tetos (plásticos impermeabilizam e plantas sombreiam) 

POLÍTICA HOJE É  ARQUITETURA 
SUSTENTÁVEL PARA TODOS

Nota

Arthur Cortinas, Persianas e Toldos é sinônimo de decoração em janelas
A empresa é a número um em vendas de cortinas e persianas da América Latina

Showrooms
Cortinas e Persianas – Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1040
Tel/Fax: (11) 3062-5834
E-mail: persianas@arthurnet.com.br  
Toldos Coberturas – Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1366
Tel/Fax: (11) 3088-9736
E-mail: toldos@arthurnet.com.br 
De segunda a sexta-feira, das 9 às 19hs
Aos sábados, das 10 às 16hs

Há 35 anos no mercado de decoração, a Arthur cortinas persianas 
e toldos é especializada na decoração externa  e interna de janelas, 
sempre oferecendo produtos que unam beleza, qualidade e tecnologia. 
A empresa conta com uma equipe tecnica para atendimento persona-
lizado ao cliente, que inclui desde a consulta ao local até a instalação 
e pós venda. Encontrando assim a solução mais adequadado ponto de 
vista tecnico, funcional e estetico para as necessidades do cliente.

Espaço Arquiteto
Sempre atenta as necessidades  dos profissionais do mercado, a 

Arthur possui uma  equipe especializada para atender arquitetos e 
decoradores , orientando-os  tecnicamente na escolha dos produtos e 
na sua automatização.

No show room da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1040 estes 
profissionais contam com uma sala especial para o atender seu clien-
te, com privacidade e apoio de copa, telefone. “No local os especifi-
cadores podem escolher os produtos , vendo-os aplicados em situação 
real de uso “explica Valter Fehlauer, diretor da Arthur cortinas persianas 
e toldos.

Show room Al Gabriel Monteiro da Silva  1.366, é especializado 
em toldos e coberturas para proteção solar externa. No local, os clien-
tes encontram a linha completa de produtos e soluções da marca 
STOBAG.Desde um simples toldo para varanda até os mais sofisticados 
sistemas de proteção solar - com automatização e sensores, passando 
por braços articulados e telescópicos -, sistemas de coberturas e 
guarda sois.Os produtos já éstão nacionalizados , mantendo o design 
original e moderno , que se enquadram harmonicamente com os mais 
variados projetos arquitetonicos.

Informe técnico 
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reabsorvendo o Co2 e favorecendo o desaquecimento da atmosfera. 
Esses são desafios, diferenças e qualidades que as novas gerações 
certamente herdarão – reconciliação homem/natureza, relação indiví-
duo/comunidade, projetar/fazer.  
as embalagens plásticas já representam o maior acúmulo geométrico de 
lixo tanto nos oceanos como em todo hemisfério Sul, fazendo com que 
a solução das construções sustentáveis – funcionando como modulor 
orgânico -  venham a significar casa e alimento a 2/3 da humanidade, 
usando as próprias embalagens como porta-vozes de mensagens (vide 
Pl 269/99 – www.curadoresdaterra.com.br).   
isso requer projetar internacionalmente e acelerar a arrecadação de 
recursos dos países signatários da Carta de Kyoto – superando defi-
nitivamente meio milênio de sub desenvolvimentos (vide severinos). 
assim requisitamos o apoio de instituições como  iaB e oaB, a somar 
esforços para que na próxima mini-Constituinte, insira-se a questão 
da  MoRaDia e aliMEnTaÇão  como direito inalienável a todo 
cidadão brasileiro.  
Sintetizando, hoje não há  mais espaço para aterros sanitários, e antes 
que novas políticas venham estimular a importação de incineradores, 
cabe à classe dos arquitetos priorizar sua própria profissão, para que 
num prazo de dez anos essa enorme massa falida (lixo atual) transfor-
me-se progressivamente em arquitetura plástico-orgânica - CaSa e 
aliMEnTaÇão para  todos!

aRQuiTEToS MáRCia MaCul E SéRGio PRaDo

Espaço do associado
Prezadíssimo Presidente Arquiteto PAULO SOPHIA:

Quem lhe escreve é um velho colega, da turma de 1951 do 
MaCKEnZiE, que lá ingressou nos idos em que a arquitetura era 

um ramo da Escola de Engenharia e seu Diretor do curso o Prof. 
Christiano Stockler das neves.

Da minha classe destacaram-se os saudosos Carlos Barjas 
Milan e luiz Roberto Carvalho Franco (este colaborador de Rino 
levi), dentre outros, que deixaram seus nomes gravados nessa 
Entidade.

há mais de 25 anos estou afastado de todas atividades profis-
sionais e é por intermédio do seu excelente Boletim informativo 
que recebo noticias da classe, de seus associados, das atividades 
da sua Presidência, enfim de tudo que nos concerne.

PaRaBénS pelo 50 Boletim, pela sua extraordinária dedicação 
ao iaB/SP e sobretudo pela alta qualidade do informativo.

nesta oportunidade permita-me aplaudir o que muito bem 
focalizou a colega lúcia helena Pereira da Silva e a resposta dessa 
Presidência: tem muita gente exercendo ilegalmente a nossa profissão, 
“graças a desmedida proliferação dos chamados “cursos rápidos” de 
decoração, de projetistas, de “designers”... livres de qualquer fiscali-
zaçao dos poderes competentes e/ou dos órgãos de classe.

Sempre apregoei que deveria, oBRiGaToRiaMEnTE por lei, 
constar de qualquer trabalho submetido à aprovação de qualquer 
Prefeitura, o aRQuiTETo como responsavel pelo projeto e tam-
bém que, em todos os lançamentos imobiliários publicados em 
jornais e/ou revistas, mostrados nas Tvs, impressos em geral, figure 
o nome do arquiteto autor do projeto, e que na  falta,  sejam  apli-
cadas  pesadas  multas  a  quem  divulgou  o empreendimento.

Geralmente as entidades de classes têm representantes entre 
vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso; pergunto: 
onde está essa gente toda?

agradecendo sua atenção, despeço-me com respeito e admiração.
naCiM GaBRiEl aRiDa
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Biênio �004 / �00�
Presidente: Paulo Sophia. 1o vice-presidente: Eduardo de Jesus Rodrigues. �o vice-presidente: Décio Tozzi. �o vice-presidente:  antonio Cláudio P. da Fonseca. Vice-presidente 
financeiro: Carlos Carmelo de Benedetto. Diretor financeiro: Pedro nosralla Júnior. 1o secretário: lílian Dal Pian. �o secretário: Cecília Pisetta.  Diretores: Jaime Cupertino, Pedro 
de Melo Saraiva, Fernando de Magalhães Mendonça, Regina helena vieira Santos, Francisco Prestes Maia Fernandes e Elefterios a. athanasopoulos. Conselho Fiscal: Roberto Selmer Júnior, 
José Renato Soibelmann Melhem e Poliana de Melo leite. Conselho Superior (titulares): Elisabete França, Fábio Penteado, Pedro antonio Galvão Cury, Pedro Paulo de Mello Saraiva, 
Joaquim Guedes, Renato luiz Martins nunes, Edson Jorge Elito, Marcelo Daniel hobeika, Eduardo habu e Mario Yoshinaga. Conselho Superior (suplentes): João honório de Mello 
Filho,José Eduardo Tibiriçá, lucio Gomes Machado, José Magalhães Jr, valter Caldana, Carlos Bratke, Paulo César Freire, Fernando Rodrigues neto e  aurivaldo Farias de C. Pacheco. Vice-
presidentes regionais de Núcleos: Joaquim Caetano de lima Filho – Campinas, Elisabeth Brigida Bottamedi – São Carlos, ana Maria abreu Sandim – Mogi das Cruzes, Maria Cristina 
Bondezan – Marilia e Paulo Roberto Correa – Bauru. Conselho Superior Especial da Presidencia: José Carlos Ribeiro de almeida, arnaldo Martino, Titio livio Frascino,  antonio Carlos 
Sant’anna Jr e ubyrajara Gilioli. Conselho Vitalício: Miguel Pereira, Ciro Pirondi, Fábio Goldman e Fábio Penteado. Vice-presidente do IAB/DN: Gilberto Belleza

RELAÇÃO DE NÚCLEOS (INTERIOR) DO IAB-SP: PRESIDENTES
Americana: victor Chinaglia Jr. Araraquara: Renata aboud Barbugli. Bauru: Wagner Domingos. Campinas: Marcelo Daniel hobeika. Franca: Cláudio Barbosa Ferreira. Guarulhos: Mario 
Yoshinaga. Itatiba: José augusto Silveira Franco. Jundiaí: Ricardo Ropelli Felippi. Limeira: alex Marques Rosa. Litoral Norte: Davison Becato. Marilia: Mauricio Santana Rezende. Mogi 
das Cruzes: nelson Bettoi Batalha. Piracicaba: Francisco Ferraz Jr. Presidente Prudente: Kazuo Maezano. Ribeirão Preto: onésimo Carvalho. Santo André: Roberto Dias Marin. 
São Carlos: Regina Maria Duarte Doria. São José dos Campos: Rolando Rodrigues da Costa. São José do Rio Preto: Márcia B. Pontes Gestal. Sorocaba: Paulo Cesar Freire. Sumaré: 
Fernando Rodrigues neto. Suzano: Eduardo habu. Taubate: Paulo Gomes de oliveira. Vinhedo: aurivaldo F. de Carvalho Pacheco

GRUPO DE ASSESSORIA
PLANEJAMENTO URBANO – Coordenação: Arq. Rosa Puchala – Composição inicial: Arqs. Candido Malta Campos, Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e Tito Livio Frascino. FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Candi Hirano – Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna e Paulo Correa. PRÁTICA PROFISSIONAL 
– Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado – Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson Elito e Marcos Toledo. LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Marco Fogaccia – Composição 
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inicial Arqs. Elisabete França e Pedro Paulo de Melo Saraiva. PATRIMONIO HISTÓRICO – Coordenação: Arq. Marcos Carrilho – Composição inicial: Arqs. José Carlos Ribeiro de Almeida, Jon V. Maitrejeam, 
Haroldo Galo, Guilherne Mota e Victor Hugo Mori. MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA – Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli, Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José Ricardo de Carvalho, 
Adauto Paes Manso, Pedro Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de Jesus Rodrigues. QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA – Coordenação: Arq. Arnaldo Martino – Composição inicial: Arqs. José Luis 
Tabith, João Honorio de Melo Filho e José Borelli. TRANSPORTES – Coordenação: Arq. Renato Anneli – Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e Silvana Zione. CONCURSOS – Composição inicial: 
Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza, Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter Caldana. HONORÁRIOS DO IAB-SP – Composição inicial: Arqs. Takeo 
Tanaka, Helia M. Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oliveira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Armando Cunha, José Roberto Costa 
Lima, Leandro Edward Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e Aparecida Bou Ghosn.

REPRESENTANTES DO IAB/SP:
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URBANA: Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular. Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente. COMISSÃO ESTADUAL DE HABITACÃO: Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida. COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA 
– CENTRO/EMURB: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Francisco Spadoni – Suplente. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA: Arq. Francisco Prestes Maia Fernandes – Titular. Arqª. Renata 
Helena de Paula – Suplente. CONDEPHAAT: Arq. Jon Andoni V. Maitrejean. CONPRESP: Arqª. Mônica Junqueira. CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA: Arqs. Tito Livo, Miguel Pereira e José Luiz 
Tabith. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENvOLvIMENTO URBANO DE SANTOS: Arq. Nelson Goncalves de Lima. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENvOLvIMENTO SUSTENTÁvEL 
SECRETARIA DO vERDE E MEIO AMBIENTE: Arq. Miranda Martinelli Magnoli – Titular. Arqª. Ana Maria Antunes Coelho – Suplente. CONSEMA: Arq. Violeta Saldanha Kubrusly – Titular. Arqª. Eduardo Trani 
– Suplente. CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”: Arq. Paulo Sophia. CREA/SP – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA: Titular: Arqs. Gilberto Belleza, Edson Jorge Elito, 
Rolando Rodrigues da Costa, Benno Michael Perelmutter, Paulo Roberto Correa, Denise Guarezzi e Marco da Silva Fogaccia. Suplente: Arqs. Maria de Lourdes de Carvalho, Elvis José Vieira, Maria do Carmos Lopes 
Soueiro, Onésimo Carvalho de Lima, Ricardo Ropelle Felippi, Ricardo Carvalho Lima Ramos e Francesco Rivetti. EMURB – GRUPO DE GESTÃO DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA: 
Titular: Arq. Carlos Carmelo De Benedeto,  Suplente – Arq. Vasco de Mello. FÓRUM SÃO PAULO: Arq. Sergio Zaratin – Titular. Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente. PROCENTRO: Arq. José Armenio 
de Brito Cruz – Titular. Arq. Pedro Nosralla Jr. – Suplente. SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENvOLvIMENTO URBANO – COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA – CPPU: Arq. Sylvio de 
Ulhoa Cintra Filho. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE SÃO PAULO – SEMPLA CONSELHO CONSULTIvO / PLANO DIRETOR: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Gilberto 
Belleza – Suplente. vIvA O CENTRO: Arqª. Elisabete França. COMISSÃO CONSULTIvA DE ARTE - METRô  – Titular: Vasco de Mello, Suplente - Carlos Carmelo De Benedeto 

Curtas

Canal
Sr. Editor,
Cumpre-me encaminhar a v. Senhoria cópia autêntica do Requerimen-
to RDS 0635/2005, de iniciativa do vereador Toninho Paiva e outros...
em que “requeremos nos termos regimentais , seja consignado nos 
anais desta Casa voto de júbilo e congratulações com o instituto de 
arquitetos do Brasil, pela publicação do Boletim informativo n. 48. 
Requeremos outrossim seja dada ciência  (deste documento) ao arqui-
teto Paulo Sophia, presidente, ao arquiteto Eduardo de Jesus Rodrigues, 
1º vice-presidente, ao arquiteto Carlos Carmelo de Benedetto, vice-
presidente financeiro... 
RoBERTo TRíPoli, PRESiDEnTE Da CÂMaRa MuniCiPal DE São Paulo

agradeço a remessa de exemplar do Boletim informativo do instituto 
de arquitetos do Brasil/SP, um belo trabalho ...e me permito pedir-lhes 
que me mandem regularmente o Boletim do iaB/SP. 

MauRíCio aZêDo, PRESiDEnTE Da aBi/aSSoCiaÇão BRaSilEiRa 
DE iMPREnSa - Rio DE JanEiRo

Correção
a arquiteta Rita de Cássia alves vaz assumiu a presidência do 
iaB/SP, em 1983, e não em 1984, conforme saiu na matéria  Me-
mória (Bo 50, pág. 17). 

Agenda
NOVEMBRO 
� A 1� – ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO 
DES-CONTINUIDADE: arquitetura contemporânea 
/norte de Portugal.  Ciclo de conferências, com apoio do iaB/SP e 
patrocínio da aEP-associação Empresarial de Portugal, com a parti-
cipação de arquitetos brasileiros e portugueses, em São Paulo, entre 
os quais, Eduardo Souto Moura, álvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, 
Décio Tozzi ,Ruy ohtake e Miguel Pereira..
Informações:  
Fone 55 113151 84 4 4/www.descontinuidade.com (ou) iaB/SP, fone 
(11) 3259-6866, 

Oratória e integração 
social
“aprender a falar bem é aprender a viver 
bem” já dizia isócrates, filósofo grego res-
ponsável pela reforma do ensino na Grécia 
antiga. Com esse espírito, o instituto de 
arquitetos do Brasil promoveu, em conjunto 
com o Mutirão Cultural da união Brasileira 

de Escritores e a associação viva o Centro, o curso de introdução à 
oratória e integração Social.
o curso, ministrado pelo Dr. João Meireles Câmara, advogado militante 
com a experiência de vinte e sete anos de atuação nos Tribunais do 
Júri - somente na Tribuna da Defesa, é composto por oito encontros 
de três horas cada, com carga horária total de vinte e quatro horas. 
inteiramente gratuito, ministrado há cinqüenta anos em diversas 
entidades, ensina aos participantes técnicas de como vencer a inibi-
ção, aprender a pensar falando e a falar pensando, postura frente ao 
auditório e domínio absoluto do nervosismo.
“oratória é arte, ciência e filosofia de vida”, diz o Dr. Câmara, autor 
de vários livros, entre os quais a Estratégia da Palavra, hoje em sua 
quinta edição. E, com seus setenta e sete anos de vida, afirma: “nesse 
curso ninguém erra, aqui é um laboratório”.
as informações sobre o início do próximo curso podem ser obtidas 
através do e-mail: oratoria@iabsp.org.br, sendo aberto a todos os 
interessados e não só aos arquitetos.

