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Segundo Tempo

I

niciamos o segundo tempo do mandato

2006 / 2007 – é

grande e ousado o programa estaBelecido, mas nos

propomos a traBalhar para conseguir realizá-lo com a
ajuda de todos os nossos companheiros associados do

departamento paulista.

Estadualização Administrativa do Departamento
Esta proposta, que ao mesmo tempo em que mantém
a autonomia de gestão dos Núcleos, de forma a valorizar
a sua importância e liderança junto as suas comunidades,
no seu papel cultural e de cidadania, abre para o Departamento a possibilidade de conquistarmos níveis superiores de atuação e representatividade para o IAB Estadual.
Neste momento estamos em um processo de cadastramento, regularização e atualização documental, e programamos uma reunião das presidências, prevista na
segunda quinzena de março, para somarmos idéias,
aperfeiçoarmos o projeto e colocá-lo em marcha após a
realização de um Conselho Estadual, ainda nesta primeira parte do semestre.
O Restauro do Prédio do IAB
O projeto de restauro do prédio do IAB está em
pleno andamento, com os estudos e pesquisas sobre a
documentação disponível, levantamento da situação
existente e digitalização do projeto e da situação original, como a elaboração dos estudos preliminares do
projeto de readequação dos espaços do Instituto, que
serão em breve apresentados aos nossos associados.
Uma vez já encaminhadas as aprovações legais do
projeto, junto ao CONDEPHAAT e Prefeitura Municipal,
realizaremos uma ação de captação de recursos e patrocínios com o intuito de fazer o processo do restauro
um acontecimento cultural contínuo com plena divulgação. No evento do lançamento oficial do programa
do restauro, estaremos abrindo um “Livro de Ouro”
para contribuições dos arquitetos e amigos da arquitetura e a apresentação de um álbum de gravuras de
croquis de importantes arquitetos paulistas, tendo por
tema suas contribuições à cidade de São Paulo, e leilão
de seus desenhos originais revertendo os recursos obtidos, como início da constituição do fundo para o
restauro.
Cursos de Formação Continuada e Estágios
Prosseguindo no nosso programa de cursos, no qual
já iniciamos um processo de realizá-los também nas diversas regiões do Estado, estamos equipando e atualizando nossa sala para cursos, especialmente adquirida em
nossa Sede com esta especial finalidade. Neste ano implantaremos de forma experimental um primeiro módulo
do programa de estágio proposto, sob a coordenação do
IAB, programa este, inovador e de grande contribuição à
formação dos jovens futuros arquitetos.

7ª Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo
Está programada para novembro do corrente ano a 7ª
Edição da Bienal Internacional de Arquitetura.
A partir deste ano, foi constituída uma comissão permanente consultiva para as Bienais, com composição
representativa dos IAB Direção Nacional e do IAB Departamento São Paulo que deverá nesta primeira atuação,
acumular o papel de curadoria. Já foi constituído o grupo
gestor executivo e definido o tema central da Bienal, que
é – “Arquitetura – O Público e o Privado”, se desenvolve
o trabalho intenso para a viabilização e realização deste
grande evento do calendário cultural de São Paulo, e
considerada entre as maiores e melhores exposições internacionais de arquitetura.
Convênio IAB / CREA
Foi no mês de Janeiro assinado convênio com o CREASP, com o objetivo de transferir os recursos relativos aos
10% recolhidos pelas ART. As nossas colocações, quanto
aos ajustes no convênio estão atendidas, acrescidas mesmo de proposições do próprio CREA no sentido de melhorá-lo, como o dividir proporcionalmente o saldo destes
recursos recolhidos, mas que não tiverem as indicações
das instituições realizadas pelos profissionais. Ressaltamos
a importância de serem efetuadas as Anotações de Responsabilidade Técnica como garantia legal do exercício
profissional, como também da consignação do nº 64 no
campo apropriado do formulário, para dirigir uma maior
quantia de recursos para o IAB. Estes recursos estão obrigatoriamente vinculados à divulgação da importância e
necessidade do controle do exercício profissional e apoio
às atividades do CREA, no sentido de fazer cumprir as
normas e a legislação profissional.
Outras Atividades e o Fórum de Debates
O IAB/SP, neste ano, prosseguirá nas suas atividades
dirigidas às políticas profissionais como a constituição do
CAU e aquelas correntes, relativas as inúmeras representações institucionais no âmbito dos Municípios e do Estado; aos concursos em estudo e já propostos para breve
lançamento; o evento tradicional da Premiação: Jovens
Arquitetos; e ainda programamos para setembro, um
grande Fórum de Debates para discutir a Arquitetura e a
profissão, no qual se colocarão as questões relativas a
inserção da arquitetura como atividade cultural e de alta
especialidade técnica e artística na sociedade brasileira;
as formas atuais aviltadas de contratação com critérios de
menor preço, “turn keys”, etc. como a concorrência
predatória entre os próprios profissionais.
Como sempre convocamos todos os nossos companheiros associados a participarem e os ainda não associados a engajarem-se nesta vasta atividade em prol da valorização da arquitetura e dos arquitetos.
ARQ. ARNALDO MARTINO
PRESIDENTE DO IAB/SP.
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(Francisco) FERRAZ e (Marcelo) FERRAZ

V

encedores do concurso para a Requalificação
do

Bairro Amarelo,

em

Berlim, Alemanha,

em 1997, quando comemoraram, felizes, com
uma garrafa de champanhe a premiação, os
arquitetos mineiros, do escritório

Arquitetura,

Brasil

são autores de uma obra fértil marcada

pelo erudito e o vernacular, o antigo e o moderno, o
simples e o plural, o

“pão e o vinho”.

Uma obra vinculada fortemente às raízes da cultura e
ao clima do país. Sem dúvida alguma, dois arquitetos-feras,
cujo trabalho sinaliza para a possibilidade de uma arquitetura brasileira independente, com identidade e características próprias, sem sotaque.
Francisco nasceu em Cambuí, MG, em 1952. Marcelo,
em Carmo de Minas, MG, em 72.
Com rica bagagem profissional, que incluem estágios
no escritório Joaquim Guedes, Júlio Katinsky, Abrahão Sanovicz ou com a arquiteta Lina Bo Bardi, são, também, cofundadores da Marcenaria Baraúna, com trabalhos de desenho mobiliário e objetos de madeira, como a cadeira e
poltrona Filó, os bancos Marola e o banquinho Caipira.
Marcelo Ferraz, por sinal, iniciou seu estágio com Lina,
em 77, nas obras do Sesc-Pompéia, em São Paulo e, no final
dos anos 90, torna-se diretor executivo pela excelente programação cultural e editorial do Instituto Lina BO e P. M., na
época em que eu trabalhava, como repórter, na AU. Instituto, que infelizmente, por várias razões, se perdeu no meio
do caminho.
Com Lina e Suzuki, participou, nos anos 90, do projeto
de revitalização e recuperação do Centro Histórico de Salvador, BA.
Antes do escritório Brasil Arquitetura, Francisco e Marcelo fundaram, com Marcelo Suzuki, Tâmara Roman e José
Sales Costa Filo, o Ateliê Vila Madalena, encerrando suas
atividades em 81, quando abrem o novo escritório.
“A obra do Brasil Arquitetura – conforme comenta João
Filgueiras Lima (Lelé), no texto de apresentação - se insere
no perfil modernista e despreza os modelos fáceis da arqui-

FRANCISCO FANUCCI/MARCELO FERRAZ
Autores: Cecília Rodrigues dos Santos e Vasco
Caldeira
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 escritório Brasil Arquitetura, de São
Paulo. O livro tem textos de apresentação de João Filgueiras
Lima (Lelé) e do prof. Max Risselada, da Holanda.

tetura internacional, mas nem por isso é saudosista ou
anacrônica”.
Ao contrário, tem uma expressão bem atual e brasileira,
pois interpreta com clareza o contexto cultural e socioeconômico do país. Se é regionalista, não é porque se fecha a
influências externas, mas simplesmente porque as absorve,
as digere e as transforma segundo uma visão que respeita
nossa memória, nossas tradições, e porque assume também
nossas características climáticas de país tropical.”
Além de residências, a Carta de trabalhos do Brasil Arquitetura inclui projetos de museus, edifícios comerciais,
agências bancárias, escolas, lojas e praças. Aos quais se
somam projetos de requalificação urbana e restauração de
edifícios históricos, como o Cine-Teatro de variedades Carlos
Gomes, em Santo André, SP, a Fundação Darcy Ribeiro, Rio
de Janeiro, RJ ou o museu Rodin, na Bahia (2002), com
paisagismo de Raul Pereira, que foi premiado na Bienal
Ibero-americana deste ano, em Buenos Aires, Argentina, na
categoria patrimônio edificado.
Uma publicação, em suma, que confirma a necessária e
bem-vinda contribuição do arquiteto para a qualidade do
espaço, onde nascemos, moramos, vivemos, nos movemos
e estamos.
A publicação recebeu “menção honrosa”, na premiação
do IAB/SP´06. Segundo o júri, o livro, com fotos de Nelson
Kon, expõe “com clareza, o pensamento dos arquitetos,
herdeiros de uma vertente quer preza a austeridade, que foi
decisiva na conformação da arquitetura paulista”. Como bem
assinalou Cecília Rodrigues, no introíto, “a arquitetura é (e
continua) uma questão cultural”.

Este boletim é uma publicação oficial do IAB
Instituto de Arquitetos do Brasil • São Paulo
Presidente: Arnaldo Martino
Editor: José Wolf
Coordenação editorial: Lilian Dal Pian

Arte: Eder Alencar de Figueiredo
Fotos: Ari França
Apoio: Emerson Fioravante
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valor da taxa sejam repassados
ao IAB

Concurso Solvin

Em nome da sustentabilidade

A

iniciativa

Solvin, com o apoio do IAB, que

se propõe a incentivar trabalhos em favor
da

Arquitetura

1

9

2

10

sustentável, divulgou os

projetos premiados, em

2006,

elaborados

por estudantes de graduação em

Arquite-

tura e Urbanismo, em faculdades dos Estados do Paraná,

Rio de Janeiro e São Paulo.
Promovida pela Solvay Indupa do Brasil, o objetivo da
iniciativa é divulgar e incentivar projetos alternativos, com
a utilização de recursos naturais, para a melhoria das condições ambientais das cidades, com a utilização de elementos de PVC.
Nesta EDIÇÃO, na qual, alunos da PUC do Paraná e da
Mackenzie, de São Paulo, deram um show, foram premiados
os seguintes trabalhos,
1 Sustentabilidade nos centros históricos, de Ana
Luiza Rodrigues, Tatiane Amaro, da UFPR.
2 Moldo-lá, de Daniel Gustavo Trento, Jorge Cazaril,
Ticiana Weiss, Rhenan W. França, da PUC-PR.
3 Posto de guarda-vidas, de Francis Camargo Iwamura,
PUC-PR.
4 Ciclo, de Bruno Bewals, Gustavo Utrabo, da PUC-PR.
5 Centro de Estudos de Arquitetura Sustentável, de
Giovane Pereira Alves, da Universidade Estadual de
Maringá, PR.
6 Residência tropical flutuante, de Gustavo Ferreira
Leite, André Daemon, Danilo Filgueiras de Barros, Rodrigo Marques, da UFRJ.
7 A Torre do Castelo, de Paulo Neves, Pedro Pedalino,
da Universidade Estácio de Sá, RJ.
8 Sustentabilidade em habitação de caráter social,
de Ana Paula Sassarão, Arthur Ferradas, Paula Yumi,
Tatiana Misumi, da FAU-Mackenzie, São Paulo.
9 Ambiente Alternativo, de Paula Sertório, FAAP, São
Paulo.
10 Habitação bioclimática, de Paula Flores Rigolo, Mariana Afonso, FAU/USP.
11 Passagem cultural, de Mário Catani e Érico Flumignan,
da FAU/Mackenzie.
12 Viver Cidade, de Júlia Venzon, Cláudia Gouveia, Feranda Sakr, da FAU-Mackenzie.
13 Vila residencial sustentável, de Eder Sulimam, Universidade 9 de Julho (Uninove), São Paulo.
14 Blocos moldados e empilháveis de PVC, de Ricardo
Alfredo Messano, Fau-Mackenzie, São Paulo.
15 Residência integrada sustentável, de Dayse Cristina
Ferreira, Fabiana de Freitas Moret, Universidade São
Judas Tadeu, São Paulo.
Informações: iab/sp, fone (11) 3259-6866
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ArtiGo

Por uma “Cidade Limpa”

A

o assumir a gestão municipal, no início de
2005, o então prefeito josé serra levantou
a Bandeira de que é preciso “colocar a casa
em ordem”. esta proposta desencadeou a
implantação de diversas ações de “zeladoria”, Buscando organizar o espaço urBano caótico resultante do crescimento rápido e sem planejamento da cidade de são paulo. dentre essas ações, merecem menção o
programa de recapeamento asfáltico, o passeio livre de
padronização de calçadas, o fortalecimento do psiu -setor que comBate a poluição sonora--, a demolição das
escolas de lata e a melhoria do sistema de drenagem da
cidade.

Neste início de 2007, o programa que mais vem causando polêmica é o Cidade Limpa, que combate a poluição visual. Para entender essa polêmica é preciso relembrar o início do programa, em 2005, quando ocorreram
as primeiras reuniões entre técnicos da Prefeitura e empresas de mídia exterior, na busca de soluções para o
problema. Nesta época, a Secretaria de Coordenação das
Subprefeituras e o SEPEX-SP (o sindicato responsável
pelas empresas de mídia exterior) tentaram compor uma
parceria para combater a publicidade clandestina e organizar a paisagem urbana. O resultado, entretanto, não foi
satisfatório, pois a fiscalização tinha dificuldade em detectar as peças publicitárias irregulares, devido à permissividade e à complexidade da legislação vigente na época.
As empresas, por sua vez, não mostraram o necessário
empenho pois, de certa forma, essa realidade que não
lhes era inconveniente.
Frustrada essa tentativa de parceria, a gestão do já
empossado Prefeito Gilberto Kassab optou por uma forma
mais agressiva de atacar a questão: elaborou a lei 14.223
(de 26 setembro de 2006), que limita a dimensão dos
anúncios indicativos de lojas e escritórios, bem como exige
a retirada de todo tipo de propaganda exterior em outdoodrs, backlights, faixas e pinturas em muros. Faixas em
postes e pinturas em muros já eram vedadas pela legislação
anterior e começaram a ser retiradas ainda em 2006. Só
no segundo semestre de 2006, empregando caminhões
antipichação que soltam jato de tinta cor de concreto,
foram cobertas pichações e propaganda em 1 milhão de
m² de muros.

Mobiliário Urbano Renovado
Paralelamente à questão da poluição visual, a EMURB elabora uma licitação para ampliar e modernizar o mobiliário urbano da cidade São Paulo.
A proposta é que a empresa vencedora instale em toda cidade --e sem custo para a municipalidade-- lixeiras, pontos de ônibus cobertos, banheiros
públicos e demais equipamentos necessários, com desenho adequado para
uma metrópole. Os recursos necessários virão exatamente do espaço publicitário que este mobiliário poderá dispor. Desta forma, o dinheiro atualmente gasto em outdoors e faixas será direcionado para a instalação e manutenção do mobiliário urbano

Em 2007, com a lei 14.223 atingindo também outdoors
e backlights, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras montou uma estrutura especial para retirar estas estruturas publicitárias, o que, em alguns casos, é bastante
complexa. Foram contratadas 24 equipes, que trabalham
24 horas por dia para remover o material indicado pela
fiscalização. Nos primeiros 45 dias do ano, foram retirados
546 outdoors pela Prefeitura e 557 pelas empresas, de um
total de aproximadamente 8.000 existentes na cidade. Além
de retirar as peças publicitárias, o fiscal que acompanha a
operação também multa toda a “cadeia produtiva” responsável pelo outdoor , que envolve os proprietários do terreno
ou imóvel, o anunciante e a empresa de publicidade. As
multas correspondem a R$10.000,00 para outdoors de até
4 m² e R$1.000,00 por metro quadrado excedente. Os valores são elevados, para tentar inibir o desrespeito à lei.
Em abril de 2007 será a vez do comércio de rua se adequar ao Cidade Limpa. Sobre protestos da Associação Comercial, a lei 14.223 limita a dimensão e a altura dos
anúncios indicativos a proporções adequadas ao pedestre.
Com isso, totens como o da rede de fast food Macdonalds
-- pensados para atrair a atenção a longa distância-- não
serão mais permitidos.
Após o dia 31 de março, todos os estabelecimentos
comerciais terão de renovar seu CADAN (pela internet ou
nas Subprefeituras) e colocar placas novas, respeitando as
seguintes dimensões: imóveis com até 10 metros de frente
poderão ter placas com até 1,5 m², os imóveis com a frente
entre 10 e 100 metros poderão usar 4 m² e os com mais de
100 metros, duas placas de 10 m², desde de que estejam
separadas por pelo menos 40 metros.
Nem tudo, porém, está deslizando sobre rodas. Além de
dividir a opinião pública, o programa tem sofrido grande
pressão por parte das empresas afetadas. Alguns outdoors
e faixas foram espalhados pela cidade pedindo até a renúncia do Prefeito Kassab --que chegou a agredir verbalmente
um manifestante que protestava em um hospital.
Protestos também ocorreram na frente do prédio da
Prefeitura e, neste caso, a critica é que o projeto desempregará muita gente envolvida na instalação de publicidade
externa. Mas a grande batalha talvez esteja ocorrendo na
Justiça: 115 ações individuais e 8 ações coletivas foram
abertas, buscando suspender a lei por inconstitucionalidade.
Destas, 82 individuais e 5 coletivas foram derrubadas, restando --entre outras ações-- a movida pelo SEPEX-SP, que
impede a retirada dos outdoors protegidos por liminar.
Outra grande polêmica deriva do argumento de que a
publicidade externa faz parte da paisagem de qualquer
metrópole capitalista e que existem lugares em que até
funciona como atrativo turístico, como no caso de Times
Square, em Nova Yorque, e Picadilly Circus em Londres. A
realidade é que, mesmo nestas metrópoles, a publicidade
tem seu lugar bem definido, de forma a complementar e
não competir com a arquitetura e a natureza, os verdadeiros
atrativos do espaço urbano.
JOSÉ RENATO MELHEM
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Concurso Caixa

C

om o objetivo de dirimir o alto índice de
déficit habitacional, no país, a

Caixa Eco-

nômica Federal, com apoio do IAB, promo-

Concurso Público Nacional de Idéias
Soluções para habitação Social.

veu o
e

Em sua terceira edição, o Concurso recebeu 81 propostas vindas de várias regiões do país. Resultado:

Projetos premiados
Categoria: terrenos inseridos em malha
urbana de áreas centrais, com
tipologias para alta densidade.
Terreno: Niterói, RJ.
Proposta (equipe): Alberto Bloch, Mônica Rocio e
Laura Vescina.