RoBERTo SElMER JúnioR

Nota
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N
este espaço editorial já tratamos do futuro e ao propor 
a reflexão sobre os próximos passos do iab voltamos 
a ele. Só exiStirá futuro com Solidariedade e 
união, independente de falarmos de arquitetos ou de 
sociedade, de profissão ou de país.  a solidariedade de-

verá ser a palavra de ordem para que um iaB unido Se deSen-
volva e conquiSte a viSiBilidade neceSSária.

Os próximos passos do IAB-SP serão definidos, política e estrate-
gicamente, pelo próximo presidente, sua equipe e associados dispostos 
a contribuir para a gestão que se inicia em 2006. Juntos, todos devere-
mos fazer o balanço crítico do que foi a gestão que se encerra, e a 
partir dela planejar o futuro.

A gestão 2004/2005 trabalhou pela valorização da profissão e da 
arquitetura, e, em todas as suas ações, procurou afirmar a qualidade 
de arquitetura nacional, promoveu o debate e o encontro de arquitetos 
nacionais e internacionais, abriu seus espaços para a exposição e a 
discussão das mais diferentes tendências e propostas arquitetônicas, 
estabeleceu convênios e parcerias com a indústria da construção civil 
para com a arquitetura, e, sempre, com o foco nesta, viabilizar o aces-
so a novas tecnologias, promovendo assim a disseminação da infor-
mação, além da requalificaçõa de seus associados.

Renovamos o Estatuto de nosso departamento, estabelecemos o 
conselho estadual, estivemos por todo nosso Estado levando a mensa-
gem de um Instituto altivo, disponível, que trabalha e continuará tra-
balhando pela arquitetura nacional.

Como presidente de nosso Departamento ao longo de dois anos 
estivemos presentes em 17 núcleos: AMERICANA, ATIBAIA, BAURU, 
CAMPINAS, GUARULHOS, JUNDIAÍ, LIMEIRA, MARILIA, MOGI DAS 
CRUZES, PIRACICABA, PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRÃO PRETO, 
RIO CLARO, SÃO CARLOS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA e 
SUZANO. Participamos da movimentação dos colegas que nesta gestão 
fundaram cinco novos núcleos, a saber: ATIBAIA, LIMEIRA, PIRACICA-
BA, RIO CLARO e UBATUBA. Da mesma forma trabalhamos em prol 
da reativação de outros importantes núcleos como o de SANTOS que 
está por se confirmar. Outros novos núcleos já estão sendo articulados 
e sua fundação estará ao encargo da nova gestão do departamento. 

Nesta itinerância pelo interior, sempre estiveram pautadas as pro-
postas do IAB, seus objetivos estatutários ao lado das mais importantes 
lutas como a defesa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Em novembro de 2004 a Premiação do IAB-SP foi um grande su-
cesso; em 2005, a 7ª Premiação jovens arquitetos estabeleceu o Premio 
Eduardo Kneese de Mello e pela primeira vez concedeu uma passagem 
para a Europa, fruto de proveitosa parceria com a indústria.

Recebemos a excelência da arquitetura do norte de Portugal para 
o ciclo de palestras e debates chamado “Des-continuidade”, além de 
uma publicação valiosíssima que oferece o panorama contemporâneo 
dos colegas portugueses.

Os estudantes receberam atenção especial durante toda a gestão. 
O 3º Prêmio Pré-Fabricados para Estudantes, em associação com a 
ABCP e a ABIC, foi entregue para os vencedores no ENEA – Encontro 

Nacional de Estudantes, que ocorreu em São Paulo neste ano. A 4ª 
versão do mesmo prêmio já foi lançado e os estudantes já estão se 
inscrevendo. 

O tema da sustentabilidade na arquitetura foi matéria de vários 
eventos e palestras no instituto, sendo a maior delas a “Iniciativa 
Solvin – Arquitetura Sustentável” em parceria com a Solvay Indupa 
do Brasil e o Estudio Brasileiro que, a partir de uma seleção de 
trabalhos de estudante resultou em um belo livro editado pela Ro-
mano Guerra Editores.

De todos os eventos o que mais atenção, tempo e responsabilida-
des demandou foi a 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São 
Paulo. Corremos o risco de não vê-la executada, mas o IAB-SP e sua 
equipe encarou este desafio.

A 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, enfim 
aconteceu, foi um sucesso e deixa uma nova referência entre os que 
vivem intensamente o nosso Instituto. Agora fica a certeza de que o 
IAB-SP é capaz de a partir desta 6ª BIA realizar o que desejar, empre-
ender o que lhe convier, arcar com o que for necessário. Reconquis-
tamos com altivez e muito trabalho o nosso lugar na paisagem cul-
tural de São Paulo, do País e do mundo. Esta nova experiência que 
centralizamos no IAB-SP deve ser objeto de profunda reflexão para 
os próximos trabalhos. 

Aos que duvidavam da capacidade de nosso Instituto fica aqui o 
convite para juntos em 2007 fazermos a 7ª Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo.

Em matéria de concursos o do Museu da Tolerância é o último 
acontecimento vitorioso que atende ao programa e ao tema proposto 
pelo LEI – Laboratório de Estudos da Intolerância da USP. Muito de-
verá ser feito pelos arquitetos e IAB a respeito deste tema, ou seja a 
construção de uma sociedade justa e tolerante.

Arquitetura se faz com clientes e a serviço de suas necessidades, 
por melhores condições de vida sempre com um sentido cultural para 
seu abrigo e para a sua atividade. A iniciativa privada cumpre uma 
papel determinante neste processo, mas, também o poder público deve 
atentar para as contribuições que a arquitetura tem a dar para a trans-
formação da sociedade e para a gestão de seus espaços.

Neste sentido ainda temos muito por fazer, e, é dentro deste espírito 
que entendemos as ações do presidente e do departamento, sempre ao 
lado de seus associados em uma conjunção de esforços, em um ambien-
te de intenso trabalho e realizações, negando as rupturas e a fragmen-
tação de posicionamentos. Ao contrário, “empreendendo o esforço 
sistemático pela generosa compreensão de que esta experiência acumu-
lada nos conduz à conciliação, à concórdia e à convergência de idéias 
e de trabalho em defesa dos interesses maiores do IAB e do País”.

Encerro este último editorial da gestão 2004-2005 com orgulho 
de, por dois anos ter presidido nosso departamento e me apresen-
tar disposto e disponível para os chamamentos deste nosso valo-
roso e grande Instituto de Arquitetos do Brasil e seu departamen-
to de São Paulo. 

Paulo SoPhia, 28/11/05
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Mídia  

de “parceiro IAB” à semelhança do que faz a AsBEA. O 
objetivo foi procurar uma solução para garantir a sobre-
vida da entidade, para cobrir seus custos e despesas, di-
vulgando nossas atividades,
Bo – Que significa?
a.S. O parceiro paga uma cota x e, com isso, adquire o 
direito à presença em outras formas de comunicação do 
Instituto: no site, nos banner´s dos eventos etc. Além dis-
so, criamos uma logomarca denominada “Parceiro IAB” 
que pode ser utilizada pelas empresas participantes do 
projeto. E, ainda, no Boletim impresso, elas têm direito a 
um espaço para a publicação de um artigo técnico ou a 
uma contracapa para algum anúncio. 
Bo O resultado?
a.S. Em termos práticos, excelente, mas há sempre algum 
arquiteto ou leitor descontente quanto ao conteúdo. E, 
para finalizar, parabéns pelo BO de São Paulo. 

J.W.

Nas páginas de Sta. Catarina

colocando como desafio no dia a dia, a Escultura trata, 
em certa medida, de anteceder e prenunciar a este mesmo 
casamento, preparar de certa forma estas núpcias, pois, 
concentrando-se nos caminhos que a matéria irá percorrer 
por um espaço, moldando-a, conformando-a em um pro-
cesso harmonioso, convida nosso olhar, pelo mesmo 
trajeto, a prenunciar as possibilidades desta sólida aliança, 
arte e técnica.

Não é por acaso que no trabalho de Roberto Lerner os 
diversos temas vão sendo tratados, discutidos e repensa-
dos, em confrontos dos pares, em duetos, em formas bi-
nárias e bicolores, pois elas pressupõem sempre o seme-
lhante e seu contrário, os análogos e os díspares, pois é 
assim mesmo que são os verdadeiros compromissos.

Esta exposição é um convite, ao público em geral e 
aos arquitetos, a mergulharem fundo neste universo de 
formas utópicas mas realizáveis, porque mesmo que não 
figurativas, falam do homem e de suas emoções.

arquitetura e Escultura no iaB-SP
Arte  

A
brir a sala 
flavio im-
pér io no 
i a b - s p 
para a arte, 

e especificamente para 
esta exposição de escul-
turas do artista roberto 
lerner, é cumprir um dos 
papeis importantes do 
compromisso deste nosso 
instituto de arquitetos 
com a cultura para nos-
sos cidadãos e o país.

Se Arquitetura só de-
sempenha plenamente 

seu papel no casamento da arte e da técnica, atendendo 
aos programas que a sociedade e nossos clientes vão nos 

E
m plena era digital, o veículo impresso não 
perdeu a majestade, conforme comprovam os 
jornais diários, as revistas dominicais ou os 
boletins de vários departamentos do iab, entre 
os quais se destacam o do iab/pe, rs,  df, al 

e de santa catarina, sob a direção de anderson da silva, 
o mais  jovem dos participantes do 122º cosu.    

Em entrevista para o BO/SP, ele explicou sua estratégia 
para viabilizar o BO/SC. Confira:
Bo Como vocês conseguem viabilizar o Boletim?
a.S. Com a colaboração de uma equipe de arquitetos, 
que fazem parte de um Conselho Editorial, além de asses-
soria de jornalistas.
Bo Ou seja...
a.S. O Boletim impresso , bimestral, a cores e em papel 
cuchê, de acordo com exigências dos patrocinadores,   é 
parte integrante de um pacote que fechamos, com várias 
empresas locais, em sistema de parceria que chamamos  
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Espaço aberto arquitetura eco-sustentável

O 
que é arquitetura sustentá-
vel?

sustentabilidade é, hoje, o ponto-
chave no conceito de desenvolvimento. 
o desenvolvimento sustentável assegura 

que sejam supridas as necessidades presentes, sem porém 
comprometer a possibilidade de futuras gerações satisfa-
zerem as necessidades de seu tempo. A prática da arquite-
tura segundo esses princípios é denominada Arquitetura 
Sustentável ou Eco-Sustentável (para reforçar que não se 
trata de sustentação estrutural). Este termo está intimamen-
te ligado a dois conceitos: energia e meio ambiente; e 
apóia-se sobre três pilares: deve ser socialmente justo, 
economicamente viável e preservar o meio-ambiente.  Na 
arquitetura sustentável destacam-se a eficiência energéti-
ca do edifício, a correta especificação dos materiais, a 
proteção da paisagem natural e o planejamento territorial, 
e o reaproveitamento de edifícios existentes.

O que é Arquitetura Bioclimática?
Ultimamente, tem se utilizado no meio técnico e 

acadêmico o termo “arquitetura bioclimática”, cada vez 
com mais freqüência. Entretanto, se uma arquitetura 
pode ser caracterizada como “bioclimática” é porque 
deve também haver uma arquitetura “não-bioclimática”.  
Este pensamento traz à tona a perplexidade de que 
possa haver arquiteturas não adequadas às condicio-
nantes climáticas e geomorfológicas do sítio em que se 
inserem.  Mas não é este o fim da arquitetura, como 
descreve Vitruvius (Marcus Vitruvius Pollio. Arquiteto e 
construtor do século I A.C.):  “Os edifícios estarão bem 
adequados, se desde o princípio, se tem em conta o 
clima do lugar em que se constrói, porque não há dú-
vida de que devem ser distintos os edifícios que se fazem 
no Egito, dos que se fazem em Roma”. E segundo Ro-
mero (1998): “Arquitetura e clima são conceitos inse-
paráveis. Porém, produziu-se em tão larga escala uma 
arquitetura dissociada do clima que foi necessário criar 
uma segunda arquitetura e batizá-la de bioclimática.” 
Pode-se dizer que uma Arquitetura Sustentável pressu-
põe ser Bioclimática.

Quai s  a s  e s t ra tég ia s  para  uma Arqu i te tura 
Sustentável?

As Nações Unidas (UNCHS, 1993, p. 25) apontaram 
as seguintes estratégias sustentáveis para o design de 
componentes de construção e projeto de edifícios:

Rino levi - Cia Jardim de Cafés Finos 1943
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Conceitos, Estratégias 
& Proposições

• o uso de menos materiais, especialmente aqueles 
de alta energia, nos edifícios, buscando maneiras de 
reduzir a espessura de paredes, acabamentos, e pé 
direito, onde estes fatores não comprometam outros 
aspectos do desempenho do edifício;

• optar por materiais de baixa energia onde estes forem 
disponíveis, como por exemplo: o uso de madeira 
ao invés de aço ou concreto para vigas e treliças, 
uso de argamassa de cal ao invés de argamassa de 
cimento, uso de terra e tijolos de terra estabilizada 
ao invés de tijolos queimados, uso de blocos de 
concreto celular ao invés de blocos/painéis densos 
de concreto;

• optar por sistemas estruturais de baixa energia, como 
alvenaria autoportante, em lugar de concreto arma-
do ou estrutura metálica;

• projetar edifícios de baixa altura ao invés de edifícios 
de grande altura, onde as possibilidades permitam;

• optar, onde possível, por materiais de descarte ou 
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reciclados, ou materiais que incorporem qualquer 
destes, como por exemplo, cimento aditivado com 
escória de alto-forno, mantas de impermeabilização 
asfáltica que incorporam papel reciclado, e materiais 
de demolição;

• projetar edifícios com longa durabilidade, porém 
facilmente adaptáveis a novas necessidades e reque-
rimentos;

• projetar edifícios levando em conta a reciclagem 
de seus materiais, utilizando, por exemplo, arga-
massas “moles”, de modo a facilitar o reaproveita-
mento de tijolos e evitar onde possível o uso de 
concreto armado;

• especificar materiais que possam ser encontrados 
em locais próximos à obra e 
que tenham baixo custo de 
transporte.

Além destes, podemos destacar:
• o uso de sistemas de energia 

mais eficientes e menos poluen-
tes, privilegiando as formas 
passivas de energia (inércia tér-
mica, ventilação natural, ilumi-
nação natural, etc.) pela correta 
implantação do edifício.

• o uso de sistemas de coleta e 
tratamento de água para redu-
zir a demanda do sistema pu-
blico e proporcionar o uso ra-
cional da água.

• o uso de sistemas de automa-
ção e monitoramento inteli-
gentes visando a otimização e 
a eficiência das instalações.

• o uso de sistemas para redução da formação de lixo 
e a correta separação e destinação do mesmo para 
reciclagem ou compostagem .

• o desenho funcional do edifício, reduzindo deslo-
camentos e equipamentos e permitindo a acessibi-
lidade física de todos os ocupantes de forma autô-
noma e segura.

• o cuidado na preservação do local e seu entorno 
durante as obras civis e após.

• a otimização e racionalização do processo de cons-
trução, de modo a reduzir o desperdício e descarte 
de materiais durante a construção.

Quais os benefícios da Arquitetura Sustentável?
• Benefícios sociais:  inclusão social, acessibilidade 

física, bem-estar e salubridade.
• Benefícios econômicos: redução do investimento de 

construção, redução do custo de utilização da edi-
ficação, possibilidade de reuso ou readequação da 
edificação e componentes para novas finalidades.

• Benefícios ambientais: redução do impacto ambiental, 
preservação e conservação dos recursos naturais.

Por que adotar a Arquitetura Sustentável em seus 

projetos?
Ainda que no Brasil não existam por ora parâme-

tros, sistemas de análise e certificação para a Arquite-
tura Sustentável, é possível nos espelharmos em mo-
delos e experiências já desenvolvidos e antecipar a 
nossa atuação, indo de encontro a esta realidade do 
nosso planeta. Mesmo porque, a sustentabilidade ple-
na passa por uma idéia de equilíbrio e perfeccionismo 
inatingíveis, uma certa utopia. Ainda assim, projetos 
e edificações podem ser mais, ou menos sustentáveis, 
criando níveis ou graus de sustentabilidade na arquite-
tura, tendendo a se aproximarem cada vez mais deste 
ideal e, portanto, contribuindo para a proteção do nos-
so ecossistema e sociedade.

Quais assuntos é preciso 
saber, para se aplicar a 
Arquitetura Sustentável?
- Introdução, histórico e concei-
tos de sustentabilidade aplicada 
à construção civil.
- A responsabilidade das deci-
sões arquitetônicas: econômi-
cas, ambientais e sociais.
- Energia e meio ambiente na 
construção civil.
- Tecnologia e racionalidade na 
construção civil.
- Materiais de construção: ener-
gia embutida e processos de 
fabricação.
- Reuso e reciclagem de mate-
riais de construção.
-  Arquitetura bioclimática e 

formas passivas de energia.
-  O papel dos agentes sociais e sua responsabilidade 

frente ao mercado.
-  Sistemas de análise e certificação.
-  Cases e referências.

Referências Bibliográficas:
CORCUERA, Daniela. Edifícios de Escritórios: O 

Conceito de Sustentabilidade nos Sistemas de Vedação 
Externa. Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAU-USP/
Fapesp, 1999.

ROMERO, Marcelo A. O Peso das Decisões Arqui-
tetônicas no Consumo de Energia Elétrica em Edifícios 
de Escritórios. In: NUTAU’98 - Arquitetura e Urbanismo: 
Tecnologias para o Século XXI. FAU-USP, de 8 a 11 de 
setembro de 1998. Anais. FAU-USP, 1998.

UNCHS - United Nations Centre for Human Settle-
ments (Habitat). Promoting Sustainable Construction 
Industry Activities. (Issue Paper II) In: First Consultation 
on the Construction Industry. Tunis, 3-7 maio 1993. 
Documento não publicado, distribuição limitada.

PoR DaNiEla CoRCuERa, aRquiTETa E MESTRE EM 
aRquiTETuRa SuSTENTáVEl

Ainda que no Brasil 
não existam por ora 
parâmetros, sistemas 

de análise e certificação 
para a Arquitetura 

Sustentável, é possível 
nos espelharmos em 

modelos e experiências 
já desenvolvidos e 
antecipar a nossa 
atuação, indo de 
encontro a esta 

realidade do nosso 
planeta.

Espaço aberto arquitetura eco-sustentável
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Outros títulos editoriais

ao longo da bienal, ocorreram várias noites de autógrafos, 
com a presença de arquitetos e urbanistas, autores de novos 

títulos editorais. alguns participaram das Mostras Especiais, outros 
da Exposição Geral de arquitetos. Confira, para se atualizar. Maiores 
informações: www.prolivros.com.br/fone 5511  3864-7477.

arquitetura: cultura, formaÇão, 
PrÀtica e PolÌtica ProfiSSional

autor: miguel pereira

267 páginas

editora pini

apaixonado  pelas  causas e bandeiras  
dos arquitetos e da arquitetura bra-
sileira, o autor, ex-presidente da uia 
e do iaB nacional, selecinou  mais 50 
textos de sua autoria, agrupados em 
quatro capítulos: cultura, formação, 
prática e política profissional, que 
desenham um amplo cenário con-
temporâneo da discussão cultural, 

profissional e  arquitetônica brasileira.
 
arquiteto dÉcio toZZi

autor: décio tozzi

editora aleph

336 páginas. 
Com excelente apresentação gráfica, 
o arquiteto Décio Tozzi, um dos 
vice-presidentes da atual gestão do 
iaB/SP,
expõe nesta obra alguns de seus 
inúmeros projetos, incluindo a Escola 
Técnica de Santos, além da singela  
capela na Fazenda Veneza, em itu  e o 

recente Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em São Paulo. agregados às 
belíssimas fotos e croquis, os textos explicativos sobre cada projeto 
enriquecem a publicação. Segundo defende o arquiteto, o grande valor 
da arquitetura continua sendo a  contribuição para a democratização 
da cultura e o exercício da cidadania.

carloS BratKe/arquitetura
edição: célia de assis

144 páginas

companhia editora nacional 
um dos relançamentos da Bienal: o 
livro sobre a obra de Carlos Bratke, 
ex-presidente do iaB/SP, que faz parte 
da série assinaturas. Filho do mestre 
oswaldo Bratke, uma das legendas 
da história da arquitetura moderna 
brasileira, Carlos Bratke é dono de 
uma trajetória profissional e obra, 
marcadas sempre pela busca de novas 
tecnologias e soluções construtivas, 
em nome da qualidade projetual.  

Estante

franciSco fanucci/marcelo ferraZ
autores: cecília rodrigues dos 
santos e vasco caldeira 
editora cosac naify

Com textos de Cecília Rodrigues 
dos Santos e Vasco Caldeira, o livro 
documenta os 26 anos de percurso da 
dupla de arquitetos que pilota o escri-
tório Brasil arquitetura, de São Paulo. 
o livro tem textos de apresentação 
de João Filgueiras lima (lelé) e do 
prof. Max Risselada,  da holanda.    

mario aloiSio/traÇo de arquiteto
autor: mario aloísio 
228 páginas 
edição prolivros 
textos:  josé Wolf, mario aloísio, 
regina coeli marques e tiago 
amaral de carvalho.
Em exemplar publicação, o ex-aluno 
do mestre acácio Gil Borsoi, Mario 
aloísio , arquiteto alagoano fundador 
do escritório Traço Planejamento e 
arquitetura, revisita seus principais 

projetos, cuja Carta inclui residências, escolas, capelas, habitação social 
e, inclusive, o recém-inaugurado aeroporto internacional de Maceió. 
uma lição de arquitetura regional uiniversal.   

J.W.

conStruÇÕeS  
autor: joan villà

editora belas artes

52 páginas.
Simples, objetiva e plural, à semelhan-
ça de sua obra, a publicação registra  
projetos de habitação social do 
ex-coordenador do laboratório de 
habitação da Faculdade de habitação 
da Belas artes,  em São Paulo. uma 
obra, que dialoga entre os recursos 
da tecnologia e as demandas sociais, 

sempre em busca de soluções ao alcance de vários segmentos da 
população. uma obra, enfim, que merece ser estudada e observada 
com  sensibilidade e atenção. 

Joel camPolina, arquiteto
autor: joel campolina

editora: fumec 
61 páginas

o livro-catálogo traz uma seleção 
de projetos e obras do arquiteto 
mineiro apresentados na Vi Bia. Com 
textos explicativos do autor  sobre 
soluções construtivas adotadas em 
cada trabalho.

catáloGo vi Bia
projeto gráfico e editorial: mar-
celo aflalo

apoio: iab/sp,  fundação bienal 
de são paulo e imprensa oficial 
do estado

416 páginas.
um documento imperdível destinado 
aos que visitaram a Bienal e, também, 
aos que não conseguiram conhecê-la 

ín loco. “o nosso objetivo foi criar um modelo, um acervo para o futu-
ro”, explica o arquiteto e designer formado pela Fau/iuSP, em 78. 

cm/marcaS/trade marKS
autores: joão carlos cauduro/ludo-

vico martino

imprensa oficial 
360 páginas

o livro apresenta 330 logotipos ou 
marcas elaboradas pelo escritório 
Cauduro Martino arquitetos: 
marcas de identidade visual para 
empresas, instituições e outras 

entidades, entre as quais, o Metrô, Banes-
pa, Kibon, TV Cultura/SP, Banco do Brasil etc.
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Memória

A 
sala flávio império, na sede do iab paulista, 
recebeu, em outubro, a exposição “permanên-
cia e transitoriedade do modernismo paulis-
ta”, que atraiu centenas de visitantes. 

Organizada pelo Do-co-mo-mo, a mostra 
pilotada por professores, historiadores e pesquisadores do 
Instituto Mackenzie e das Belas Artes, faz um vasto inven-
tário  de edifícios históricos e emblemáticos construídos, 
nos anos 30, 40, 50 e 60, nos bairros de Higienópolis e 

Pacaembu,em São Pau-
lo, além de homenagear 
a obra de Franz Heep, 
Victor Reif (in memo-
riam), de Fábio Pentea-
do e de Pedro Paulo de 
Melo Saraiva.

Momento 
Higienópolis

Segundo a pesqui-
sa, no final do século 
XIX, dois imigrantes 
anglo-saxões organi-
zaram uma equipe 
empresarial para cons-
truir um dos primeiros 
bairros residenciais 
nobres de São Paulo: 
Higienópolis (cidade 
da higiene).

O projeto atraiu 
fazendeiros de café do 
interior paulista, que 
desejavam morar na 
capital. Além disso, 
comerciantes e profis-
sionais liberais, atraí-

dos pelo clima da região, decidem viver ali, construindo 
belas  mansões e vilas. Entre outras, a “Vila Penteado”, em 
estilo art-nouveau, cercada por jardins. O móvel, doado 
na década de 40 para a Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da USP,  abriga atualmente os cursos de pós-gradu-

ação da Facul-
dade paulista. 

Outra man-
são singular: a 
“Vi la  Mar ia” , 
em estilo neo-
clássico francês 
que, tombada, 
é a atual sede 
do São Paulo 
Clube.

O bairro ostenta ainda edifícios famosos com projetos 
assinados por Vilanova Artigas (edifício Louveira, 1946), 
Salvador Candia, Rino Levi  (edifício Higienópolis, 1936), 
Roberto Cerqueira César (edifício Prudência , 1944), Vic-
tor Reif (edifício Itacolomi, 1963), Artacho Jurado (Edifício 
Bretagne, 1959), Franz Heep (edifício Lausanne, 1958),  
Francisco Beck (edifício Baía Mara, 1964), Miguel Forte  
e Galiano Ciampaghia (residência Luís Forte, 1955), Pedro 
Paulo de Melo Saraiva (edifício Tamar, 1962), Botti/Rubin 
(residência Hildebrando de Almeida Prado, 1965)  e Pau-
lo Mendes da Rocha (residência Mario Masetti, 1968), além 
de abrigar instituições tradicionais, como o Colégio do 
Sion, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Colégio 
Rio Branco.

Momento Pacaembu
Até o início do século XX, uma região caracterizada por 

extensa vegetação, mas sujeita a inundações. 
A área, que já pertenceu aos jesuítas no início de nossa 

colonização, acabou sendo contemplada com um projeto 
de urbanização, em 1913, proposto pela Companhia (ingle-
sa) City, provocando muita polêmica devido a seu traçado 
sinuoso de acordo com o estilo do urbanismo inglês.

Somente, em 1925, a Prefeitura Municipal de São 
Paulo aprovou o projeto, que se transformou num grande 
sucesso imobiliário. Em 1935, a City decide doar uma área 
de 75 mil m2 para a  construção de um estádio de futebol, 
hoje denominado Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho.

Ocupado por agências de empresas prestadoras de 
serviços, móveis, tapetes, residências, marcado por manan-
ciais, árvores frutíferas e pássaros, o bairro mantém projetos 
históricos de Joaquim Guedes (residência Cunha Lima), 
Plínio Croce e Roberto Aflalo (residência J. C. Guimarães, 
1956), Jacques Pilon (residência Schwartz, 1954), Abelardo 
de Souza (residência Chaim G. L., 1956),  David Libeskind 
(residência Domingues Perez), que projetou, em 1955, o 
Conjunto Nacional, e Gregori Warchavchik (a Casa Moder-
nista, 1927). 

Da equipe que produziu e levantou  o material da ex-
posição, participaram os arquitetos, professores e historia-
dores Ademir Pereira dos Santos, Denivaldo Pereira, Paulo 
Mayer de Aquino, Paulo Rodolpho (Belas Artes), Cândido 
Mello Campos, Roberto Righi, Aline Nesralla, Camila Bo-
telho, Clévio Nobre (Mackenzie), além de René Galesi e 
Rosa Carlos.

Conclusão? Um acervo arquitetônico imperdível, que 
deve ser divulgado, analisado e estudado  pelas universida-
des e institutos de Arquitetura de todo o país.

Alguns dos projetos estão também registrados no livro 
“Arquitetura Moderna Paulistana”, de Alberto Xavier, Car-
los Lemos e Eduardo Corona.

J.W

Entre o permanente e o transitório: 
o modernismo paulista

Casa Modernista, 
1927,  São Paulo, um 
ícone da arquitetura 

moderna brasileira, 
projeto de Gregori 

Warchavchik.

Edifício Residencial 
Rua itacolomi - arq.
Fábio Penteado - 1951
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O 
boletim registra para a história do insti-
tuto os depoimentos de arnaldo mar-
tino e JoSÉ armênio, candidatos, respec-
tivamente da chapa 1 e da chapa dois, para 
a gestão  do iab/sp- 2006/07. confira:

1 - Alguns arquitetos ainda questionam: 
IAB pra quê? Na sua opinião, o IAB 
significa o que?

O IAB é a entidade representativa dos 
arquitetos que pode representá-los indepen-
dentemente da sua forma de organização para 
a atuação profissional. No IAB, tanto os em-
presários, os profissionais liberais, os funcio-
nários públicos, os que trabalham com ensino 
e pesquisa na universidade, enfim, os arqui-
tetos em geral se fazem representar. Só no IAB 
isto pode acontecer, tanto pela sua história 
como pela abrangência de sua estruturação. 
Nenhuma outra entidade pode ocupar este 

espaço. Assim, a entidade que pode contribuir para a estruturação da face 
pública da arquitetura é o IAB. Entretanto, os arquitetos, de uma forma 
geral, estão, já há algum tempo, sem prática política coletiva organizada. 
Oscilamos entre a necessidade de sobrevivência e a promoção de eventos. 
A situação da profissão e principalmente a situação das nossas cidades e 
do nosso território nos dirige para a reconstrução de uma nova ação polí-
tica organizada, apesar do descrédito a que tanto esta ação como a própria 
dimensão coletiva da nossa atuação profissional estão lançadas. Estamos 
construindo o nosso Conselho de  Arquitetura e Urbanismo onde os arqui-
tetos serão os próprios responsáveis pela regulamentação de sua profissão. 
O IAB tem papel crucial na estruturação do CAU. Não conseguiremos 
nosso lugar no processo de construção do país se não nos organizarmos 
melhor - o IAB reúne todas as condições históricas e de abrangência para 
ser o espaço para esta organização.

2 - O IAB paulista já tem uma história de mais de 60 anos. Ao longo 
do tempo, ele envelheceu ou se mantém atual e contemporâneo?

Falar que o IAB paulista envelheceu é o mesmo que dizer que a ação 
política ou o compromisso com a construção do nosso país está fora de 
moda. Sabemos a que serve este tipo de postura e esta é uma situação que 
temos que mudar.  Em primeiro lugar não se deve confundir o IAB, o ins-
tituto com a(s) sua(s) direção(s) ou com as práticas políticas que um ou 
outro grupo de representantes vem assumindo. O IAB deveria estar acima 
disto.  Nada é mais atual e contemporâneo do que a organização da so-
ciedade civil em torno de suas especificidades e identidades, inclusive 
profissionais. Hoje mais do que nunca.

A crise dos partidos políticos mostra o quão necessária é a nossa orga-
nização direta em torno dos graves problemas que o país enfrenta,hoje 
ainda acirrados.