Categoria: vazios urbanos de porte
médio

Terreno: Rio de Janeiro, RJ.
Proposta (equipe): Ricardo Esteves, Fernando Gato,
Flora Maranhão, Humberto Kzure, Júlio Bentes, Lilia
Varela, Laurentina Valentim, Mariana Estevão e Sílvia
Carvalho.

Categoria: lotes urbanos de pequeno
porte

Terreno: Porto Alegre, RS.
Proposta (equipe): Ana Cláudia Vettoretti, Cristina
Gondim, Helena Cavalheiro, Gabriel Gondim, Jonaina
Kalsing, Fábio Zimbres, A. Álvares Silva.

Categoria: reciclagem de prédios
urbanos deteriorados

Terreno: Salvador, BA.
Proposta (equipe): Alexandre Prisco, Barreto,
Esterzilda Berenstein, Nivaldo Andrade, Vânia Hemb,
Ekisa Furian, Vinícius Gonçalves e Danilo Farias.
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Premiação IAB/SP’06

As diversas (e novas) faces
da arquitetura paulista
Com 160 projetos inscritos, a Premiação do IAB/SP se consagra
como um dos eventos mais prestigiados da arquitetura brasileira
contemporânea.

A

cerimônia de premiação, com a presença
do presidente Arnal-

M artino (IAB/
e Gilberto Belleza (IAB nacional), foi no MASP,
no dia 18 de dezembro. Apesar do
temporal que caiu sobre a cidade,
o auditório do Museu ficou lotado, com arquitetos, estudantes,
representantes dos N úcleos do
Interior, além da mídia e patrocinadores (Usiminas, Abcem, Placo,
Eterplac, Holcim, Abatex, Remantex, Eternit), que, ao final, se
confraternizaram num coquetel.
do

SP)

Em breve discurso, tanto Martino
quanto Belleza, ressaltaram a importância da premiação, ao
viabilizar para a sociedade projetos de profissionais que
trazem, sejam no setor público ou privado, soluções de
qualidade com avanços tecnológicos, construtivos e ambientais, além do compromisso com a cultura e a cidade, contribuindo para a evolução e renovação da produção arquitetônica brasileira.
Aos poucos, sob clima de suspense, são divulgados os
projetos vencedores que, desta vez, teve 31 destaques, 12
prêmios (incluindo os prêmios especiais Rino Levi e Carlos
Millan) e 19 menções honrosas. O processo de premiação
foi coordenado pelos arquitetos Renato Anelli, Carlos
Carmelo de Benedetto e Miguel Fabregues, que conduziu a solenidade.

Solenidade – À mesa (da esquerda para a direita), Júlio Neves, diretor
do Masp, Miguel Fabregues e Renato Anelli, coordenadores da premiação,
o presidente do IAB paulista, Arnaldo Martino, Gilberto Belleza, presidente
do IAB nacional e Miguel Pereira, do Conselho Superior.

Do júri, dividido em quatro grupos, participaram
Newton Massafumi, Francisco Petracco, Vasco de Mello
e Roberto Gambarato (categoria edifícios), João Carlos
Cauduro, Haron Cohen e Paulo de Tarso Viana (categoria objeto e desenho industrial), Rosa Kliass, Paulo Pelegrino, Liane M. Almeida, Francisco Spadoni, Adilson
Macedo, Cândido Malta e Jorge Cury (categoria cidade
e paisagismo), Mônica Junqueira, Carlos Martins e João
Honório (categoria trabalhos escritos e audiovisuais).
Na Ata divulgada, o júri reconhece no conjunto de
trabalhos entregues, tanto para a categoria obra construída, quanto para a categoria projeto, uma amostragem
significativa da produção arquitetônica brasileira contemporânea. E destaca, com surpresa, que 43% dos trabalhos
apresentados são de residências unifamiliares, o que identificaria ser ainda este setor um dos segmentos privilegiados
de atuação do arquiteto.
O júri ressalta, ainda, a grande qualidade de um conjunto expressivo de trabalhos e observa que uma sutil mudança pode ser observada nas influências de base da atual
produção entre a herança de nossa arquitetura moderna e
a produção informada pelas tendências contemporâneas.

Casa cheia – Arquitetos, estudantes, empresários, representantes da
mídia especializada e dos Núcleos do Interior o auditório do MASP, apesar
do temporal que atingiu a cidade.
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fotos: Antonio Saggese

Prêmio (máximo) Rino Levi
Premiado
Projeto: Fórum de Cuiabá, MT
Autor do Projeto e Coordenador Geral: Marcelo Suzuki
Colaboradores Arquitetos: Cínthia Verçosa, Alexandre A. Nobre, Christian A. Nobre, Lair Reis,
Danielle Spadotto e Marcelo Sodré.
Demais Colaboradores: Eng. José Jairo de Sales: Consultor Estrutura Metálica, Eng. Márcio
Ramalho: Consultor Estrutura Concreto Armada, Arq. Admir Basso: Consultor Conforto Ambiental, Física Rosana Caran: Consultora Conforto Ambiental, Eng. Marcelo Pereira de Souza:
Consultor Instalações Hidro-sanitárias, Eng. Ruy Alberto Altafini: Consultor Instalações Elétricas
e SPDA, Arq. Luciana Schenk: Paisagismo, Eng. Cláudio Menin de Oliveira Santos: Desenvolvimento de Projetos, Enga. Cristina Luiza Bráulio Santos Cabral Araújo Silva: Desenvolvimento
dos Projetos de Instalações, Estagiários: Camila Fernandes da Silva, Marcelo Maia Rosa, Marcele Silveira, Claudia Inoue e Carolina Pádua, Enga. Sonia Josete Ribeiro e Engo. Marcos Fukasse:
setor de engenharia do T.J.M.T.
Segundo o júri, “o trabalho resolve um programa complexo – fórum – com sensibilidade e
pragmatismo, transformando funções em espaços qualificados”.

Prêmio Carlos Millan
Sinalização: Francine Sakata
Desenhos: Marina Kodama e Priscila Tiba
Maquete Eletrônica: Espaço Tempo Produções
Segundo o júri, “a equipe alcançou um estágio avançado de
proposição e de projeto, denotando um alto nível de qualidade
profissional”, além de contribuir para a requalificação da paisagem
numa área de questão ambiental emblemática: a calha do Tietê.

Maquete Eletrônica: Espaço Tempo Produções

Premiado
Projeto: Parque público da lagoa de Carapicuíba, SP
Projeto Geral: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.
Projeto Paisagístico: Barbieri e Gorski Arquitetos Associados e
Maria Cecília Barbieri Gorski e Michel Todel Gorski
Co-autoria: Arq. Patrícia Akinaga
Colaboradora: Arq. Priscila Melhado
Projeto de Arquitetura: Diana Malzoni e Nicole Reiss
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Premiação IAB/SP’06
Categoria – Edifícios Institucionais
Premiado (projeto)
Projeto: Sede do Crea, São Paulo.
Autor: Ubyrajara Gilioli
Colaboradores: André Becker, Marcos Kawase e Ricardo Graner.
Equipe Técnica: J.K. e Mário Franco Eng.; Cia de Projetos; Thermoplan; Soeng; Esther Stiller; J. C. Serroni; J. O. H. de Mello e
CAPsp
Segundo o júri, “o trabalho vencedor resolve o programa, forma
e sistema estrutural, de forma integrada e sensível”.

Menções honrosas (projeto)
Projeto: Centro Olímpico de Indaiatuba, SP
Autores: Rafael A. C. Perrone e Márcio do Amaral
Maquete Eletrônica: Fábio Onuki

Prêmio (executado)
Projeto: Fórum de Cuiabá, MT
Autor do Projeto e Coordenador Geral: Marcelo Suzuki
Colaboradores Arquitetos: Cínthia Verçosa, Alexandre A. Nobre,
Christian A. Nobre, Lair Reis, Danielle Spadotto e Marcelo Sodré.
Demais Colaboradores: Eng. José Jairo de Sales: Consultor Estrutura Metálica, Eng. Márcio Ramalho: Consultor Estrutura Concreto
Armada, Arq. Admir Basso: Consultor Conforto Ambiental, Física
Rosana Caran: Consultora Conforto Ambiental, Eng. Marcelo Pereira de Souza: Consultor Instalações Hidro-sanitárias, Eng. Ruy
Alberto Altafini: Consultor Instalações Elétricas e SPDA, Arq. Luciana Schenk: Paisagismo, Eng. Cláudio Menin de Oliveira Santos:
Desenvolvimento de Projetos, Enga. Cristina Luiza Bráulio Santos
Cabral Araújo Silva: Desenvolvimento dos Projetos de Instalações,
Estagiários: Camila Fernandes da Silva, Marcelo Maia Rosa, Marcele Silveira, Claudia Inoue e Carolina Pádua, Enga. Sonia Josete Ribeiro e Engo. Marcos Fukasse: setor de engenharia do T.J.M.T.
Segundo o júri, “o trabalho resolve um programa complexo – fórum – com sensibilidade e pragmatismo, transformando funções
em espaços qualificados”.

Menções honrosas (executado)
Projeto: Hospital Municipal Cidade Tiradentes
Autor: José Borelli Neto, Hercules Merigo e Walter Makhohl
Colaboradores: Fabio Helfstein Vieira da Costa, Marcos de Oliveira
Costa e Tiago Simões Borelli
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Projeto: Planetário do Carmo
Autor: Rita Vaz e Christina de Castro Mello
Colaboradores: Juliano Barros e Jacqueline Brigagão

Foto: Nelson Kon

Categoria – Edifícios Escolares
Premiado
Projeto: Escola Cáritas, São Paulo
Autores: Mário Biselli e Artur Katchborian
Colaboradores: Natalia Celedon, Cristiana Rodrigues, Paula
Cavaggione e Carolina Pudenzi
Segundo o júri, um “trabalho de sensibilidade e desenho hábil”,
com implantação corajosa num terreno difícil da periferia.