A história de mais de 60 anos de luta pela construção de um país 
democrático deve continuar e temos de elaborar e apresentar nossas pro-
postas para as cidades, para o ambiente, para o território. Será que as 
nossas cidades são geridas de forma tão democráticas quanto o nosso 
sistema eleitoral? A busca de uma forma de contribuição através do com-
promisso profissional passa pelo IAB, pela sua história e principalmente 
pelas possibilidades que esta organização sinaliza. Repito. A profissão está 
carente de uma face pública conseqüente, que a afaste do papel de frivo-
lidade que muitos tentam nos enquadrar. O aumento de escolas, as mu-
danças pelas quais a sociedade brasileira passou nas últimas décadas 
transformou o espaço de inserção social da arquitetura. Precisamos come-
çar a desenhar um novo estatuto para profissão e não faremos isto desor-
ganizados e sozinhos.

3 - Vocês se candidataram à nova gestão (2006/07), quais são os 
principais pontos de suas plataformas?

Nossa proposta para o IAB-SP caminha em dois eixos:
I - enriquecer as reflexões que orientam a prática do arquiteto, procu-

rando fundamentar novas propostas para sua inserção social;

II - fortalecer o instituto como a principal voz pública da Arquitetura.
Com estas duas abordagens, uma série de ações começam a se 

construir:
1 - Superar a contradição entre a necessidade que a sociedade tem da 

ação dos arquitetos e as restrições do mercado de trabalho - isto significa 
abrir-se à sociedade, romper o discurso autocentrado e enfrentar as reais 
demandas sociais.

2 - Os arquitetos e o poder público - o Estado é ainda o maior 
responsável pelo fomento e regulamentação da ocupação territorial, 
portanto uma política clara diante deste agente, tanto nos processos de 
contratação como de regulamentação é base para nossa participação 
na produção da sociedade.

3 - Canalizar a produção dispersa de Arquitetura para qualificar o 
IAB-SP como principal voz pública dos arquitetos - as teses existem, o 
IABsp pode catalizar e estreitar a distância entre este pensamento valioso 
(nas universidades/ongs/ateliês/escritórios) e a realidade.

4 - O IAB-SP (e as demais entidades ligadas a Arquitetura) frente 
aos desafios da reorganização da sociedade civil no País - o reconhe-
cimento da nossa identidade (do IAB) passa pelo reconhecimento da 
legitimidade das demais entidades específicas representantes dos arqui-
tetos. Só uma ação conjunta de todos nos fortalecerá diante dos desafios 
que precisamos enfrentar.

5 - O IAB-SP como instituição de abrangência estadual: por um Con-
selho Estadual deliberativo - os núcleos são parte integrante do IABsp.

6 - Fortalecer as representações institucionais do IAB-SP - este fortale-
cimento passa pelo entendimento de que estas representações são voz do 
Instituto, não de indivíduos. Portanto, o andamento das diversas pautas das 
representações deve ser aberto e assumido como compromisso da nova 
direção evitando exposições contraditórias e, portanto diluidoras de nossa 
ação como fatos recentes demonstram.

7 - O IAB-DN (Nacional), as organizações internacionais e o CAU. - o 
IABsp faz parte de uma organização federativa, o IAB nacional, que parti-
cipa de uma rede internacional e tem um objetivo na constituição do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

8 - Ampliar a representatividade do IAB-SP - o reconhecimento das 
diversas formas de atuação do arquiteto bem como o incentivo a jovens 
arquitetos e estudantes de arquitetura deve ser uma constante.

9 - O IAB-SP e sua materialidade - a sede do IAB-SP, na Rua Bento 
Freitas, é a sua própria história, portanto a sua recuperação é o fortaleci-
mento da entidade.

4 - Como tornar o IAB mais visível e acessível junto à mídia e à 
sociedade civil?

Nossa opinião é de que a visibilidade do instituto se dá a partir do 
conteúdo de suas proposições lançadas na sociedade.  A perspectiva é 
romper com a separação que nos é impingida entre o conteúdo do proje-
to e a sua importância.

É através do conteúdo de nossas propostas que nos qualificamos en-
quanto interlocutores no processo de construção das nossas cidades e de 
organização e desenho do nosso território. Acreditamos sim em uma co-
municação estruturada a partir de propostassignificativas. Não acreditamos 
em ações meramente midiáticas ou de eventos.

O esforço será o da construção de um discurso (não retórica) que 
extrapole os limites da profissão. Precisamos falar com a sociedade, com 
os outros profissionais para fazer com que nossas teses, projetos, respondam 
a demandas reais. Não é o arquiteto sozinho que defenderá a sua ação em 
campanhas de marketing ou que tais. Será a própria sociedade que reco-
nhecendo a importância da contribuição deste profissional o incluirá, es-
truturalmente em seus  processos de transformação. A visibilidade está no 
conteúdo das propostas. Se pautarmos as questões que sensibilizam a so-
ciedade seremos acessíveis. Se continuarmos no discurso auto-centrado e 
de auto-vitimização não há campanha de marketing que nos torne visíveis 
e acessíveis. A ação sobre a mídia em geral é estratégica e deve ser cons-
truída estruturalmente, desde a maneira como arquitetura é pautada nos 
meios de comunicação até o fornecimento constante de material.
5 - Qual deve ser, a ser ver, a relação com os Núcleos do interior, que 
foram ampliados nas últimas gestões?

Devemos estruturar o IAB-SP como uma entidade de abrangência 
estadual. Isso significa mais do que termos Núcleos nas cidades do interior. 
É preciso aprimorar os meios de interação entre os Núcleos e a direção do 
Departamento para que possamos ter uma política coerente com a nossa 
escala estadual e de fato nos configurarmos enquanto rede. Uma rede onde 

José armenio

Entrevista

continua na página 10

� Bo 52 • ouT/NoV/DEZ 2005



1 - IAB para que? O que significa? 
O IAB é a entidade de representação ampla e independen-

te dos Arquitetos, abrangendo os âmbitos nacionais e interna-
cionais, estes através da UIA - União Internacional dos Arqui-
tetos; é uma Instituição símbolo, com uma reconhecida história 
construída na defesa da Arquitetura, e que mostra a sua impor-
tância mediante ações propositivas possíveis e críticas constru-
tivas para a melhor qualidade, a maior participação e a digni-
dade da atuação profissional do Arquiteto. 

2 - O IAB paulista já tem uma história de mais de 60 anos, ao 
longo do tempo, ele envelheceu ou se mantém atual e 
contemporâneo? 

O IAB é uma Instituição viva, com uma história de lutas e diá-
logo com a sociedade. Nas muitas gestões teve, como é natural, 
atuações com diferentes enfoques, em contextos e situações diversas, 
tendo enfrentado as pressões e as contradições de cada momento. 
A cada gestão, porém, ele se renova como entidade democrática 
que sempre foi. Portanto, seria para qualquer candidato uma arro-
gância desconsiderar o esforço de tantos colegas no caminho já 
percorrido e colocar-se numa posição de “salvador da pátria”. Em-
bora eu nunca tenha cogitado em posturar este cargo, fui chamado 
a cumprir esta missão e, no sentido de buscar uma convergência nas 
intenções e ao mesmo tempo uma amplitude na representação, 
congregar uma diversidade profissional e regional; resultando uma 
representativa e competente equipe apta a desempenhar uma boa 
atuação. Colocamo-nos à apreciação dos nossos colegas, e em 
sendo acolhidos, prosseguiremos nesta caminhada do IAB com re-
novado ânimo e melhores idéias. 

3 - Quais são os principais pontos de sua plataforma? 
O objetivo central é a valorização da Arquitetura quanto à sua 

função social e cultural, entendida como um componente indispen-
sável para a construção e o desenvolvimento da nossa sociedade 
através da criatividade, da promoção da qualidade ambiental e da 
contribuição para uma cultura urbana apropriada e genuinamente 
brasileira. As frentes de luta serão muitas, dentre elas: 

- A requalificação da Arquitetura, em uma discussão com a 
própria sociedade, esperando superar a futilidade e o glamour esti-
mulados sobretudo com a ajuda de uma mídia apenas voltada para 
o mercado. Trata-se de mostrar o valor do Arquiteto em virtude das 
suas competências únicas e específicas no campo das artes e técni-
cas da construção, do conhecimento do Urbanismo e do respeito 
ao ambiente natural; 

- A valorização do trabalho do Arquiteto que passa pela afirma-
ção e reconsideração do Direito Autoral; 

- A melhor condição de contratação do trabalho profissional, 
mediante a democratização do acesso aos contratos públicos e com 
remuneração digna e justa; 

- A ampliação da luta pelo concurso público para o acesso aos 
importantes trabalhos de Arquitetura, buscando como sempre na 
história do IAB, a formação de júris independentes e representativos 
da pluralidade profissional; 

- A contraposição às imposições dos órgãos públicos nas licita-
ções para serviço técnico especializado decididas pela seleção de 
propostas somente por menor preço, com prazos políticos irrealizá-
veis, recorrendo a edificações padrão grotescas e que enfeiam a 
cidade, além dos honorários calculados por metro quadrado de 
desenho e outras barbaridades idênticas. 

Esses são comportamentos governamentais que dilapidam a 
economia pública, pois o desapreço pelos projetos bem feitos e 
completos, impede a obtenção da boa qualidade final das obras para 
as quais, paradoxalmente, os investimentos em construção, e os 
custos em  uso e em manutenção, que não são pequenos, ainda são 
acrescidos pela incúria, desleixo e negligência de certos administra-
dores sem imaginação; 

arnaldo Martino
- A discussão quanto a formação dos novos 

quadros, relativamente as diretrizes curriculares, 
as qualificações profissionais e as quantidades 
compatíveis com as demandas sociais e econô-
micas; 

- A melhoria da ação do IAB como entida-
de de apoio aos Arquitetos, principalmente os 
mais jovens, criando cursos gratuitos ou sub-
vencionados de aperfeiçoamento e especializa-
ção, e um banco de dados curriculares, de es-
critórios e de empresas, tentando facilitar o 
acesso ao trabalho e aos estágios; um apoio 
técnico e jurídico para a contratação de serviços 
profissionais; e ainda uma assistência especializada para a aplicação 
dos cada vez mais complicados e intrincados Códigos Urbanísticos 
e de Edificações, etc; 

- A criação de um novo código de ética do IAB, no qual este 
possa se posicionar mais claramente na defesa dos Arquitetos; nas 
relações profissionais com lealdade na competição, e contra as 
posturas que levam à um aviltamento dos trabalhos e ao prejuízo da 
qualidade da Arquitetura; 

- O engajamento na discussão da revisão do Plano Diretor da 
cidade de São Paulo e da produção e atualização dos Planos Dire-
tores das demais cidades do nosso Estado; 

- O estabelecimento de um sistema de comunicação eficiente 
de forma a divulgar amplamente as informações, como instrumento 
de esclarecimento do público e de democratização da profissão; 

- A atuante participação do IAB através de suas representações 
nos Conselhos Municipais e Estaduais e da Região Metropolitana, 
apoiadas em comissões permanentes de Arquitetos que aprofundem 
as questões e subsidiem o posicionamento dos representantes na 
condição de opinião institucional. 

- Um aberto relacionamento com as outras entidades represen-
tativas: FNA, ABEA, ASBEA e ABAP, e apoio e luta pela criação do 
tão almejado Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

4 - Como tornar o I AB mais visível e acessível junto à mídia e à 
sociedade civil? 

O IAB deve fazer-se presente, divulgando as opiniões mais 
representativas dos Arquitetos, não apenas os óbvios consensos 
que nem sempre são possíveis, mas também as polêmicas e 
justas contraposições cujos conteúdos ainda estiverem em deba-
te; trata-se de abordar os fatos relevantes do nosso cotidiano ur-
bano, nos quais são notáveis as implicações ambientais e sociais, 
seja em resposta às demandas solicitadas, seja antecipando e 
discutindo questões que deverão orientar políticas públicas para 
médio e longo prazos e diretrizes futuras em relação às cidades. 
As Bienais Internacionais de Arquitetura são grandes momentos 
e oportunidades para este debate e exposição na mídia; quanto 
a elas, pretendemos iniciar imediatamente o projeto da VII Bienal, 
abrindo esta discussão já no início do próximo ano, para formu-
lar um modelo de Bienal compatível com esta função de prestígio 
na imprensa e esclarecimento do público que, de certa forma 
sempre será nosso cliente. 

5 - Qual a relação com os Núcleos do Interior? 
O IAB de São Paulo já tem uma efetiva estrutura estadual, 

congregando os Arquitetos que vivem e atuam fora da sede que 
está na capital. Os núcleos têm uma participação importante dos 
profissionais locais e uma inserção social efetiva e altamente 
considerada nas suas respectivas regiões. O reconhecimento 
deste importante fato, fez com que se abrisse agora, pela primei-

continua na página 10
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ra vez, grande espaço de participação dos colegas que moram e 
atuam profissionalmente no interior, na composição da nossa equipe 
de Diretoria e do Conselho Superior. Confiamos em uma ótima inte-
ração com os colegas integrantes dos Núcleos. Deve-se ainda ressal-
tar a importância do outro instrumento institucional de deliberação 
que é o Conselho Estadual; ele será intensamente operacionalizado, 
como forma de inserção ampla dos interesses dos Núcleos. 

6 - Veículos de comunicação do IAB - Há a possibilidade de 
contratação de uma assessória de imprensa?  

Devemos continuar com a publicação dos Boletins como peça 
informativa e de comunicação, cujo universo de público pretendemos 
que atinja a todos os Arquitetos atuantes no Estado de São Paulo, não 
restringindo-se apenas aos associados; continuaremos também com a 
página na internet e divulgação na mídia em todas as suas formas sob 
um gerenciamento profissionalizado de assessoria de imprensa. A 
inovação agora proposta será a criação de um Caderno de Arquitetura 
do IAB, cuja finalidade será divulgar com absoluta independência, 
projetos que se destaquem com caráter inovador e pensamentos e 
crítica sobre Arquitetura, constituindo-se como importante e sistemá-
tico registro da nossa melhor produção. Esta publicação periódica será 
apoiada em um Conselho Editorial de profissionais destacados e inte-
lectuais notáveis em outras atividades.

7- Como profissionalizar, enfim, o IAB e torna-lo financeiramente 
viável e ágil? 

A profissionalização não é em si um objetivo; uma estrutura me-
ramente profissionalizada tende a ser eficiente nas operações de rotina, 
mas se banaliza, não é criativa nem compatível com o princípio de-
mocrático de renovação dos dirigentes; o desafio será compor uma 
estrutura viva e inovadora, atenta e crítica, ao mesmo tempo que 
apoiada em uma eficiente (profissional e estável) estrutura administra-
tiva. Entendo que os membros eleitos que compõem a Direção do IAB 
não devem ser profissionalizados (no sentido de remunerados), mas 
participam desta atividade voluntária porque acreditam que, para a 
realização pessoal, mais do que uma remuneração financeira, conta a 
satisfação de ter contribuído por uma importante causa, no interesse 
coletivo dos Arquitetos e da Sociedade. 

cada pólo é agente propositor. Assim, propomos alterar o estatuto para 
que o Conselho Estadual passe a ser deliberativo e não apenas consulti-
vo. Desde o início da apresentação de nossas propostas a partir de di-
versas discussões com colegas dos núcleos do interior vimos esta pro-
posta como fundamental para fortalecermos a entidade. Alguns depar-
tamentos estaduais já funcionam assim e a experiência tem sido positiva.  
Assim, os núcleos poderão atuar em pé de igualdade na definição das 
diretrizes políticas do IAB SP. Os Núcleos ampliam o raio de ação do 
IAB SP e trazem novos temas e propostas que devem enriquecer a ação 
da entidade em âmbito estadual. Por outro lado, a expansão da quanti-
dade de Núcleos não foi acompanhada de um trabalho da sua consoli-
dação. Um sintoma é que em 8 cidades os núcleos não apresentaram 
chapas para a próxima gestão! É urgente um trabalho para apoiar a or-
ganização e a manutenção dos núcleos, o que envolve inclusive a defi-
nição do relacionamento das finanças e mesmo na operação, para que 
não haja um sufocamento dos Núcleos.

6 - Quanto aos veículos de comunicação do IAB (site, Boletim 
impresso, cartazes, banner´s etc.), há algumas propostas de 
inovação? Há a possibilidade da contratação de uma assessoria de 
imprensa?