Projeto: E. E. Jardim Ataliba Leonel, São Paulo
Arquitetura: Ângelo Bucci e Álvaro Puntoni
Colaboradores: Maria Isabel Imbronitto, Juliana Braga, Ciro Luis Miguel,
Thobias Xavier E Omar Dalank
Coordenador do Projeto/FDE: Vânia Regina Pierri Oliveira
Consultor Estrutura Pré-Moldada: Jorge Zaven Kurkdjian e Ruy Bentes
Estrutura de Aço: Adilson Luis da Costa
Hidraulica / Elétrica: Eurico Freitas Marques SCL
Construção: Construtora Annunziata CIA & Ltda
Painel: Speto

Foto: Nelson Kon

Foto: Nelson Kon

Menções Honrosas
Projeto: Escola Jardim Ipanema
Autor: Ubyrajara Gilioli
Colaboradores: Marcos Kawase e Ricardo Graner
Modelo eletrônico: Paulo Katz e Aleks Bráz
Estrutura concreto: Ruy Bentes
Estrutura metálica: Kurkdjian Frushtengarten
Instalações: Sandretec
Construção: Paez de Lima
Coordenação FDE: Mirela Geiser de Mello
Ánálise FDE: Vânia Pierri Oliveira, Ivanir de Abreu e Naide Patapas

Categoria – Restauro e Requalificação
Premiado

Foto: Cristiano Mascaro

Projeto: Museu da Língua Portuguesa, São Paulo.
Autores: Paulo A. Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha
Colaboradores: Bartira Ghoubar, Carla Seppe, Carolina Bueno,
Chico Gitahy, Daniela Marcondes, Eduardo Spinazzola, Eloíse
Amado, Gilvan Santos, Guilherme Wisnik, Jimmy Terán, Juliana Suzuki, Martin Corullón, Maurício Petrosino, Renata Cupini,Rodrigo
Cervino arquitetos / Elisa Martins, Pedro Milan, Rodrigo Sanchez
estagiários.
Projeto estrutural: Cia de Projetos / Heloísa Maringoni
Segundo o júri, “o projeto destaca-se pela iniciativa de construção
do acervo de uma memória imaterial, base latente de construção
de uma cultura”.

Menção honrosa
Projeto: Fazenda 3 Pedras, Souzas, SP.
Autor: Isay Weinfeld
Colaboração: Domingos Pascali
Coordenação: Elena Scarabotolo
Equipe: Carolina Maluhy
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Premiação IAB/SP’06

Menções honrosas

Foto: Ricardo Costa Migliorini

Projetos (executados):
Residência em São Sebastião, SP
Autor: Mário Biselli e Artur Katchborian
Colaboradores: Natalia Celedon
Residência em Guarulhos, Gde. São Paulo
Autores: Henrique Fina, Luis Mauro Freire, Maria do Carmo
Vilariño
Fundações, Alvenaria Armada: Alleoni Engenharia e Projetos
Estrutura de Madeira: Ita Construtora
Instalações Prediais: JPD Instalações Hidráulicas e Elétricas
Projetos (não executados):
Residência vertical, São Paulo
Autor: Isay Weinfeld
Colaboração: Domingos Pascali
Coordenação: Monica Cappa
Equipe: Juliana Scalizi, Estevam Martins, Tiago Rodrigues, Gustavo
Benthien e Leandro Garcia

Premiado (projeto)
Projeto, também, premiado: Casa-Grelha, em São
Francisco Xavier, SP.
Autor: Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes
Ferraz
Colaboradores: Renata Davi, Renata Buschinelli Goes, Luiz Florence,
Adriana Junqueira, Paloma Delgado, Ivo Magaldi, André Malheiros,
Luciana Muller, Débora Zeppellini
Paisagismo: CAP
Segundo o júri, “o projeto vencedor apresenta uma solução instigante de ocupação de um território virgem, por meio de um sistema
espacial e construtivo, como uma obra aberta”.

Menções honrosas (projeto)
Projeto: Casa no Morro da Querosene
Arquitetura: Alvaro Puntoni
Colaboradores: João Sodré, Jonathan Davies
Estrutura: Eduardo Duprat
Instalaçoes Hidraulicas e Eletricas: Ramoska + Castellani
Construção: Roberto Growald
Modelo Eletronico: Jonathan Davies
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Foto: Nelson Kon

Premiado
Projeto (executado): residência em Curitiba, PR.
Autor: Una arquitetos – Fábio Valentim, Cristiane Muniz, Fernanda
Barbara e Fernando Viégas
Colaboradores: Apoena Amaral e Almeida, Boris Koischwitz, Clóvis Cunha, Felipe Noto, José Eduardo Baravelli, Marcio Wanderley,
Nicholas Lobo Brennan, Sabrina Lapyda.
Construção: Marcolla Arquitetura e Construções Ltda.
Estrutura de concreto: Benedicts Engenharia
Instalações prediais: Rogesul Engenharia e Construções Ltda.
Projeto de luminotecnia: Ricardo Heder / Reka
Segundo o júri, “o projeto enfrenta o programa da casa tão familiar aos arquitetos, operando uma escala concisa do estar cotidiano, por meio de uma composição espacial e estrutural”, com
lógica e precisão formal.

Foto: Nelson Kon

Categoria – Habitação

Categoria – Objeto
Foto: Nelson Kon

Segundo a Ata, para esta categoria, foram levados em
conta os seguintes critérios:
Criatividade, coerência formal, simplicidade, integração,
forma, função, produção e clareza na organização dos espaços.

Projetos premiados

Modalidade Cenografia e Expografia
Autor: Isay Weinfeld
Colaboração: Domingos Pascali
Equipe: Marcelo Alvarenga
Modalidade Linha de Móveis e Objetos
Autor: Isay Weinfeld
Colaboração: Domingos Pascali
Coordenação: Elena Scarabotolo
Equipe: Adriana Marcus

Fotos: Domingos Pascali

Agência Banco Santander Banespa, São Paulo
Autor: Dante Della Manna
Colaboradores: Mônica Spada Durante, Lya Fernanda Sampaio
de Toledo, Antonio Mantovani Neto, Tatiana Fló Cosenza,
Mariana Klingelfus Pinheiro e Fernanda Santos Rocha

Design e Comunicação Visual do Livro “Arquiteto Decio
Tozzi”
Autores: Decio Tozzi e Midori Hatanaka

Menções honrosas
Autores: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Pedro de Melo Saraiva e
Fernando de Magalhães Mendonça
Colaboradores: Luiz Gustavo Faria e, Luciano G. Braga de Lima
Maquete Eletrônica: Fábrica de Imagens

Projeto: residência Artística Lutetia
Autor: Pedro Mendes da Rocha
Colaboradores: Bartira Ghoubar, Carla Seppe, Chico Gitahy
arquitetos / Marília Dantas estagiária
Texto: Pedro Mendes da Rocha
Foto: Carla Seppe

Projeto: Loja-protótipo itinerante “Carla Amorim Jóias
Contemporâneas”
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Premiação IAB/SP’06
Categoria – Cidade e Paisagem
Projetos premiados
Parque público da lagoa de Carapicuíba, São Paulo
Projeto Geral: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.
Projeto Paisagístico: Barbieri e Gorski Arquitetos Associados e
Maria Cecília Barbieri Gorski e Michel Todel Gorski
Co-autoria: Arq. Patrícia Akinaga
Colaboradora: Arq. Priscila Melhado
Projeto de Arquitetura: Diana Malzoni e Nicole Reiss
Reurbanização do Complexo Paraisópolis, São Paulo
Equipe de Arquitetura e Urbanismo: Héctor Vigliecca, Luciene
Quel, Ruben Otero, Ronald Werner Fiedler, Neli Shimizu, Lilian
Hun, Thaísa Folgosi Fróes, Ana Carolina Damasco Penna, Gabriel
Azevedo Farias e Manuela Fernanda Marques Cabral.
Administração: Paulo de Arruda Serra e Luci Tomoko Maie
Colaboradores: Ursula Troncoso e Rodrigo Parra Munhoz

Menções honrosas
Projeto urbanístico: Jardim Gonzaga e Vila
Monte Carlo, São Carlos, SP
Autores: Cláudio Henrique Pepino, Daniel Marostegan e Carneiro, Eduardo Araujo Silva, Renata Bovo Peres, Thaís Troncon Rosa
Colaboradores: João Marcos Lopes, Tárcio Minto Fabrício, Andréia De Fiori, Alexandre Baccili,
André Burin, Elisângela Chiquito, Isabel Coelho,
Manuela de Souza, Nadia Fontes, Pedro Ekman,
Bianca Habib, Gustavo Cerri, Léia Roefero, Lucas
Decina, Rodrigo Lapa, Simone Gibran
Projeto Cultural Luz
Autores: Eduardo de Almeida Arquitetos Associados: Eduardo de Almeida
Coordenador: Leonardo Sette
Estúdio 6 Arquitetos: Arq. Alexandre Mirandez de Almeida, Arq. César Shundi, Iwamizu, Marcelo Pontes de Carvalho
e Ricardo Bellio
Soma Arquitetos: Arq. Apoena Amaral, Arq. Alessandra
Gizella da Silva e Arq. José Luiz Brenna
Colaboradores: Arq. Fernando Vinagre, Est. Ana Luiza
Addor, Est. Andréa Boller e Est. Rafael Urano Frajndlich
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Categoria – Trabalhos escritos e audiovisuais
De acordo com a Ata, o júri decidiu atribuir Mensão honrosa a
cinco trabalhos de natureza investigativa. Ou seja:
1. “Eduardo de Almeida/arquiteto brasileiro contemporâneo”,
com texto de apresentação de Luis Espallargas, análise crítica de
Maria Isabel Imbronito e fotos de Nelson Kon, editado pela Romano
Guerra Editora, em 2006.
2. “Francisco Fanucci-Marcelo Ferraz/Brasil Arquitetura” (veja resenha), Com textos de João Filgueiras Lima (lelé), Max Risselada e
análise de Cecília Rodrigues e fotos de Nelson Kon.
3. “Arquitetura Escolar Paulista: anos 1950 e 1960”, organizado por
Avany de Francisco Ferreira e Mirela Geiger de Mello, com textos de
Júlio Katinsky, Janice Theodoro da Silva, Guilherme Wisnik e Ignácio
de Loyola Brandão, fotos de Carlos Kinis e Clóvis Copelli, publicado
pelo FDE, em 2006.
4. “São José dos Campos/Arquitetura Industrial”, de Ademir Pereira dos Santos.
5. CD “Rio Tamanduateí – Nascente à Foz: Percepções da Paisagem
e Processos Participativos”, produzido por Daniela Ramalho.

1

2

5

O prêmio coube ao Lina Bo Bardi:
“Sutis Substâncias da Arquitetura”, de autoria de Olívia Oliveira, numa
edição conjunta da Romano Guerra e Gustavo Gili Editores.
Segundo o júri, trata-se de um livro oportuno “para a recuperação
das questões criativamente trabalhadas por Lina, como a aderência ao
lugar e ao homem, a superação dos opostos, a reeducação moral da
burguesia”, além da inédita abordagem , com que trabalhou, elementos
artesanais ou materiais da arquitetura popular.

3

J.W.

4
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Núcleos

Relato de São Carlos
Intercâmbio – (da esquerda para a
direita) Antônio Cláudio Fonseca,
secretário geral do IAB,
Eduardo de Assis Pereira, Reginaldo
Pereira, presidente do Núcleo de São
Carlos, Arnaldo Martino, presidente do IAB
paulista, Elisabeth Bottamedi, expresidente do Núcleo e Vasco de Mello, 3º
vice-presidente do Instituto.

A

Núcleo de São Carlos do
2006 revela a sua consolidação após oito anos da sua fundação. Isso pode ser visto na ampliação no
número de associados, na extensão das
atuação do

IAB

no ano de

representações na sociedade e na grande participação
nas atividades promovidas.

Após a vitória obtida com a promulgação do novo
Plano Diretor em 2005, antiga reivindicação dos arquitetos que finalmente se realizou e que contou com a
participação dos arquitetos na sua elaboração e debate
público, ampliaram-se os nossos espaços de representação institucional nos conselhos municipais. À representação no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, somaram-se as representações no Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico de São Carlos e no Conselho de Desenvolvimento Urbano, todas definidas em
leis municipais.
A ampliação dos espaços de atuação profissional dos
arquitetos junto à Prefeitura Municipal foi uma conquista que se aprofunda a cada ano. Em 2006 o Núcleo
pautou a reivindicação pela agilização e clareza nos
processos de aprovação de projetos pela Prefeitura,
aguardando com grande expectativa a promulgação do
novo Código de Obras, para o qual também apresentou
sua contribuição.
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O aprimoramento da capacitação profissional dos arquitetos
também continua uma das prioridades das iniciativas promovidas, como a realização de palestras técnicas, workshops e cursos
de extensão. Destacamos o curso de Drywall e as “Jornadas do
Patrimônio”, promovida com a
Fundação Pró-Memória.
A divulgação da produção
dos arquitetos locais vem sendo
realizada em parceria com o
jornal “Primeira Página”, que
produz o suplemento dominical
“Arte de Morar”, de ampla circulação na cidade. E recentemente foi firmado um convênio
com uma revista regional especializada em arquitetura:
a revista Arq Art.
Desde a solenidade e festa da posse em maio, que
contou com a presença de autoridades municipais e
estaduais (e do vice-presidente do Departamento de São
Paulo, Joaquim Guedes), o Núcleo vem promovendo
reuniões sociais concorridas na cidade. O destaque em
2006 foi a “Quinta do Arquiteto”, evento mensal composto por exposição de arte, show musical e bar que na
sua edição de novembro contou com mais de 100 participantes, entre as quais, o presidente do Departamento de São Paulo, Arnaldo Martino, acompanhado pelos
colegas Vasco de Mello, (terceiro vice-presidente) e
Antonio Cláudio Pinto da Fonseca.
Novos cursos de capacitação técnica e a realização
de um concurso público de projetos de abrangência
nacional são metas que a atual diretoria pretende ver
realizada ainda neste ano. Nestes poucos anos de existência o Núcleo de São Carlos conseguiu colocar a arquitetura em evidência na cidade, constituindo e desenvolvendo um vasto espaço de atuação política e profissional. Hoje os arquitetos são agentes da construção da
cidade e interlocutores reconhecidos nos diversos seguimentos da sociedade local.
Reginaldo Peronti,
presidente do Núcleo de São Carlos, IAB/SP,
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IAB e FEICON BATIMAT em parceria inédita
De 13 a 17 março no Pavilhão do Anhembi São Paulo
O IAB e a FEICON BATIMAT, o maior evento
da indústria da construção da América Latina,
ﬁrmaram para 2007 uma parceria que tem por
objetivo promover o papel dos arquitetos e da
arquitetura brasileira em relação a indústria da
construção
O destaque da parceria serão:
1. As mostras: Arquitetura Brasileira no Mundo,
O Restauro da sede do IAB e Bienal de Arquitetura;
2. As palestras, cujo conteúdo será totalmente
voltado para os interesses dos proﬁssionais de
arquitetura;
3. O credenciamento dos associados ao Club
Excellence, uma área de relacionamento onde
os associados do IAB terão acesso a serviços
VIP exclusivos em uma área climatizada e
especialmente ambientada .
As mostras terão projetos escolhidos por uma
comissão julgadora do IAB e valorizarão os projetos mais expressivos de arquitetos brasileiros
realizados fora do nosso país. Juntamente com
as imagens do restauro do prédio sede do IAB
à Rua Bento Freitas e da Bienal de Arquitetura,
formarão um espaço ao qual todos os visitan-

Ponto de referência –
A feira continua a atrair
centenas de profissionais
do segmento da
construção de todo o país
e,inclusive, do Exterior,
como um ponto de
referência de novos
lançamentos de produtos,
materiais e sistemas
construtivos.
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tes da FEICON BATIMAT terão acesso e poderão
prestigiar marcos importantes da arquitetura
brasileira e conhecer um pouco mais da história
do IAB em seus 74 anos de existência.
As palestras serão realizadas durante a FEICON BATIMAT e contarão com a presença de
nomes importantes da Arquitetura Brasileira.
Será criado um auditório com infra-estrutura
completa para que os conhecimentos e idéias
possam circular livremente entre os participantes sem que sua visita ao evento seja
prejudicada.
A FEICON BATIMAT 2007 será a maior FEICON
já organizada em seus quase 20 anos de existência, com muito mais metros quadrados em área
de exposição, mais expositores e mais lançamentos tornando São Paulo a capital nacional da
construção durante a Semana Internacional da
Indústria da Construção. Com os eventos simultâneos FEICON BATIMAT Cozinhas e Banheiros
e FEICON BATIMAT Tintas, o evento será deﬁnitivamente o maior centro de relacionamento e
negócios da América Latina.
Para os arquitetos, é um espaço privilegiado
de relacionamento técnico, proﬁssional e espaço
de atualização quanto as tendências e produtos
da indústria da construção.

PHOTO HISTORICA

UMA HISTÓRIA EM BRANCO E PRETO
Homenagem a Franz Heep – O Arquivo IAB/SP guarda
esta foto, que registra a homenagem do Instituto, em 1977,
através de uma exposição, ao arquiteto alemão Franz Heep,
na sede do IAB, em São Paulo. Cidade, na qual, o arquiteto alemão, ex-colaborador de W. Gropius (Bauhaus) e de
Le Corbusieru, viveu, ao fugir da II Guerra Mundial, de 1948
a 1978. Na foto, Franz Heep posa ao lado do ex-presidente Kneese de Mello e do presidente (na época), Benno
Perelmuter.
Entre suas obras, devemos registrar o famoso Edifício
Terraço Itália, um dos ícones da cidade, além da igreja São
Domingos, dos padres dominicanos, nas Perdizes ou o
edifício Lausanne, no bairro de Higienópolis.
“... os traços que ele deixou na nossa Arquitetura são
comparáveis aos de Niemeyer ou aos de Artigas – profundos e criadores...” (Sérgio Ferro), no “Documento: um
artífice do racionalismo” (AU 53) elaborado pela arq. Catharine Gati, ex-auxiliar de Heep.