O fortalecimento da entidade passa pela organização e constru-
ção de uma política de comunicação.  Comunicação com os seus 
associados, o conjunto dos arquitetos e a sociedade como um todo. 
Com o entendimento que a entidade deve ser um nó de uma rede de 
informações relativas à arquitetura e a construção da cidade. Tanto a 
sua sede deve comunicar isto (a materialização no espaço real) como 
também o seu espaço virtual. Assim deve ser com relação a todos os 
outros instrumentos de comunicação com vistas a gerarmos um pro-
cesso integrado nas suas diversas frentes.

Com relação à contratação de uma assessoria de imprensa, não temos 
elementos hoje que nos possibilitem afirmar se existe ou não a possibi-
lidade pois infelizmente, a situação financeira da entidade não tem sido 
objeto de comunicação e esclarecimento nas últimas gestões. De qual-
quer forma, reconhecemos a importância deste tipo de consultoria que 
uma vez integrada com os objetivos estratégicos da direção da entidade, 
pode ser muito útil no cumprimento destes objetivos. Através dos veícu-
los de comunicação bem como a mídia de uma forma geral o IAB-SP 
poderá superar episódios  vergonhosos como o recente acontecimento 
de uma divulgação contraditória entre uma representação da entidade 
e uma posição expressa na imprensa pelo seu presidente (acompanhado 
por alguns ex-presidentes) na questão do edifício anexo ao MASP. Sem 
entrar no mérito da questão, é inadmissível que uma entidade com tão 
poucas oportunidades de exposição tenha produzido duas manifestações 
opostas, uma a favor e outra contra. Isto demonstra não só falha de co-
municação como principalmente uma desintegração de procedimentos 
na direção da entidade. É justamente isto que gostaríamos de mudar.

7 - Como profissionalizar, enfim, o IAB e torná-lo, financeiramente, 
viável  e ágil?

A viabilidade financeira do IAB é uma preocupação,  pois sem 
ela nenhuma política ou ação poderá ser implementada. Fala-se na 
profissionalização, mas precisamos definir como entendemos este 
conceito, pois não entendemos o IAB como um prestador de serviços 
que deve se equalizar aos parâmetros profissionais de outras entida-
des. Em primeiro lugar, entendemos que o IABsp deve ter uma direção 
política clara na sociedade. Uma direção política não significa filiação 
a um ou outro partido político, mesmo porque podemos observar a 
distância que estes guardam com relação à pauta que estamos  pro-
pondo no IAB. Uma direção política clara significa a estruturação da 
entidade como voz pública da arquitetura na sociedade, o que exige 
canais de comunicação e participação dos arquitetos na sua definição. 
A construção desta direção deve ser um princípio sobre o qual a es-
truturação da entidade deve se pautar fundamentada nos seus esta-
tutos nacionais (o IAB é uma entidade federativa). Se o que se chama 
de profissionalização é a  viabilidade de ação política forte?   Sim, 
vamos profissionalizar a nossa ação.  Acho melhor mencionar a 
profissionalização da ação do que do Instituto porque a ação política 
é afirmação da cidadania, não uma prestação de serviços.  A viabili-
dade financeira da entidade passa pela estruturação de programas e 
projetos que irão além dos profissionais arquitetos, ainda que estru-
turados por estes.  A hipótese é a seguinte: os recursos não devem ser 
levantados para o IAB, pelos seus belos olhos, mas sim para seus 
programas e projetos que contemplem o interesse público.

A Chapa Um – IAB UNIDO venceu as eleições do Departamen-
to de São Paulo para a nova gestão, o biênio 2006/2007.

Uma grande movimentação para as eleições ocorridas nos dias 
29 e 30 de novembro, dos arquitetos da capital e também por todo 
o Estado de São Paulo onde o IAB-SP já consolidou núcleos e as 
atividades político-culturais do instituto em prol da valorização da 
classe e da própria arquitetura.

Com quase 60% dos votos validos Arnaldo Martino conquistou 
o direito e a responsabilidade da condução de nosso instituto pelos 
próximos dois anos.

Com 41% dos votos validos a Chapa Dois conquista algumas 
cadeiras no conselho superior e desta forma, importantes colegas, 
agora liderados por Arnaldo Martino continuarão o trabalho de defe-
sa dos interesses maiores do IAB e do País.

Desejamos sucesso para o colega Arnaldo Martino e sua nova 
equipe nos trabalhos da gestão do biênio 2006/2007.

A “CHAPA UM” VENCE 
ELEIÇÕES NO IAB-SP

continuação da entrevista do José Armenio continuação da entrevista do Arnaldo Martino
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VIbia/são paulo

C
om declarações em defesa do direito de 
todo o cidadão à cidade e à arquitetura, 
foi aberta oficialmente no dia 22 de outu-
bro, depois de uma série de desafios e obstá-
culos superados, a vi bia/viver na cidade, 

que abre uma reflexão sobre novas formas de vivência 
urbana. 

“Apesar de todos os desafios, chegamos aqui e, assim, 
estamos inaugurando mais uma Bienal”, proclamou o 
presidente do IAB paulista, Paulo Sophia, em seu discur-
so, ao saudar convidados, empresários, expositores e o 
público, que lotou o térreo e o mezanino do Pavilhão do 
prédio da Bienal, no Ibirapuera, na solenidade de aber-
tura da VI Bienal, no entardecer do dia 22 de outubro. 

Entre os convidados oficiais, autoridades federais 
estaduais, municipais, cônsules, diplomatas, professo-

res, estudantes, jornalistas, representantes de empresas 
prestadoras de serviços e historiadores, como Alberto 
Xavier, autor do livro “Depoimento de uma geração”. 

“Para muitos, este dia não chegaria, mas, graças ao 
esforço e entusiasmo sinergéticos de arquitetos, empre-
sários e autoridades, o sonho se tornou realidade”, 
declarou  Gilberto Belleza, curador, com Pedro Cury, 
da VI BIA, ao agradecer a colaboração de todos. 

Com aplausos, o público traduz sua ansiedade para 
visitar a exposição, sinalizando para que os discursos 
fossem e, assim, foi. A banda do Exército, acompanha-
da pelo povo, executa o Hino Nacional. 

E, finalmente, numa cerimônia simples, mas emocio-
nante, o presidente do IAB/PE, Bruno Ferraz, entrega o 
diploma e o colar de Ouro outorgados pelo IAB ao arqui-
teto e mestre carioca-pernambucano Acácio Gil Borsoi. 

o público à espera da abertura da Bienal
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Objeto de matérias especiais nos jornais, na TV,  
rádio e na Internet, a Bienal de Arquitetura surgiu em 
1973, em pleno regime militar, por iniciativa de Cicillo 
Matarazzo, presidente da Fundação Bienal de São Pau-
lo, de Miguel Pereira, na época, presidente do Instituto 
de Arquitetos do Brasil e do arquiteto curador Oswaldo 
Corrêa Gonçalves,  legitimando-se, ao longo do tempo,  
como um dos eventos internacionais mais importantes 
de Arquitetura, ao lado da Bienal de Veneza, Itália, da 
Documenta Kassel, na Alemanha e da Bienal de Buenos 
Aires, Argentina.  

Com o eixo temático “ Viver na Cidade – Ar-
quitetura * Realidade * Utopia”, a VI BIA reco-
loca, em pauta, a cidade, em busca de novas respostas 
e soluções para a construção de cidades mais humanas, 
democráticas, em comunhão com a natureza e o meio 

ambiente. E, também, sobre o papel do arquiteto e da 
Arquitetura na construção da cidade, conforme ressal-
tou Paulo Sophia, presidente do IAB paulista (veja 
matéria).

À primeira vista, a Bienal impressionou visitantes 
pela qualidade, criatividade e quantidade de projetos 
expostos.

Aos 81 anos, Borsoi se perfila, em silêncio,  ao lado 
de sua esposa, Janete Costa, de seus filhos, netos e da 
neta caçula Bonna, que resgata o nome de Bonna Di-
narde  que, em 1880, com 18 anos, grávida de Antonio 
Borsoi, chegava ao Rio de Janeiro no vapor Beltimore, 
ao lado do marido Francesco Borsoi, provenientes do 
Veneto, Itália, lançando, assim, as sementes para a 
construção de um  capítulo especial da Arquitetura 
brasileira (veja box) escrito por Borsoi.
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cendental  para a transformação de nossa sociedade e de 
nossas cidades;

- A VI BIA, enfim, expõe e revela ao público e, a todos nós 
arquitetos, como profissionais dispostos a contribuir para as 
mudanças necessárias, as transformações desejadas para a 
conquista de uma vida mais digna na cidade, de um abrigo 
ideal e de nossa própria  felicidade;

- A VI BIA, também, registra tentativas de se antever propos-
tas criativas para o futuro para muito além do momento 
presente;

- Discutiremos nesta Bienal, o tema “Viver na cidade” e sua 
realidade e utopia, com prospecções para o futuro, tendo 
como foco a busca e pesquisa de projetos com qualidade, à 
luz de utopias viáveis, democráticas,  que sejam dignas do 
se construir e do viver;

- é papel fundamental, enfim, na atual circunstância  histórica, 
difundir, divulgar e conscientizar os cidadãos sobre nosso 
trabalho, já  que nem sempre conseguem usufruir dele;

- A Bienal, enfim, está aberta!. A todos vocês, arquitetos 
e cidadãos, o convite: sejam bem-vindos à Bienal! 

 J.W.

C
erca de 10 mil pessoas estiveram presentes 
na cerimônia de abertura da 6ª bienal in-
ternacional de arquitetura (6ª bia), que 
abriu oficialmente suas portas no dia 22 de 
outubro. A solenidade, realizada no Pavi-

lhão da Bienal, em São Paulo, foi conduzida pelo presi-
dente do Instituto de Arquitetos do Brasil- Departamento 
São Paulo (IAB-SP), Paulo Sophia, que junto com os cura-
dores da mostra, os arquitetos Gilberto Belleza e Pedro 
Cury, receberam diversas autoridades. 

Nesta abertura, tanto o governo federal e estadual se 
fizeram representar nas figuras de importantes políticos. 
Compareceram ao evento o Prefeito de São Paulo, José 
Serra; seu vice, Gilberto Kassab; o Secretário Municipal 
de Serviços e da subprefeitura da Sé, Andrea Matarazzo; 

6ª Bienal abre suas portas com sucesso de público
o Secretário Municipal de Educação, José Aristodemo 
Pinotti; o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, 
João Batista de Andrade; e o artista plástico José Roberto 
Aguillar, representando o Ministro da Cultura, Gilberto 
Gil. Da Fundação Bienal marcaram presença Oscar Lin-
dman, presidente de honra; Manoel Pires da Costa, presi-
dente, e Jorge Wilheim, presidente do Conselho.

Arquitetos do Brasil e do exterior não só foram home-
nageados como também homenagearam a Bienal compa-
recendo e compartilhando do momento com empresários, 
estudantes, artistas, jornalistas, enfim, todos que de algu-
ma maneira se importam com o futuro das cidades.

Em seu discurso de abertura, Sophia ressaltou a impor-
tância do evento e do trabalho dos arquitetos como meio 
de construir ambientes para possibilitar o desenvolvimen-
to dos povos nas cidades. “Esta é, sem dúvida, uma noite 
muito especial para todos nós arquitetos e para o IAB, pois 
estamos inaugurando, depois de muito sacrifício e trabalho 
incansável, a 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São 
Paulo. (...) Podemos dizer que a profissão do arquiteto 
trata do futuro. Afinal, no velho latim, ‘projectare’, signi-
fica ‘lançar para diante’. Seu exercício é, portanto, contri-
buir na construção do destino de nossa sociedade. Eis que 
os arquitetos são versados em competências e estão habi-
litados para conceber uma melhor configuração para 
nossas cidades”.

Pela primeira vez, o IAB é o único organizador da 
Bienal Internacional de Arquitetura, que reúne quase 
mil projetos expostos em uma área de 28 mil metros 
quadrados sob o tema “Viver na Cidade: Arquitetura - 
Realidade - Utopia”. Destes trabalhos, cerca de 200 
deles foram selecionados para a exposição geral de 

DISCURSO/Paulo Sophia
FUTURO, PRETÉRITO e PRESENTE

Em seu discurso, o presidente do IAB/SP ressaltou, entre 
outros pontos, os seguintes: 

- Esta é, sem a menor sombra de dúvida, uma noite muito 
especial para todos nós e para nosso Instituto de Arquitetos 
do Brasil, pois estamos inaugurando, depois de muito sa-
crifício e trabalho, a VI Bienal Internacional de Arquitetu-
ra de São Paulo;

- mas, o que realmente importa, agora, é o que faremos a partir 
desta exposição, o que dela vamos apreender para discutir, o 
que ao fim de um passeio e leitura dos projetos expostos, le-
varemos para casa em nossas mentes e corações, para a 
construção do presente e do futuro de nossas cidades;

- Futuro? Podemos relembrar que a profissão do arquite-
to trata do futuro. Afinal, segundo o velho latim, projec-
tare significa lançar para adiante. Nosso  exercício, 
portanto, é o de contribuir na construção do destino de 
nossa sociedade;

- Com técnica e arte, os arquitetos propõem ambientes para 
abrigar a vida e o ser humano;

- uma exposição como esta da VI BIA tem uma força trans-
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arquitetos e quase 70 escolas de arquitetura de todo o 
mundo participam do “Concurso Internacional de Es-
colas de Arquitetura”.

Segundo Sophia, a 6ª BIA discutirá o viver na cidade, 
sua realidade e prospecções para o futuro. “Tendo sempre 
o debate profícuo e lúcido, nos lançaremos para novos 
projetos de alta qualidade e conceitos, ou seja, utopias 
viáveis, democráticas, que sejam dignas de construir e de 
viver. Deveremos analisar a situação real da cidade e dos 
seus cidadãos. Avaliaremos o seu sentido contemporâneo 
e as configurações significativas e esteticamente saudáveis 
para o seu futuro”.

O objetivo desta bienal, que é o principal evento de 
arquitetura da América Latina, é atingir também o público 
leigo e mostrar que todos podem ter acesso à arquitetura. 
“Na atual circunstância, é nosso papel difundir, discutir, 
divulgar e conscientizar os cidadãos que nem sempre 
podem usufruir do produto do nosso trabalho ou conhecer 
as potencialidades do arquiteto. Trata-se, portanto, de 
melhor informar sobre as virtudes da arquitetura e os meios 
e linguagens desta atividade que somos responsáveis”, 
ressaltou Paulo Sophia em seu discurso.

A mostra contou com o apoio de parceiros e patroci-
nadores e com a contribuição de muitos arquitetos que, 
voluntariamente, trabalharam para a realização do even-
to. “O grande trabalho, que foi realizá-la, já é coisa do 
passado e este momento aqui é efêmero. O que realmen-
te importa é o que faremos com esta exposição, o que nela 
iremos discutir, o que, ao fim de um passeio e leitura dos 
projetos que aqui estão, levaremos para a casa em nosso 
coração”. 

A 6ª Bienal Internacional de Arquitetura acontece até 
11 de dezembro e a expectativa é de que a mostra receba 
uma visitação superior a 200 mil pessoas.

alZiRa hiSGail

de acordo com moção apresentada pela arq. 
vânia avelar, depois ratificada pelo atual presi-
dente do iab-pe, bruno ferraz  e, finalmente 

homologada pelo 122º cosu, o conselho superior do 
iab outorgou o colar de ouro ao arquiteto acácio 
gil borsoi, formador de várias gerações de arquitetos 
do nordeste.

Filho caçula-temporão do artista Antonio Borsoi , com 
curso no Liceu de Artes e Ofícios  de São Paulo (autor do 
projeto de interiores do Palácio Guanabara,  da Confeita-
ria Colombo, no Rio)  e Ynayá Pinheiro, Acácio Gil Borsoi 
nasceu no Rio de Janeiro. 