Exposição em homenagem – da esqueda para direita: Franz Heep,
Eduardo Kneese de Mello e Benno Perelmuter.
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Curtas
Registro

Cursos
Drywall – Devido ao sucesso alcançado

Um

“Gesto iluminado”
– Belleza entrega o
diploma ao frei José
Alamiro, que classificou
a iniciativa de “gesto
iluminado”.

santo arquiteto – Frei Galvão ,
sócio honorário do IAB/SP, será canonizado no dia
11de maio, durante a visita de Bento XVI a São
Paulo. A notícia divulgada no site do Vaticano foi
confirmada por meio de nota divulgada pela CNBB
– Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com
isso, o arquiteto construtor paulista será o primeiro
santo brasileiro nascido no Brasil!
O franciscano Antônio de Sant´Ana Galvão, que
nasceu em 1739, na cidade de Guaratinguetá, no
interior paulista, projetou e dirigiu, em 1802, a
construção da igreja do Recolhimento, hoje Mosteiro da Luz, que abriga uma comunidade de irmãs
franciscana. A edifícação, segundo o historiador Benedito Toledo
de Lima, constitui “o único edifício religioso executado com taipa
de pilão que sobreviveu inteiro, em São Paulo”, apesar de todas
as transformações urbanas ocorridas na região.
Sob a presidência de Gilberto Belleza (atual presidente do IAB
nacional), frei Galvão foi declarado sócio honorário do IAB paulista.
O diploma-certificado do título foi entregue ao representante da
Ordem dos Franciscanos , frei José Alamiro Andrade Silva, conforme registrou o BO 39, durante a V BIA de São Paulo, em 2003.

Salve, Sawaya !

O arquiteto Sylvio Sawaya, do Conselho
Superior do IAB, é o novo diretor da FAU/USP. Diplomado em 67,
pela FAU/USP, pretende, conforme confessou, em depoimento ao
Boletim, aproximar cada vez mais o conhecimento e a produção
científica universitários da realidade e necessidades da sociedade,
da cidade e, também, do país. Ou seja, democratizar o conhecimento extra-muros.
Segundo sua visão e desejo, os arquitetos devem, cada vez mais
justificar sua existência, por meio de projetos que contribuíam
para a qualidade do espaço construído público ou privado, ambiental e social.
A partir dessas questões, “pretendemos mudar o cronograma dos
cursos, com novos focos, proposições e pesquisas disciplinares,
como meio ambiente, sustentabilidade, acessibilidade, biotecnologia, novas fontes de energia, etc.”, completa, ao ressaltar, “não
queremos uma universidade voltada para o umbigo, intra-muros,
mas aberta para a sociedade, propositiva e participativa do projeto
de país, para justificar nossa função e atividade de arquitetos ou
urbanistas”.

Nota
Correios - A exemplo de tantos projetos arquitetônicos, que sofre-

ram alterações no meio do caminho, sem a aprovação de seus autores, o
novo prédio dos Correios, em São Paulo, deverá ser inaugurado, apesar
da contestação do escritório Una Arquitetos, que venceu o concurso
de restauro, em 96.
O edifício projetado originalmente pelo Escritório de Ramos de
Azevedo, em 1922, foi objeto de
um concurso público nacional,
com o apoio do IAB, para sua
reestruturação e modernização,
com a participação de cerca de
200 propostas de todo o país.
O Una aponta, entre outras alterações, a do material do piso e
rodapés, a cobertura da área interna, que não estava prevista a
mudança das rampas de acesso,
além da redução do pé-direito do
foyer do teatro.
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na realização dos cursos-pilotos da DrywallAssociação Brasileira dos Fabricantes de
Chapas para Drywall , em parceria com o
IAB, uma nova rodada de cursos deverá ser
agendada, para os próximos meses, tanto
na capital quanto no Interior, por meio dos
Núcleos do IAB paulista. Informações :

IAB/SP, fone (11) 3259-6866.

CURSOS IAB-SP 2007
CONFIRMADOS
Perspectiva a mão livre
Data: 19, 21, 26 e 28/03/2007 e 02, 04 e 09/04/2007
Patologia das Construções
Data: 16 e 17/03/2007
Planejamento e Projetos de Restaurantes Comerciais e
Industriais
Data: 20, 22,27 e 29/03

PROGRAMADOS
Arquitetura Promocional - Desenho de Stands
Promocionais.
Data: 07 e 14 de Abril (sábados)
Acústica Arquitetônica e Urbana
Data: 15 e 16 junho
Acustica de Auditórios e Teatros
Data: 22 e 23 de junho
Local: Sede do IAB-SP – Rua Bento Freitas, 306 - 4º andar

Maiores informações : (11) 3259-6866 - cursos @
iabsp.org. br - www. iabsp.org. br

EXPOSIÇÕES

CASA DA BRUXA – Uma outra Historia
Arq. Fernando Zanforlin
Perído: 07 a 21 de março de 2007
Local: Sede do IAB-SP – Rua Bento Freitas, 306

Exposição Curso Patrimônio Arquitetônico
– UNICSUL
Período: 30 de março a 13 de abril de 2007
Local: Sede do IAB-SP – Rua Bento Freitas, 306

Evento
De 14 a 15

de junho
XVII Congresso Brasileiro (e XIII Congresso Internacional) de E ngenharia e Arquitetura Hos pitalar (que conta com o apoio do IAB/SP).
Em pauta, projetos, tecnologias, planejamento, controle da construção, montagem, acessibilidade, fontes energéticas alternativas,
otimização da eficiência , racionalização e atenção à 3ª idade, em
função do aumento da expectativa de vida.
Além disso, debates sobre a questão da qualidade do projeto
quanto aos segmentos: paisagismo, cozinha, lavanderia, acústica,
comunicação visual e iluminação.

Informações : 0800 178585/www.scamilo.edu.br

Comunicado
Prezados Associados, em comunicado constante do Boletim de
dezembro de 2006 referente ao trimestre out-nov-dez informamos a descontinuidade do Convênio mantido com a AEA – Academia de Engenharia e Arquitetura. Salientamos que tal fato foi
motivado por decisão estratégica do IAB-SP e não por qualquer
conduta desabonadora da AEA, empresa idônea que permanece
oferecendo cursos em São Paulo e diversas outras praças.

Agenda
Março

IAB presente na Revestir
IAB marcará presença com
espaço exclusivo na mais
importante feira do setor
cerâmico da América Latina.

13 a 16 – Feira Internacional Revestir`07
Evento promovido pela ANFACER - Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, é a principal vitrine de
lançamentos de revestimentos da América Latina. Apresenta aos
profissionais da construção, novos produtos e soluções inovadoras,
para projetos de engenharia, arquitetura e decoração.
O evento um dos cinco principais do mundo inseriu definitivamente
o Brasil no calendário mundial de feiras do setor.
Participaram da versão 2006 da feira centenas de empresas brasileiras e de países como Espanha, Itália, México, entre outros.
A REVESTIR 2006 movimentou US$ 110 milhões em negócios e
recebeu mais de 28 mil visitantes de 65 países.
Durante a Feira ocorrerá em paralelo o 5º Fórum Internacional de
Arquitetura e Construção, que contará com palestrantes nacionais

e internacionais convidados pelo IAB, para participar do “Dia do
Arquiteto” (16/03).
Neste dia serão apresentadas três palestras.
• Revitalização do Centro de São Paulo, por Carlos Augusto Mattei
Faggin e Lucio Gomes Machado (Brasil);
• Design e Tecnologia a Serviço da Arquitetura, por Henry Petroski
(Estados Unidos);
• Humanismo x Modernidade, por Henri Ciriani (França).
O IAB contará com espaço exclusivo junto ao Espaço VIP ANFACER, onde receberemos nossos associados e estaremos apresentando exposição de arquitetura.

Informações : Fone : (11) 4613-2033
www. exporevestir .com . br

Nota

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
Porque é necessária!
IAB – entidade código – 64

O IAB-SP, como uma das entidades constituintes do sistema CONFEA / CREA, dá subsídios
à fiscalização do exercício profissional através
de seus representantes junto ao Sistema e
por meio de campanhas de conscientização.
Convênio estabelecido entre o Sistema e o IAB
nos permite receber parte das verbas arrecadas
com o pagamento das ARTs, desde que estas
estejam identificadas com o nosso código
de entidade, SESSENTA E QUATRO (64). Esta
verba destinada às entidades tem a finalidade
restrita ao programa de apoio ao CREA para a
divulgação e fiscalização das ARTs.
Benefícios:
• A definição dos limites da responsabilidade
técnica e legal de cada profissional, bem como
a “solidariedade” prevista no Código de Defesa
do Consumidor;

• Atestar bagagem profissional, através das
Certidões de Acervo Técnico – CATs e registro para efeito das garantias sobre o Direito
Autoral;
• Proteção contratual e legal, permitindo
que os direitos básicos tanto do consumidor
contratante como do profissional sejam respeitados;
A ART é um importante documento de fiscalização do exercício profissional porque impede
ao leigo exercer qualquer atividade nas áreas
tecnológicas, protegendo os cidadãos do serviço não qualificado e garantindo ao profissional
o privilégio estabelecido pela Constituição
Federal, que define o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que
atendidas as qualificações profissionais que a
Lei estabelece.
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Curtas
Nota

Biblioteca

O planeta a perigo: culpa humana

“Cidade limpa”? O projeto “cidade limpa”,

que
proíbe a propaganda externa na cidade, aprovado pela Câmara
Municipal de São Paulo, continua provocando polêmicas.Entrevistados pela CBN, o segundo vice-presidente do IAB/SP, Lúcio
Machado, aprovou, ao argumentar, que, agora, podemos conhecer
a verdadeira cara da cidade, que se escondia atrás dos outdoors,
enquanto o vice-presidente da atual gestão, Joaquim Guedes,
polemiza. Ao citar o livro de Robert Venturi “Aprendendo com
Las Vegas”, Guedes ironizou e arrematou: não basta investir num
projeto visual urbano, enquanto persistir o problema social, com
tantas pessoas vivendo ou dormindo nas ruas e calçadas!

Design em livro

- Coletânea do
melhor do design brasileiro, entre 2002
e 2006, segundo a opinião de jurados do
Prêmio Design MCB, já está à venda. Em
144 páginas coloridas, o livro-catálogo traz imagens e textos de
105 produtos ou objetos premiados.
Em março, serão abertas as inscrições para o concurso de identidade visual do 21º.
Informações: fone (11) 3032 3727.

Heliópolis

- Saiu, também, o livro
“Heliópolis”: (um projeto de identidade
cultural em conjunto com a comunidade),
que traz depoimentos de Ruy Ohtake,
que coordenou o projeto, sobre o trabalho desenvolvido, com a
colaboração da comunidade local, num bairro da periferia de São
Paulo. O projeto iniciado, em 2004, incluiu desde a pintura das
fachadas das casas ou a valorização de vias de circulação, até a
construção de uma biblioteca comunitária.

Borsoi

– E, finalmente, a obra do mestre Acácio Gil Borsoi,
que foi contemplado com o colar de ouro do IAB, na VI Bienal
Internacional de Arquitetura de São Paulo é registrada no livro
“Arquitetura como manifesto”, que contou com a coordenação
da arquiteta-designer, sua companheira, Janete Costa, autora do
livro “Viva o Povo Brasileiro” e de projetos de restauro, como o
do hotel Marabá, Centro de São Paulo, cujo projeto original foi
elaborado por Rino Levi, um dos defensores da Arquitetura com
qualidade, em nossa capital.
Foto: Priscila Sanches

No dia 2 de fevereiro, o mundo foi surpreendido com o alarme
divulgado pela mídia nacional e internacional: o relatório de
cientistas da ONU, a respeito do aquecimento global, que deverá
derreter geladeiras e aumentar o nível do mar.
A manchete da “Folha de S. Paulo” (3/2/06) sintetiza: “Cientistas
prevêem futuro sombrio para a Terra”. O relatório responsabiliza
a ação humana pelo desastre.
Com certeza, um alerta, que deverá, também, orientar, cada vez
mais, os projetos de arquitetura do século XXI!
O IAB tem se posicionado, várias vezes, em relação ao assunto, que
já foi objeto de debates promovidos durante a gestão de Gilberto
Belleza e Paulo Sophia. E, inclusive, o último Congresso Brasileiro
de Arquitetos, em Goiânia, colocou em pauta, justamente, o
tema “Arquitetura e Urbanismo no contexto do desenvolvimento
sustentável”.
A atual gestão, sob o comando de Arnaldo Martino, também vem
apoiando iniciativas, em busca de novas soluções arquitetônicas
e urbanísticas sustentáveis, em defesa do meio ambiente e da
natureza.
O Boletim, por sua vez, tem registrado matérias sobre o assunto. Uma delas: “Sustentabilidade na Arquitetura: em nome da
sobrevivência humana” (BO 49), quando foram entrevistados
Sidônio Porto e Márcio Porto, quando defenderam a pesquisa e
o conhecimento em favor de uma nova visão projetual e consciência ecológica sustentável, temas, ainda incipientes, nos cursos
de Arquitetura do país.
A registrar, ainda, o artigo “Sustentabilidade na Arquitetura: na contramão da destruição”, de Daniela Corcuera (BO´54).

Guarulhos - O arq. Mário Yoshinaga, ex-presidente do Núcleo
de Guarulhos, enviou para o Boletim exemplar da publicação
“Academia Guarulhense de Letras”, na qual está incluído seu texto
“Falando de Arquitetura”. Com sinceridade, registra sua trajetória
profissional e os desafios que enfrenta um arquiteto numa região
periférica de nosso país. Durante sua gestão, questionou aspectos
ambientais da implantação do projeto Rodoanel, que objetiva
interligar as principais vias rodoviárias de acesso à capital.

Colar – Borsoi, ao
lado de sua esposa,
Janete Costa.

DIRETORIA IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Monoel Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice Presidente Vasco de Mello
Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto Faggin Secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º Secretário Lilian Dal Pian 2º Secretário Francisco Ferraz Diretores
José Luiz Tabith Jr., Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto Caiuby Diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto Conselho
Fiscal (Diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor Chinaglia Conselho Superior (Titulares) Paulo Sophia, Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo
Hobeika, Renato Nunes, Nabil Bonduki, Ubyrajara Gilioli, Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho Superior (Suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de Melo
Saraiva, Eduardo Habu, Valter Caldana, Fernando de Mello Franco, João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

RELAÇÃO DE NÚCLEOS DO IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

NÚCLEO - ALTO TIETÊ Presidente: Arq. Ana Maria Abreu Sandim NÚCLEO - AMERICANA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato NÚCLEO - ARARAQUARA
Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior NÚCLEO - ATIBAIA Presidente: Arq. Fernando Ciaramello Alves Pinto NÚCLEO - BAURU Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga
Burgo NÚCLEO - CAMPINAS Presidente: Arq. André Kaplan NÚCLEO - FRANCA Presidente: Arq. Claudio Barbosa Ferreira NÚCLEO - GUARULHOS Presidente: Arq. João
Antonio Danielson Garcia NÚCLEO - ITATIBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco NÚCLEO - JUNDIAÍ Presidente: Arq. Rosana Ferrari NÚCLEO - LIMEIRA Presidente:
Arq. Alex Marques Rosa NÚCLEO - MARILIA Presidente: Arq. Ari Rezende de Souza e Silva NÚCLEO - MOGI DAS CRUZES Presidente: Arq. Paulo Sergio Pinhal NÚCLEO MOGI MIRIM Presidente: Arq. Orpheu Thomazini Daneluzzi NÚCLEO - PIRACICABA Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr. NÚCLEO - RIBEIRÃO PRETO
Presidente: Arq. Elza Luli Miyasaka NÚCLEO - RIO CLARO Presidente: Arq. Nelson França Júnior NÚCLEO - SÃO CARLOS Presidente: Arq. Reginaldo Peronti NÚCLEO - SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO Presidente: Arq. Marco Aurélio da Costa NÚCLEO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Presidente: Arq. Emmanuel Antonio dos Santos NÚCLEO - SOROCABA
Presidente: Arq. Musse Stefan NÚCLEO - SUMARÉ Presidente: Arq. Eduardo da Silva Amorim NÚCLEO - SUZANO Presidente: Arq. Erica Vidotti Mikami NÚCLEO - TAUBATE
Presidente: Arq. Paulo Gomes de Oliveira NÚCLEO - UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa NÚCLEO - VINHEDO Presidente: Arq. Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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Navegar é preciso

S

IAB EM SEU RUMO TRAÇADO, JÁ NOS INGRESNOSSOS PROJETOS VÃO COM
DETERMINAÇÃO, PASSO A PASSO, SENDO REALIZADOS:
EGUE O

SANDO NO MEIO DO ANO.

O do RESTAURO do prédio-sede, realizado com grande carinho, terá nos próximos dias o lançamento oficial do programa. Será na nossa sede, com
uma festa de confraternização, quando iniciaremos a
captação de recursos para a formação do fundo especial do restauro. Todos poderão avaliar o projeto, contribuir como desejar no “Livro de Ouro”, adquirir um
exemplar do magnífico álbum com as gravuras, em
edições limitadas e assinadas, esmeradamente executadas a partir de croquis de colegas que generosamente os doaram ao IAB, ou do desenho especialmente
oferecido por Oscar Niemeyer, também reproduzido em
gravuras, assinadas e autenticadas pelo IAB. Em breve estaremos enviando o convite para o evento.
Quanto à 7ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA de São Paulo, o IAB está em démarche
visando à sua realização. A partir desta edição foi
constituída uma estrutura de organização que inclui
a curadoria e a gestão de forma a institucionalizá-la
como atividade contínua: Foi formado pelo IAB/DN o
CO-BIA ou Conselho Permanente da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que desempenha
um papel curatorial, que já definiu o tema: “O PÚBLICO E O PRIVADO”, desenvolvido o projeto conceitual, e indicado um Grupo Gestor executivo que elabora o projeto do espaço, os editais e gerenciará todas
as atividades de implantação de suas exposições e do
Fórum. Essa edição da Bienal tem passado por inúmeros problemas, alheios à vontade do IAB, que atrasaram nosso cronograma. No momento nos empenhamos em consolidar o contrato com a Fundação Bienal,
conquistar os elevados recursos, via patrocínios e
doações, para viabilizar a sua concretização, conforme
a qualidade que lhe determinamos, para se firmar
como uma das mais importantes mostras de Arquitetura do Mundo.
A atividade política profissional, segue sempre priorizada entre nossos objetivos, seja na conquista do
conselho profissional autônomo dos arquitetos e urbanistas - o CAU cujo projeto de Lei de sua constituição
está tramitando no Congresso Nacional, seja na defesa

da atuação profissional junto ao Poder Público, inclusive contestando as regras, a nosso ver, ilegalmente
estabelecidas por regulamentações equivocadas, que
permitem a contratação de serviços especializados de
Arquitetura e Engenharia Consultiva por somente critério de menor preço, ou até Leilões reversos ou pregões
eletrônicos, como se projetos de arquitetura fossem
iguais a produtos industriais similares ou serviços comuns. Este assunto e outros de grande interesse serão
tratados no Fórum a ser realizado em Setembro próximo, cujo tema será justamente: A ARQUITETURA E
A PROFISSÃO. Com o inicio do seu processo, estamos
pedindo a contribuição de todos para a formulação dos
sub-temas que comporão as suas mesas de debates,
com comunicações a serem dirigidas para o endereço
eletrônico do IAB. (iabsp@iabsp.org.br)
Neste primeiro semestre, avançamos no nosso projeto de Estadualização do Departamento.
Foram desenvolvidas as propostas que as apresentamos em uma reunião de trabalho de Presidentes de
Núcleos, realizada em nossa sede, no dia 30 de março
último. Foi demonstrada e debatida com os presentes
a necessidade de se ampliar a participação dos arquitetos atuantes em todos os municípios de nosso Estado,
conciliando uma política de valorização dos Núcleos do
IAB, com uma abertura para filiação dos arquitetos no
Estado de forma completamente abrangente. Neste
instante está em avaliação uma proposta de implementação do programa de administração centralizada e
estadualizada, de forma gradual, visando sua sustentabilidade ao longo do processo de implantação da
gestão.
Finalmente, está em andamento o nosso próximo
evento, já na sua oitava edição, objetivando a valorização das novas gerações de arquitetos que conquistam
com a qualidade do seu trabalho os seus espaços,
contando com a oportunidade de apresentar sempre
sua inovadora obra, no PRÊMIO JOVENS ARQUITETOS, a ser realizado a partir do dia 15 de Junho no
Museu da Casa Brasileira.
Convidamos a todos à uma expressiva participação.
ARQ. ARNALDO MARTINO
PRESIDENTE