Em 1945, aos 21 anos, ingressou no curso de Arquitetu-
ra da Escola de Belas Artes da Universidade do Brasil, for-
mando-se arquiteto em 1949. Em busca de novos horizontes, 
por indicação de seu professor Lucas Mayhofer,  é indicado, 
em 1951, como professor de Arquitetura na recém-criada 
Universidade Federal de Pernambuco. Ali, começa a nova 

ouro para o mestre Borsoi: um formador de gerações
etapa da história e atuação profissio-
nal do arquiteto, que ao lado de Ja-
nete Costa, marcaram várias gerações 
de arquitetos do Nordeste, como 
Expedito de Arruda e Gilberto Gue-
des (Paraíba), Vera Pires (Pernambu-
co) e Mario Aloísio (Alagoas).   

Entre seus projetos, o emblemá-
tico Cajueiro Seco, com pré-molda-
dos de taipa, para um abrigo pelo 
menos mínimo para tantos desabrigados. Todo o trabalho 
foi destruído, em 1964, durante o regime militar. “A taipa, 
no entanto defende o arquiteto – permite o uso de mão-
de-obra de toda a família: o homem arma a casa, a mulher 
e as crianças tecem e vedam com barro as paredes.” Com 
certeza uma proposta para o futuro em busca de uma 
arquitetura de sobrevivência e emergencial.

J.W.

Valeu a pena! - Na 
foto, Gilberto Belleza e 
Pedro Cury, curadores 
da Vi Bia. Segundo eles, 
“valeu a pena, apesar de 
todos os desafios e 
dificuldades, apostar na 
realização desta Bienal”. 

Presença municipal 
- o atual prefeito de 
São Paulo, José Serra 
(à esquerda), também 
participou da 
solenidade de 
abertura.

Consenso - 
Borsoi, ao centro, 
homenageado por 
arquitetos de várias 
regiões do país. 
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A
o longo da vi bia, aconteceu, também, o 
fórum de debates, com a presença de deze-
nas de intelectuais, urbanistas e arquitetos 
nacionais e estrangeiros. o eixo temático 
do evento “viver na cidade” motivou uma 

bateria de debates, discussões e reflexões sobre a cidade 
contemporânea.

“Para ser, é necessário estar”, já sentenciou o jornalis-
ta Alberto Dines, editor do “Observatório da Imprensa”. 
Estar significa, sem dúvida, localizar-se, situar-se, estar em 
algum lugar. 

Assim, a cidade tem sido o endereço e a tradução mais 
que perfeitos dessa condição existencial, física e política 
fundamental do ser humano ou de todo o cidadão.

O Fórum, por coincidência, aconteceu num momento 
em que a opinião pública, atônica, assistiu às cenas de  
barbárie ocorridas na França  comandadas por imigrantes, 
revelando a exclusão, a segregação social, o desemprego, 
a falta de habitação etc.  

Na opinião de muitos analistas, como registrou a repor-
tagem “O colapso das Cidades”, da “Folha de S. Paulo 
“(12/11/05), os EUA, Brasil, Argentina e Chile conseguiram 
absorver imigrantes de forma mais bem-sucedida do que a 
Europa. Contudo, o episódio significa  um sinal de alerta para 
o futuro das cidades, concordam participantes do Fórum..

Afinal,  conforme mostraram os palestrantes do Fórum, 
além de Paulo Sophia, presidente do IAB/SP, e Gilberto 
Belleza, vice-presidente do IAB nacional, em seus discur-
sos na abertura da Bienal,  há outras questões, indagações 
e problemas a considerar, com urgência. Entre os mais 
preementes: as políticas públicas para recuperar áreas 
degradadas e inibir a favelização de áreas urbanas centrais, 
atenção especial ao meio ambiente, aos sem-teto, aos 
sem-terra, aos idosos, aos moradores e crianças de rua, a 
verticalização ou a horizontalidade? 

Outras questões em foco: a fome, o desemprego, a 
violência urbana, as drogas, os arrastões,  além de questões 
relacionadas à acessibilidade, à mobilidade urbana, ao 
transporte, à educação, ao lazer e à prática da cidadania, 
antes que seja tarde!.

Em síntese, o Fórum sinalizou, através de seus debates 
e mesas-redondas,  que “viver na cidade”, significa, acima 
de tudo, participar, a exemplo do que fazem inúmeras 
ong`s , associações pelos Direitos Humanos e comunida-
des de bairro. Em síntese, é necessário apostar na utopia, 
mas a partir das condições da realidade. 

ENTÃO,  “viver na cidade” significa, também, propôr 
e lutar por  novas posturas, abordagens e visões  da gestão 
pública, com a colaboração de arquitetos, urbanistas, 
paisagistas, designers, políticos e todos os cidadãos  para 
uma cidade que realmente seja a expressão da civitas, 
cidadania, civilização, democracia e não apenas de um 
complexo demográfico. Ao contrário da barbárie!

Além do Fórum de Debates, a Bienal abre espaço para 
o Fórum Crítico, com a participação de crítícos, editores, 
professores e arquitetos sobre o questionável papel da 
crítica na mídia especializada.  

J.W.

FÓRUM DE DEBATES
“Viver na cidade” 
significa...

VIbia/são paulo

arq. Gil Borsoi

“a minha emoção? não consegui 
nem falar, então chorei, pois jamais 
havia imaginado esta homenagem 
do iab, que me orgulha e me emo-
cionou profundamente”

DepoimentoA. G. BOrsOi

a Vi Bia sob outro olhar
Silvana Paschke e Saulo Szabó, alunos  respectivamen-

te do 4º e 5 ºano de Arquitetura da Faap, participaram da 
equipe de monitores da Bienal, ciceroneando grupos de 
estudantes de Escolas de Arquitetura do interior e de outros 
Estados, além de muitos leigos. Entrevistados pelo BO, eles 
relatam o que viram, por meio do olhar dos visitantes:

Saulo Szabó – “ O que eu vi? Bem, que os estudantes 
de Arquitetura estavam muito interessados em visitar a 
exposição de Alvar Aalto, de Le Corbusier e de Legorreta, 
além das maquetes da Alemanha, com incríveis detalhes, 
e a maquete da China, que despertou muita discussão, pois  
é muito tecnológica, além de ser uma autêntica escultura.   

Ao mesmo tempo, as salas especiais, como o estande de 
Mario Aloísio, de Alagoas,  que para muitos foi uma grande 
revelação, com suas residências nas quais ele  se utiliza de 
materiais naturais, incluindo, seus  edifícios coloridos. 

Os leigos, no entanto, se interessaram mais pelos 
projetos institucionais e de habitação, como aquele mó-
dulo “torre celular” (de Fernando Erguchi) e a “Casa das 
Idéias” (de Fernanda Alves), além do projeto de identida-
de cultural de Heliópolis coordenado por Ruy Ohtake, 
sobre o qual alguns já haviam ouvido falar através da 
mídia e, também, os kits  sanitários  construídos em resina 
de PVC para as populações carentes.”

Silvana  Paschke – “O que eu vi? Que a maioria dos 
estudantes estava interessada  em conhecer um pouco de 
tudo, projetos nacionais, projetos internacionais, paisagis-
mo, design, mobiliário, novas tecnologias e soluções cons-
trutivas etc., mas, o que atraiu mais atenção deles foram os 
projetos do concurso das Escolas de Arquitetura.

Além disso, as salas especiais, com projetos de arqui-
tetos históricos como Kneese de Melo, Oswaldo Corrêa 
ou Carlos  Milan, incluindo os projetos de paisagismo de 
Rosa Kliass. 

Quanto aos internacionais, as principais vedetes foram 
o desenhos, gravuras e litografias de Le Corbusier e, tam-
bém, Alvar Aalto e Ricardo Legorreta. Os leigos, no en-
tanto, se mostraram mais motivados em conhecer projetos 
urbanos, institucionais, para o lazer, o transporte, a edu-
cação e a habitação social”.

J.W.
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122ºcosu/sp

A
ntecedendo a abertura da vi bia, são paulo  
sediou de 20 a 22 de outubro, sob a organi-
zação do iab/sp, a 122ª reunião do conse-
lho superior do instituto de arquitetos do 
brasil, que reuniu 63 representantes de de-

partamentos de todo o país. o resultado do encontro?

dia 20 De manhã, sob a presidência de 
Demetre Anastassakis (presidente do 

IAB nacional) e assessoria de Dayse Góis (secretária geral 
da DN) e de Mônica Vettori, da ADM, inicia-se a reunião.

Da delegação paulista, marcaram presença assídua, os 
arquitetos Edson Elito, Elisabete França, João Honório de 
Mello, José Eduardo Tibiriçá, Renato Nunes, Valter Cal-
dana, Joaquim Guedes e José Carlos Ribeiro (Zeca), além 
de Benno Perelmuter, Fábio Penteado, José Magalhães Jr., 
Ciro Pirondi, Marcelo Hobeika (do Núcleo de Campinas) 
e Mario Yoshinaga (do Núcleo de Guarulhos). 

Em pauta: a aprovação da Ata do 121º Cosu/Demétrio 
Ribeiro, que ocorreu em Porto Alegre, em janeiro de 2005. 
E, também, informes administrativos e culturais sobre a 
atual gestão, relatos e balanços da situação financeira do 
Instituto (que saiu do vermelho), a participação do Brasil 
no Congresso da UIA, em Istambul, a dívida com a UIA e 
os concursos em negociação. Além disso, foram definidas 
a pauta temática e a composição das comissões de traba-
lhos do encontro.

No segmento informes, um destaque: a situação do 
projeto de Lei PL-347/2003, que cria o CAU. Aprovado 
pelo Senado, tramita, agora, na Câmara. Segundo o atual 
presidente do IAB nacional, o projeto já faz parte da “agen-
da positiva” do governo.  

A convite, o eng. José Eduardo de Paula Alonso, um dos 
candidatos ao Confea, apresentou aos participantes sua 
proposta eleitoral, comprometendo-se com os arquitetos a 
apoiar a luta pela criação do CAU. Com a aprovação da 
plenária, Vânia Avelar, do Conselho Superior (IAB/PE) rei-
vindicou que a promessa fosse registrada em cartório.  

Gilberto Belleza, vice-presidente nacional, também se 
apresentou para dar as boas-vindas aos conselheiros, jus-
tificando sua ausência dos debates em função dos com-
promissos com a realização da VI Bienal. 

Encontro 
define 

prioridades 
futuras

Coordenação segura - o atual presidente do iaB nacional, Demetre anastassakis (ao centro), ao lado de Miguel Pereira, do 
Conselho Superior (à esquerda) coordenou as plenárias, assessoriado por Dayse Góis e Mônica Vettori, da Direção Nacional.

Força total - o encontro contou com a presença de 63 conselheiros vindos de vários 
Estados do país, que lotaram o auditório do iaB, em São Paulo.      
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A seguir, o intervalo para um almoço de confraterni-
zação, promovido pelo IAB/SP, que reuniu todos os parti-
cipantes.

À tarde, início das comissões de trabalho, para a ela-
boração de proposições sobre temas relacionados ao meio 
ambiente, prática e formação profissional, patrimônio, 
urbanismo, concursos,  assuntos internacionais (UIA, FPAA 
e CIAPLP) etc. 

dia 21 Apresentação das proposições e 
moções. Entre outras:

ProPoSiÇÕeS 
- revisão dos Estatutos dos Departamentos para adequá-

los ao Código Civil Brasileiro e ao novo Estatuto do IAB 
nacional;

- encaminhar à Comissão Especial CNPq/CAPES pro-
posta de enquadramento da área de Arquitetura e Urba-
nismo como área de conhecimento própria na tabela de 
áreas de conhecimento definidas pelo MEC;

- reformulação da lei 8666, que regulamenta as licitações 
para a contratação de serviços, cujo texto não contempla o 
valor cultural e intelectual do projeto arquitetônico;

- incrementar a realização de concursos públicos de 
Arquitetura e Urbanismo, de acordo com as normas esta-
belecidas pela UIA; 

-  a participação do IAB na composição do Conade - 
Conselho Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência 
Física, pois os arquitetos e urbanistas devem ser  respon-
sáveis pela definição de espaços públicos adequados para 
a acessibilidade e mobilidade urbana;

 - promoção de ações para a valorização do arquiteto 
no mercado de trabalho e pela sua justa remuneração; 

- adesão ao Conama – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, que reúne organizações e ong´s em defesa do 
ecossistema;

- a contribuição efetiva do IAB  nas questões relaciona-
das à cidade, ao meio ambiente e à mobilidade urbana;

- elaboração de Planos Diretores para as cidades de 
fronteira, como Corumbá, Puerto Suarez, Pontaporã, Pedro 
Juan Caballero, Tapes etc.

- engajamento do IAB nas ações do Ministério das 
Cidades, com a participação de arquitetos nas equipes 
multidisciplinares, contribuindo para a construção de 
novos espaços urbanos com qualidade;

- a necessidade de se encontrar uma solução negoci-
ável para saldar a dívida do IAB junto à UIA e à FPAA;

- reforçar a presença e visibilidade do IAB no meio 
profissional, na mídia, na administração pública e na so-
ciedade civil.

moÇÕeS

Quanto às de moções apresentadas, registramos:
- Moção de reconhecimento e louvor ao Departamen-

to de São Paulo, na pessoa de seu presidente Paulo Sophia, 
pela receptividade, presteza e competência demonstradas 
na realização do 122º Cosu, em São Paulo (IAB/RJ);

- A moção de reconhecimento e louvor ao arq. Gilber-
to Belleza pelo sucesso e atuação na condução do pro-
cesso da VI BIA (IAB/RJ);

- Moção de reconhecimento e louvor ao arq. Miguel 
Pereira, autor do livro “Arquitetura: cultura, formação, 
prática e política profissional”, editado pela Pini,  que tes-
temunha a história recente do IAB (Carlos Fernando, RJ);

- a mudança da data comemorativa do Dia do Arqui-
teto, de acordo com a data estabelecida pela UIA e não 
pelo Crea-Confea (João Honório de Mello, SP). 

- abrir no site do IAB/SP espaço para um amplo debate 
sobre as novas cidades e as cidades de fronteira (IAB/PR);  

- reivindicação para a colaboração de arquitetos e 
urbanistas em projetos governamentais (federais ou 
estaduais) que envolvam questões urbanas, assentamen-
tos  e meio ambiente (Mario Yoshinaga, do Núcleo de 
Guarulhos).

Conclusões - Na condição de repórter do BO, 
entrevistei vários jovens e arquitetos mais experientes, 
que participaram do 122º Cosu. Alguns esperavam 
um Cosu mais inflamado, polêmico, o que não ocor-
reu. Entre as observações, a sugestão de Emerson da 
Silva, presidente do IAB/SC: a necessidade de se re-
novar o formato das reuniões do Cosu, objetivando 
as questões e priorizando na pauta os temas mais 
urgentes para os debates nas plenárias. Em síntese, 
deseja-se mais ação e menos palavra. Outra sugestão: 
a apresentação coletiva de proposições  coincidentes, 
para se evitar a recorrência ou repetição de questões 
e assuntos afins.    

Próximos passos - A reunião do Conselho Superior 
também definiu as cidades nas quais serão realizados 
os próximos Cosu`s, em 2006. 

Assim, o 123º (pré-eleitoral) ocorrerá  em março, 
em Foz de Iguaçu, PR, o 124º (eleitoral) em Brasília, 
quando será eleita a nova Diretoria do IAB nacional e 
o 125º em Goiânia, onde será realizado, em outubro, 
o XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos, sob o tema 
“Arquitetura e Urbanismo no contexto do desenvol-
vimento sustentável”. Segundo informou Luciano 
Mendes, presidente do IAB/GO, a cerimônia de aber-
tura será realizada no novo Centro Cultural de Goiânia, 
projetado por Oscar Niemeyer. 

Implantada no Brasil Central, a cidade deve muito 
de sua qualidade ambiental ao projeto urbanístico 
traçado pelo arquiteto Atílio Correa, “um dos raros 
arquitetos brasileiros que se especializou na época em 
questões de urbanismo”, segundo registra Yves Bruand, 
no livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil”.

J.W.
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Depoimentos iabdn 2ª parte

CARLOS MAXIMILIANO FAYET 
Reconhecido como 
um dos principais 
arquitetos atuantes 
do Rio Grande do 
Sul, Fayet é natural 
do Estado do Espírito 
Santo. Diplomou-se 
arquiteto, em 73, 
pela UFRS.  

“Desafios? O pri-
meiro foi, sem dúvi-

da, o de aceitar minha indicação  para assumir a gestão 
do IAB, de 1998 até 2000. Acabei aceitando, com o 
desejo de defender algumas causas, como a da criação 
de nosso Colégio de Arquitetos, que se transformou 
numa bandeira de luta durante minha gestão.Resultado? 
Consegui a adesão de cinco entidades ligadas ao ensi-
no, ao paisagismo e à arquitetura para nossa causa..

A principal conquista? A de defender a idéia de se 
fazer, na realidade, um IAB nacional e não local.

- O desafio atual? A organização dos concursos, a 
atenção à qualidade do ensino, em função da multipli-
cação de escolas, a formação profissional, a preparação 
para os novos  desafios tecnológicos, políticos, profis-
sionais e sociais (dos sem-terra, dos sem-teto etc,) e 
ambientais que, certamente, hão de vir por aí?”

A
o complementar a reportagem do bo`51, 
registramos os depoimentos de ex-presiden-
tes do iab nacional presentes no 122º 
cosu, em são paulo, sobre o futuro do 
instituto, cujas sementes foram lançadas   

nos provincianos anos 2o.
Reunido no dia 26 de janeiro de 1921, na sala de 

História e Teoria da Arquitetura da Escola Nacional de 
Belas Artes na ex-capital do Brasil, Rio de Janeiro, uma 
equipe de 27 arquitetos lança os alicerces para a fun-
dação do IAB- Instituto dos Arquitetos do Brasil, cujo 
primeiro presidente foi Gastão da Cunha Bahiana. 

As atividades iniciais do Instituto tinham como foco 
principal  a divulgação da profissão e a preocupação 
com a formação, o ensino, o exercício profissional, 
além do debate cultural. Em 1929, a polêmica cultural 
era sobre o ser ou era entre o neocolonial e o moder-
nismo.

Já, na primeira metade dos anos 30, surgem outras 
questões, como as tentativas de reforma do ensino de 
Arquitetura lideradas por Lucio Costa, além da questão 
da regulamentação profissional. Os presidentes Ângelo  
Bruhns (1932) e Roberto  Magno de Carvalho ( 1933-34) 
oficializam a criação do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil.

Nos anos 40, surgem os primeiros Departamentos 
estaduais do IAB: os de Minas Gerais e de São Paulo, 
criado em 1943, cujo primeiro presidente foi Eduardo 
Kneese de Mello. Sob a gestão de Haroldo Pinheiro, o 
primeiro presidente do IAB nacional no século XXI, o 
Instituto assegura presença em todos os Estados do país.  
Sob sua gestão, também, o Brasil – pela primeira vez 
– conquista a presidência da UIA-União Internacional 
de Arquitetos.   

O grande momento de transformação, contudo, só 
ocorreu no final do primeiro mandato de Ary Garcia 
Rosa (56/58 e 58/60), nos anos 50: em assembléia 
geral, realizada no dia 14 de julho de 1957, quando 
é aprovada a criação do Cosu – Conselho Superior do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. Integrado por repre-

sentantes de todos os Departamentos estaduais do país, 
ao Conselho Superior cabe, enfim,  traçar a política 
federativa cultural e profissional do Instituto, além de 
eleger as novas Diretorias nacionais. “A nossa preocu-
pação com a estrutura federativa do IAB, alicerçada 
na liderança do Conselho Superior, possibilitou o 
crescimento e aprofundamento dos debates, em busca 
de um novo discurso e de uma nova postura profissio-
nal”, confirma o ex-presidente Miguel Pereira (1972/74 
e 74/77).     

A partir dos anos 60, o IAB, sob a presidência, entre 
outros, de Ícaro de Castro Mello (que presidiu a entida-
de durante três gestões), Fábio Penteado, Eduardo 
Kneese de Mello,  Benito Sarno/BA (o primeiro presi-
dente eleito fora do eixo São Paulo-Rio), Romeu Duar-
te (CE), Demétrio Ribeiro (RS), Gregório Repsold (ES)  
assegura sua presença na sociedade, ao ampliar o de-
bate sobre questões políticas, a democracia, o estado 
de Direito e temas emergentes, como a cidade, a glo-
balização, a habitação e o meio ambiente.

Reunido, enfim, nos dias 20, 21 e 22, na sede do 
IAB/SP, o 122º Cosu contou com a presença de ex-pre-
sidentes, além do atual presidente do IAB nacional, 
Demetre Anastassakis, que foram entrevistados com 
exclusividade pelo Boletim. Acompanhe:

Desafios
conquistas&
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ANTONIO CARLOS CAMPELLO
Pernambucano de nas-
cimento, diploma-se 
arquiteto, em 73, pela 
Universidade Federal 
do Ceará, onde mantém 
seu escritório.

“Ao assumir a Dire-
ção do IAB nacional, 
estava em pauta o deba-

te em torno da  redemocratização do país. E, assim, o IAB 
se transformou em foco de resistência, um porta-voz da 
insatisfação da sociedade brasileira, marcando sua pre-
sença num cenário político que começava a se clarear. 

Em suma, foi um período de questionamentos quanto 
à liberdade de expressão democrática.  Afinal, não pode-
mos nos esquecer do mestre Artigas que sempre nos in-
centivava essa visão de compromisso ético vinculado à 
realidade política e social.

A principal conquista? Resolver a questão financeira, 
numa época em que o IAB podia contar com secretária 
bilingüe, oficce-boys e até assessoria de imprensa.

- O desafio atual? O de conseguirmos a aprovação 
definitiva de nosso Conselho independente”.

DEMETRE ANASTASSAKIS
Vindo de Atenas, 
Grécia, onde nasceu, 
naturalizou-se brasi-
leiro e diplomou-se 
arquiteto, em 75, na 
Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, 
sendo eleito presi-
dente do IAB nacio-
nal, em 2004. 

“Ao assumir a 
presidência do IAB, havia vários desafios a enfrentar, 
como o da criação de nosso Conselho independente, 
para a qual continuamos lutando, com muitos avanços. 
A proposição (projeto de lei PL-347/2003), inclusive, já 
faz parte da chamada agenda positiva do governo fede-
ral.Ou seja, já sensibilizou o alto escalão do governo.

Conquistas? A de equacionar uma luta que era pu-
ramente política, que vencemos no Senado, para trans-
formá-la em algo concreto, em lei. Outra conquista: a 
de popularizar o exercício de nossa profissão, que ain-
da não sensibiliza tanto São Paulo, com algumas exce-
ções,  mas que movimenta outras cidades e Estados do 
país. Ou seja, a necessidade de chegarmos  junto aos 
menos favorecidos, aos municípios pequenos, aos de-
serdados, mostrando que  todos têm, realmente, o di-
reito à Arquitetura, mas de uma arquitetura com quali-
dade, como expressão da cidadania e da dignidade”

J.W.
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Memória - iab/sp

2004
marÇo
dia 1º Solenidade de PoSSe Um dia histórico para 
os Anais do IAB/SP: a solenidade de posse em plena pra-
ça pública (praça Patriarca), no Centro de São Paulo, da 
nova Diretoria. “A praça é do povo e, hoje, é também dos 
arquitetos”, proclama o novo presidente, Paulo Sophia, 
ao anunciar, entre as propostas da sua gestão:
- a luta pela aprovação do Cau – Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo;
- a defesa de políticas públicas para a habitação e a qua-
lidade de vida urbana;
- o fortalecimento e ampliação dos Núcleos do Interior;
- a defesa do patrimônio, do meio ambiente, dos manan-
ciais e da memória do IAB;
- a luta pela valorização da atuação profissional do arqui-
teto junto à sociedade e ao poder público.

Mãos à obra - Coerente com as propostas da platafor-
ma por “IAB Forte /dos arquitetos”, a nova Diretoria pro-
move e organiza, entre outros eventos, debates, encontros, 
iniciativas e palestras:

dia 10 o Grande retorno Palestra de Sérgio Ferro, 
que depois de 30 anos retorna  à sede do IAB, que costu-
mava freqüentar nos anos 60.

aBril
dia 13 aoS 60 anoS! A Câmara Municipal de São 
Paulo homenageia os 60 anos do IAB/SP, em solenidade 
oficial,  com a presença de políticos e dos ex-presidentes 
do IAB paulista: Carlos Bratke, Paulo Mendes da Rocha, 
Benno Perelmuter, Renato Nunes, Gilberto Belleza, Pedro 
Cury, José Magalhães Jr., Pedro Taddei, Pedro Paulo de 
Melo Saraiva e do presidente, Paulo Sophia.

maio 
dia 28 Polêmico rodoanel Debate sobre o projeto 
Rodoanel, cujo projeto propõe redicionar os fluxos de 
transporte que interferem  na malha urbana da região 
metropolitana, trazendo , segundo os analistas,  impactos 
negativos ao meio ambiente e à natureza. 

Junho   
dia 5 Por um novo enSino A convite do IAB/SP, uma 
comissão de professores da Fau/Usp apresenta a propos-
ta da “dupla formação”, propondo estágios na área da 
Arquitetura e da Engenharia para futuros arquitetos. 

Registro - Paulo Sophia assume 
a Direção do iaB/SP, ao lado do 
ex-presidente do iaB nacional, 
haroldo Pinheiro.

A 
exemplo do que ocorreu nas gestões anteriores, o bo 
registra, nesta retrospectiva,  os principais atos e eventos 
da gestão de paulo sophia, que conclui o mandato que 
iniciou em 2004. ao assumir, levantou a bandeira por um 
iab forte/dos arquitetos,com a colaboração de uma 

equipe de jovens e experientes arquitetos. ao futuro, o registro:
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Julho
dia 22 Bairronovo Cerimônia de premiação do 
Concurso Bairronovo, cujo vencedor foi o projeto da 
equipe Euclides de Oliveira.   
dia 16 JovenS arquitetoS Solenidade de Premiação 
do Concurso Jovens Arquitetos, no Museu da Casa 
Brasileira. 

aGoSto
dia 12 cauê Com o apoio do IAB paulista, é realizada 
a solenidade de premiação, no Museu da Casa Brasileira, 
da terceira edição do Prêmio Cauê, do qual, participaram 
64 projetos.    
dia 24 niemeyer No Memorial da América Latina, 
solenidade para a outorga do título de “cidadão paulis-
tano” ao arquiteto Oscar Niemeyer, proposto pelo  ex-
vereador Nabil Bonduki, aprovado pela Câmara Municipal 
de São Paulo.
Ao saudá-lo, Paulo Sophia declara: “Arquiteto Oscar Nie-
meyer, o sr. transcende o homem, o profissional, o arquite-
to, pois há muito suplantou o herói, alcançando o mito”!
dia 31 racionaliZaÇão Encerra-se , na sede do IAB, o 
seminário “Arquitetura e Racionalização” que reuniu arqui-
tetos, engenheiros e representantes de empresas do setor da 
construção civil, para a discussão sobre os novos materiais, 
os novos rumos e demandas do mercado imobiliário, além 
das novas soluções construtivas e tecnológicas.
dia 30 calÇadÕeS Debate, no plenário da Câmara 
Municipal de São Paulo, sobre os calçadões, durante a o 
1º Seminário Paulistano de Calçadas, que teve a partici-
pação  do IAB/SP. 

SetemBro
dia 11 conSelho eStadual Em Americana, com a 
participação de sete representantes do interior do Estado 
acontece o encontro dos Núcleos do Interior  Do evento, 
surge a “Carta de Americana”, criando o Conselho Esta-
dual dos Núcleos.
diaS 15, 16 e 17 o arquiteto e a Política O IAB 
promove uma rodada de três debates sobre os “os arqui-
tetos e as eleições” (o arquiteto e a política), marcando 
posição em relação às eleições municipais na capital. “Sem 
dúvida, é um debate que interessa a todos os arquitetos 
do Estado, pois precisamos articular um discurso em de-
fesa de nossa sociedade, de nossas cidades e de seus 
moradores”, enfatiza Paulo Sophia, ao abrir o evento.

Bo 52 • ouT/NoV/DEZ 2005 ��



Memória - iab/sp

outuBro
Painel Por iniciativa da diretoria a arquiteta 
Magali Meleu, conclui o trabalho de restauro do painel 
geométrico de Antonio Bandeira, no hall da sede do 
IAB/SP.
dia 5 arquitetura alternativa Palestra do eng, 
colombiano Luis Carlos Rios Gallego sobre a construção 
com bambu.
dia 18 artiGaS Debate e lançamento da nova versão 
do livro “Artigas/Caminhos da Arquitetura”.
dia 29 lina Bo Bardi Abertura da exposição “Lina  
Bo Bardi/90 anos”.

novemBro
dia 10 áfrica Encontro cultural afro-brasileiro, na 
sede do IAB/SP, em homenagem aos 450 anos da presen-
ça africana em São Paulo, com a participação do Consu-
lado de Angola.

2005
marÇo
dia 3 arquitetura internacional Conferência, na 
sede do IAB, do arq. francês Richard Scoffier “La terre ne 
se meut pas” 
dia 10 aula maGna Newton Massafumi Yamato em 
Ribeirão Preto.

aBril  
dia 6 e dia 13 criaÇão de novoS núcleoS de 
Atibaia e de Rio Claro. 

maio/Junho
Bo 50 “um iaB Sem fronteiraS!” Com esse edito-
rial, o Boletim Informativo do IAB/SP, impresso nas grá-
ficas da Unip, chega à sua 50ª edição. Classificado por 
Paulo Sophia de “o cartão de visita do IAB”, o Boletim 
Informativo da entidade ultrapassa dez mil exemplares, 
registrando o dia a dia da trajetória  da entidade.
dia 23 SuStentaBilidade Debate sobre a Arquitetura 
sustentável dentro do Seminário “Iniciativa Solvin/Indupa”.

Julho
dia 7 radioGrafia da nova GeraÇão No MCB, 
solenidade do 7º Prêmio Jovens Arquitetos. 
dia 8 encontro Na sede do IAB, o 2º Encontro do 
Conselho Estadual dos Núcleos do Interior, com a parti-
cipação de presidentes e representantes dos Núcleos de 
Americana, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, 
Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Ribeirão Preto,  São Carlos, 
Sumaré, Vinhedo e Ribeirão Preto.
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dia 12 mídia Numa iniciativa inédita, a Diretoria 
promove um café da manhã com representantes da mídia 
especializada para debater o papel do IAB e do Boletim 
na sociedade e a presença na mídia. Entre os participantes, 
Nildo Carlos Oliveira, ex-editor da revista “A Construção”, 
Mario Pini e Simone Capozzi, da Editora Pini, Maria He-
lena Estrada, Ivanise Calil e Cristiano Barata, da Art-design, 
Arlindo Mangioli, da revista Projeto e Maria Angélica 
Sousa, da Universidade São Marcos.

dia 23 SuStentaBilidade Seminário “Iniciativa Sol-
vin/Indupa”, para a publicação de um livro com projetos 
de arquitetura e urbanismo na linha do desenvolvimento 
sustentável.

aGoSto
oPera Prima Com 488 trabalhos inscritos (um recor-
de), são anunciados os vencedores (premiados e menções)  
do concurso Opera Prima´2005. 

SetemBro
dia 15 vi Bia No Pavilhão da Bienal, em São Paulo, 
o lançamento oficial da VI BIA – Bienal de Internacional 
de Arquitetura e Design “Viver na Cidade” para a mídia.
dia 22 e 23 núcleoS III Encontro do Conselho Es-
tadual, em Campinas, SP, com a presença de dez presi-
dentes dos Núcleos do Estado, além de convidados e 
membros do Conselho Superior.  

outuBro
dia 20 122º coSu Com organização do IAB paulista, 
é inaugurado, na sede do Instituto, em São Paulo, o 122º 
Cosu, que mobilizou 63 representantes de Departamen-
tos de todo o país.
dia 22 Bienal Solenidade de abertura da VI BIA - 
Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Com  o 
apoio do IAB/SP,  além da Fundação Bienal, o evento re-
colocou em pauta a discussão sobre a cidade.

novemBro
dia 7 a 13 Sob o tema DesContinuidade, São Paulo, 
com apoio do IAB/SP, sediou encontro que reuniu arqui-
tetos portugueses e brasileiros sobre a arquitetura contem-
porânea do Norte de Portugal.
dia 14 eleiÇÕeS Instalação da Comissão Eleitoral, 
inaugurando oficialmente o calendário para as eleições 
que devem eleger a nova Diretoria do IAB/SP para o pró-
ximo biênio 2006/07.
dia 30 nova diretoria Eleita Chapa 1 - IAB Unido 
vence.

aGora, ao futuro!
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Curtas

VI BIA/PREMIAÇÕES
ao longo da Bienal foram realizadas, ainda, as solenidades de premiação 
dos seguintes concursos: Sede do Museu da Tolerância/uSP, Escolas de 
arquitetura e da Exposição Geral de arquitetos da Vi Bia.
atenção! Confira a informação completa (as escolas, as equipes, os 
orientadores, os júris e as atas) no site do iaB/SP: www.iabsp.org.br
E, também, na edição do BO´��.
 
Concurso Sede do Museu da Tolerância/USP, 
São Paulo
Entre os 18 projetos inscritos, foram vencedores:

1º Prêmio – Projeto 
de nº 03
autores: Juliana Corradi-
ni e José alves - SP

�º Prêmio – Projeto 
de nº 99
Autores: José Maria 
de Macedo Filho, Edgar 
Gonçalves Dente 
e Christiane Costa 
Ferreira Macedo - 
Santos/SP

�º Prêmio – Projeto 
de nº 107
Autor:  alexandre 
Brasil Garcia e Bruno 
Santa Cecília - Bh/MG
além disso, houve nove 
menções honrosas e qua-
tro destaques.

Notas
Teatro de Natal -  a equipe de Mario Biselli e Guilherme Motta, 
de São Paulo, venceu o concurso nacional para a construção novo 
teatro de Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Em segundo 
lugar, ficou o projeto de Juliana Coradini, e, em terceiro, o projeto de 
Renato e  lilian Dal Pian, também de São Paulo.  

1º lugar - arquitetos Mário Biselli e Guilherme l. Motta - SP

�º lugar - arquitetos Juliana Corradini e José alves - SP

�º lugar - arquitetos Renato Dal Pian e lílian Dal Pian - SP
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Concurso Escolas de Arquitetura “Viver na 
Cidade”
Dos 53 projetos nacionais ou internacionais participantes, 
foram premiados:
1º lugar - Projeto Fragmentos da luz – uma proposta de unidade, 
São Paulo, de alunos da escola Fundação armando álvares Pentea-
do/FaaP.
�º lugar - Projeto Matrix, da università degli Studi la Sapienza, Roma, 
itália.
�º lugar - Projeto Planejando a Sustentabilidade Metropolitana, de 
alunos da universidade São Marcos, São Paulo. 
além dessas, nove escolas receberam menção honrosa.

Exposição Geral de Arquitetos
Das dezenas de projetos nacionais ou internacionais que participaram 
da Vi Bia, foram premiados:

Prêmio ex-aequo - Casa 
larga, México, arq. augusto 
quijano axle.
  

Prêmio ex-aequo - Praça 
da amauri, São Paulo, arq. isay 
Weinfeld.

AU na pole – Durante  a 10ª  Bienal de Buenos aires, realizada em setem-
bro, a revista brasileira  au – arquitetura e urbanismo foi selecionada pelo 
Cayc – Centro de arte y Comunicación da argentina como a melhor revista 
de arquitetura da américa latina. Da mostra, participaram vários arquitetos 
internacionais, além de arquitetos brasileiros: isay Weinfeld expôs projetos 
realizados em Brasília e em  São Paulo, e  Ruy ohtake mostrou o programa 
de identidade cultural de heliópolis, em São Paulo, de sua autoria.

Prêmio ex-aequo - FDE ChB, 
Campinas, SP, arqs. Milton Braga, 
Fernando de Mello Franco e Marta 
Moreira.

Além dos prêmios principais, três menções honrosas e doze 
destaques.

Brasil, prata em sustentabilidade – Com o projeto “Escola 
de mínima energia”, a equipe de arquitetos brasileiros Michael laar, Célio 
Diniz, Eduardo Canellas, Eduardo Dezouzart e Tiago Gualda, do Rio de 
Janeiro, ficou em segundo lugar na etapa latino-americana do concurso 
promovido pela empresa multinacional cimenteira holcim awards , para 
construção  sustentável. o primeiro lugar coube  ao projeto Tetos Verdes, 
dos argentinos hugo Gilardi, Juan Rautenstrauch e Raul halac. os projetos 
participarão da etapa final internacional, em 2006. 

Congresso de Istambul - Competição de Estudan-
tes Como parte das atividades e discussões do Congresso Mundial de 
arquitetura organizado pela uia, em istambul, foi promovida, em parceria 
com a uNESCo, uma competição de projetos de estudantes de todo o 
mundo. o tema da competição internacional foi “Extreme”, dentro do 
qual uma enorme gama de sub-temas era possível (dos geográficos, aos 
econômicos, políticos ou sociais).
Confira os projetos da participação brasileira no site do iab.
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Biênio �004 / �00�
Presidente: Paulo Sophia. 1o vice-presidente: Eduardo de Jesus Rodrigues. �o vice-presidente: Décio Tozzi. �o vice-presidente:  antonio Cláudio P. da Fonseca. Vice-presidente 
financeiro: Carlos Carmelo de Benedetto. Diretor financeiro: Pedro Nosralla Júnior. 1o secretário: lílian Dal Pian. �o secretário: Cecília Pisetta.  Diretores: Jaime Cupertino, Pedro 
de Melo Saraiva, Fernando de Magalhães Mendonça, Regina helena Vieira Santos, Francisco Prestes Maia Fernandes e Elefterios a. athanasopoulos. Conselho Fiscal: Roberto Selmer Júnior, 
José Renato Soibelmann Melhem e Poliana de Melo leite. Conselho Superior (titulares): Elisabete França, Fábio Penteado, Pedro antonio Galvão Cury, Pedro Paulo de Mello Saraiva, 
Joaquim Guedes, Renato luiz Martins Nunes, Edson Jorge Elito, Marcelo Daniel hobeika, Eduardo habu e Mario Yoshinaga. Conselho Superior (suplentes): João honório de Mello 
Filho,José Eduardo Tibiriçá, lucio Gomes Machado, José Magalhães Jr, Valter Caldana, Carlos Bratke, Paulo César Freire, Fernando Rodrigues Neto e  aurivaldo Farias de C. Pacheco. Vice-
presidentes regionais de Núcleos: Joaquim Caetano de lima Filho – Campinas, Elisabeth Brigida Bottamedi – São Carlos, ana Maria abreu Sandim – Mogi das Cruzes, Maria Cristina 
Bondezan – Marilia e Paulo Roberto Correa – Bauru. Conselho Superior Especial da Presidencia: José Carlos Ribeiro de almeida, arnaldo Martino, Titio livio Frascino,  antonio Carlos 
Sant’anna Jr e ubyrajara Gilioli. Conselho Vitalício: Miguel Pereira, Ciro Pirondi, Fábio Goldman e Fábio Penteado. Vice-presidente do IAB/DN: Gilberto Belleza

RELAÇÃO DE NÚCLEOS (INTERIOR) DO IAB-SP: PRESIDENTES
Americana: Victor Chinaglia Jr. Araraquara: Renata aboud Barbugli. Bauru: Wagner Domingos. Campinas: Marcelo Daniel hobeika. Franca: Cláudio Barbosa Ferreira. Guarulhos: Mario 
Yoshinaga. Itatiba: José augusto Silveira Franco. Jundiaí: Ricardo Ropelli Felippi. Limeira: alex Marques Rosa. Litoral Norte: Davison Becato. Marilia: Mauricio Santana Rezende. Mogi 
das Cruzes: Nelson Bettoi Batalha. Piracicaba: Francisco Ferraz Jr. Presidente Prudente: Kazuo Maezano. Ribeirão Preto: onésimo Carvalho. Santo André: Roberto Dias Marin. 
São Carlos: Regina Maria Duarte Doria. São José dos Campos: Rolando Rodrigues da Costa. São José do Rio Preto: Márcia B. Pontes Gestal. Sorocaba: Paulo Cesar Freire. Sumaré: 
Fernando Rodrigues Neto. Suzano: Eduardo habu. Taubate: Paulo Gomes de oliveira. Vinhedo: aurivaldo F. de Carvalho Pacheco

GRUPO DE ASSESSORIA
PLANEJAMENTO URBANO – Coordenação: Arq. Rosa Puchala – Composição inicial: Arqs. Candido Malta Campos, Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e Tito Livio Frascino. FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Candi Hirano – Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna e Paulo Correa. PRÁTICA PROFISSIONAL 
– Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado – Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson Elito e Marcos Toledo. LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL – Coordenação: Arq. Marco Fogaccia – Composição 
inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá, José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel Fabregues. HABITAÇÃO – Coordenação: Arq. Joan Villá – Composição 
inicial Arqs. Elisabete França e Pedro Paulo de Melo Saraiva. PATRIMONIO HISTÓRICO – Coordenação: Arq. Marcos Carrilho – Composição inicial: Arqs. José Carlos Ribeiro de Almeida, Jon V. Maitrejeam, 
Haroldo Galo, Guilherne Mota e Victor Hugo Mori. MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA – Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli, Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José Ricardo de Carvalho, 
Adauto Paes Manso, Pedro Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de Jesus Rodrigues. QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA – Coordenação: Arq. Arnaldo Martino – Composição inicial: Arqs. José Luis 
Tabith, João Honorio de Melo Filho e José Borelli. TRANSPORTES – Coordenação: Arq. Renato Anneli – Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e Silvana Zione. CONCURSOS – Composição inicial: 
Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza, Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter Caldana. HONORÁRIOS DO IAB-SP – Composição inicial: Arqs. Takeo 
Tanaka, Helia M. Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oliveira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Armando Cunha, José Roberto Costa 
Lima, Leandro Edward Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e Aparecida Bou Ghosn.

REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: Arq. João Honório. CNLU:  Miriam Tibiriça – Titular. Gilberto Belleza – Suplente. CIC – COMISSÃO DA INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO: 
Eleftérios Athanasopoulos. CNLU – COMISSÃO NORMATIvA DE LEGISLAÇÃO URBANA: Arq. Antonio Claudio – Titular. Arq. José Luiz Tabith Jr. – Suplente. COMLU – COMISSÃO MUNICIPAL DE LIMPEzA 
URBANA: Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular. Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente. COMISSÃO ESTADUAL DE HABITACÃO: Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida. COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA 
– CENTRO/EMURB: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Francisco Spadoni – Suplente. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA: Arq. Francisco Prestes Maia Fernandes – Titular. Arqª. Renata 
Helena de Paula – Suplente. CONDEPHAAT: Arq. Jon Andoni V. Maitrejean. CONPRESP: Arqª. Mônica Junqueira. CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA: Arqs. Tito Livo, Miguel Pereira e José Luiz 
Tabith. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENvOLvIMENTO URBANO DE SANTOS: Arq. Nelson Goncalves de Lima. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENvOLvIMENTO SUSTENTÁvEL 
SECRETARIA DO vERDE E MEIO AMBIENTE: Arq. Miranda Martinelli Magnoli – Titular. Arqª. Ana Maria Antunes Coelho – Suplente. CONSEMA: Arq. Violeta Saldanha Kubrusly – Titular. Arqª. Eduardo Trani 
– Suplente. CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”: Arq. Paulo Sophia. CREA/SP – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA: Titular: Arqs. Gilberto Belleza, Edson Jorge Elito, 
Rolando Rodrigues da Costa, Benno Michael Perelmutter, Paulo Roberto Correa, Denise Guarezzi e Marco da Silva Fogaccia. Suplente: Arqs. Maria de Lourdes de Carvalho, Elvis José Vieira, Maria do Carmos Lopes 
Soueiro, Onésimo Carvalho de Lima, Ricardo Ropelle Felippi, Ricardo Carvalho Lima Ramos e Francesco Rivetti. EMURB – GRUPO DE GESTÃO DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA: 
Titular: Arq. Carlos Carmelo De Benedeto,  Suplente – Arq. Vasco de Mello. FÓRUM SÃO PAULO: Arq. Sergio Zaratin – Titular. Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente. PROCENTRO: Arq. José Armenio 
de Brito Cruz – Titular. Arq. Pedro Nosralla Jr. – Suplente. SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENvOLvIMENTO URBANO – COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA – CPPU: Arq. Sylvio de 
Ulhoa Cintra Filho. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE SÃO PAULO – SEMPLA CONSELHO CONSULTIvO / PLANO DIRETOR: Arq. Rosa Maria Puchala – Titular. Arq. Gilberto 
Belleza – Suplente. vIvA O CENTRO: Arqª. Elisabete França. COMISSÃO CONSULTIvA DE ARTE - METRô  – Titular: Vasco de Mello, Suplente - Carlos Carmelo De Benedeto 

Curtas

In memoriam

Concursos

Espaço do associado
VI BIA
Prezados organizadores da Vi Bienal internacional de arquitetura 
de São Paulo. após uma visita cuidadosa à exposição, gostaria de 
parabenizá-los pela qualidade do evento. Frente ao estado atual da 
arquitetura no Brasil,
torna-se de extrema relevância a consolidação da divulgação e enten-
dimento de nossa produção.

Abraços,
Arq. Dr. Leandro Medrano

DAC | FEC | UNICAMP

+14/11 – Arquiteto Setsuo Ka-
mada, que dirigia o escritório Ka arquitetos, 
precursor no país dos centros de processamento 
de dados, formado pela Fau/uSP, em 58, foi sócio 
do iaB desde 1964. Setsuo Kamada contribuiu 
para as conceituações e o desenvolvimento de 
uma arquitetura técnica e ligada aos serviços da 
tecnologia da informação. Enfronhou-se neste 
universo tecnológico, portou-se como arquiteto 

universalista associando essa postura a uma especialidade nascente.

Canal
Concurso Ousadia Ibracon
Prezado arq. Paulo Sophia,
Em nome do instituto Brasileiro do Concreto (iBRaCoN), vimos 
agradecer a contribuição e divulgação do Concurso ousadia, o  que 
para nós representou o sonho de união de tão nobres e complemen-
tares profissões: a arquitetura com a engenharia.
Tivemos um excelente resultado, talvez muito melhor do que esperá-
vamos para a primeira realização do Concurso. isso se deve em grande 
parte, ao apoio que temos recebido de instituições como o iaB, que  
muito tem contribuído para o desenvolvimento da arquitetura e da 
engenharia no país.
a saber, contamos, em Recife (PE), com 15 equipes, o que repre-
sentou 76 pessoas, entre alunos de arquitetura e engenharia e 
professores orientadores, trabalhando em estruturas de pontes, 
algo inédito no Brasil.
Fizeram parte dessa empreitada, em número, equipes dos seguintes 
estados: Pernambuco (10), São Paulo (2), Goiás (1), Espírito Santo 
(1) e Ceara (2); e de diferentes universidades: uNiCaP (PE), ESu-
Da (PE), FauPE (PE), uFPE (PE), uFG (Go), uSP (SP), uFC (CE) e 
uNiFoR (CE).
Sendo que, obtiveram maior êxito as equipes: da uSP com o 1° lugar; 
da uNiFoR com o 2° lugar; novamente da uSP com o 3° lugar e da 
uNiCaP e ESuDa com prêmio de destaque.
Gostaríamos de mais uma vez, poder contar com o seu apoio para a 
divulgação de imagens-projeto dos trabalhos citados, que virão acom-
panhados de um pequeno texto introdutório e sínteses explicativas 
dos trabalhos em questão.

Obrigado.
Um grande abraço,

Comissão Organizadora

4º Prêmio Pré-fabricados (categoria Estudantes) - objetivo:  
elaboração de projetos de edificação com tema livre, que se utilizam 
de elementos ou componentes industrializados. inscrições até 26 de 
junho de 2006. inf. iaB/SP, fone (11) 3259-68.66/www.iabsp.org.br 
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