ENTREVISTA

Com a palavra,
o presidente do IAB/DN
IAB Presidente Gilberto Belleza, segundo nota
divulgada na AU (IAB INFORMA), em março, você
assumiu a coordenação do CBA - Colégio Brasileiro de
Arquitetos, até junho. O que significa isso, na prática?
GB A coordenação do CBA se dá de maneira rotativa entre
as entidades que congregam o Colégio, e que desde janeiro até junho deverá estar a cargo do IAB. Na prática, está
em nossas mãos a coordenação das atividades que norteiam
a atuação do CBA.
IAB Até agora, quais os avanços políticos e legais a
registrar sobre a criação do Colégio, uma questão que
vem se arrastando por tantos anos?
GB Podemos dizer que já avançamos bem apesar de não
parecer, já que todo o processo é bastante lento dentro do
Legislativo Federal. Lembramos que já foi aprovado por
unanimidade no Senado e agora mais recentemente, também foi aprovado por unânimidade na Comissão de Trabalho
da Câmara Federal. Após essa aprovação, o Projeto de Lei
foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, a
ultima, e uma das mais importantes do Congresso, onde
passam todos os Projetos antes de votação final. Como
nosso Projeto é um projeto que veio do Senado, ele está
nessa Comissão em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado pela Comissão, irá direto para a sanção presidencial,
sem ter que passar pelo plenário da Câmara Federal. Nessa
Comissão fomos surpreendidos pela solicitação do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto em relatar o processo, e
descobrimos que sua intenção é devido a sua preocupação
com um curso de Urbanismo que existe na Universidade
Estadual da Bahia, que forma urbanistas. Como esse curso
não é reconhecido, e tira atribuições dos arquitetos urbanistas, o IAB, juntamente com a Abea e com a FNA, entraram
na justiça contra. Em paralelo a isso, o Confea, depois de
vários anos, anulou a entrega de atribuições aos formandos
desse curso, que só tinham a formação de urbanistas, já que
não existe a profissão única e exclusiva de urbanistas no
Brasil. Portanto, temos a preocupação de que seu relato seja
prejudicial a nós arquitetos, apesar de ele enfatizar que não
é contra a criação de nosso conselho profissional próprio. De
qualquer maneira temos feito gestões junto a ele e junto a
seus assessores no sentido de mostrar que na nossa profissão

o urbanismo é indissociável a arquitetura. Temos informações
que seu relato virá em breve e que em seguida deveremos
nos manifestar em larga escala (todos os arquitetos) no
sentido de encaminhar aos deputados dessa comissão, email
de apoio a nosso projeto de Lei.

IAB Qual é, na verdade, o grande obstáculo que
persiste, a impedir essa aprovação tão esperada e
desejada?
GB Como dissemos anteriormente só falta o relato do
Deputado ACM Neto, e a votação na Comissão de Constituição e Justiça, e depois a sanção presidencial. Independente disso, o Executivo (presidente) pode enviar nosso projeto
de Lei ao Congresso, que se juntaria ao que corre hoje lá,
como uma iniciativa do executivo, o que também pode nos
ajudar, quebrando a resistência de alguns especialistas legislativos que acreditam que nosso Projeto de Lei só poderia
ser de atribuição do Executivo e não do Legislativo como
vem sendo encaminhado. Evidentemente que essa hipótese
requer a colaboração do executivo em encaminhar esse
processo, o que exige de nossa parte gestões para esse
encaminhamento, o que também vem sendo feito, através
de audiências junto ao Ministério do Trabalho.
IAB Em sua opinião, quais os beneficios que a criação
de um Conselho independente dos Arquitetos trará
para cerca de 50 mil arquitetos que atuam no país?
GB Como já dissemos, o Brasil é uma raríssima exceção
dentro do quadro dos paises mundiais, onde os arquitetos
não tem um conselho profissional próprio. Além disso, já
está mais do que provado e claro que a estrutura profissional existente hoje em dia exige um conselho próprio para
os arquitetos. Os próprios arquitetos tem claro isso e portanto lutam por essa criação.
IAB Aprovado o CBA, quais serão a função e o papel
dos IAB´s, na sua opinião?
GB O IAB continuará a ter seu papel como sempre teve,
numa atuação focada na cultura e na atividade profissional
do arquiteto. O CBA terá um papel de fiscalizador e defesa
da sociedade perante aos maus profissionais.
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

RESENHA

“O signiﬁcado da signiﬁcância”
Arquiteto Décio Tozzi

A

INDA, NA CONDIÇÃO DE EDITOR NEÓFITO DA
REVISTA AU, AO LADO DO ARQUITETO E MESTRE

MARIO S. PINI, NOS ANOS 80, TIVE O PRIVILÉ-

GIO DE CONHECER O ARQUITETO E PROFESSOR

DÉCIO TOZZI: UMA FIGURA SUAVE, HUMANISTA
PERDIZES.

E ECUMÊNICA, EM SEU ESCRITÓRIO NAS

Diplomado em 1960, pela Universidade Mackenzie, sob
o comando de Cristiano das Neves, com mestrado em “Estruturas Ambientais Urbanas”, pela FAU/USP, revelou-se, ao
longo dos tempos, um arquiteto incansável na luta pela
valorização da profissão, do IAB, do qual foi diretor (70/71)
e vice-presidente (2004-05) e pela requalificação e solidariedade do espaço edificado urbano.
O livro sobre sua obra, contemplado na “categoria objeto”, na Premiação do IAB/SP, 06 com projeto gráfico, teve
a participação de Midori Hatanaka.
Citando Vitrúvio, o professor e historiador Benedito Lima
de Toledo, num texto brilhante introdutório, lembra que na
“ Arquitectura”, como em qualquer outra ciência, podemos
observar duas atitudes: “ aquilo que é significado e aquilo
que significa”.
A preocupação – conclui – “transparece na obra de
Décio Tozzi: sua aguda percepção do significado de sua obra
na paisagem natural, no espaço urbano, da expressão da
forma de execução e na relação de “todas as obras de
outras artes”, cuja obra, incorpora, por sinal, painéis pictóricos do artista plástico Cláudio Tozzi, seu irmão.
Uma obra vasta e plural desenhada por projetos insólitos,
como a bela capela minimalista na Fazenda Veneza, em Itu,
no interior do Estado: um espaço aberto para a contemplação. “A pequena capela assume a dimensão de uma catedral
edificada pelas montanhas do vale”, confessa.
Uma escola? Entre inúmeras que elaborou, a Escola Jardim
Ipê, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo: um
espaço aberto para a convivência. Ali, também, projetou o
famoso estádio distrital, Baeta Neves, entre tantos.
Residências? Um bom exemplo: a residência Romeu del
Negro, no bairro do Pacaembu. A estrutura em concreto
armado aparente imprime à volumetria um caráter plástico
singular.
Com base em pesquisas na área da habitação social,
elaborou várias propostas de moradia para a população de
baixa renda, como o premiado (Brasilit/IAB) conjunto habitacional Nova Odessa.
Além disso, sua Carta de projetos é enriquecida por outras
obras singulares. Entre as quais, devemos elencar o Parque
Villa-Lobos, na Marginal Pinheiros, um belo protótipo dentro
da temática de parques urbanos. Há, ainda, um projeto peculiar: o “do espaço de celebração papal”, em Maceió, AL,
que projetou, com sensibilidade e devoção, por ocasião da
vinda do papa João Paulo II, ao Brasil, em 1991.
A eles, soma-se o polêmico Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, cuja volumetria criou uma nova referência urbana no
bairro da Barra Funda, que depois de perder o status de
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parque industrial das Indústrias Matarazzo, estava à procura de nova identidade. A volumetria solene parece traduzir
a “imagem austera do poder”. Mas, em contraponto, no
grande hall, abre-se uma grande praça central, que convida
ao encontro, ao diálogo e à convivência democrática.
Ao final da publicação, o leitor pode se deparar com o
texto “Vivendo Arquitetura”, no qual explicita seu ideário e
trajetória, iluminados pela construção de Brasília e pela visão
urbanística do frei dominicano Lebret, que visitou o Brasil,
quando Tozzi descobriu, por exemplo, a importância dos
cortiços na trama urbana da cidade. Daí surgiu, por exemplo,
o projeto de recuperação urbana da Vila Itororó.
“Nesses anos de trabalho – sintetiza – percorri os mais
diversos temas, desde a residência individual, tipos de edificações até a intervenção e propostas para a cidade, sempre
tentando compreender e sugerir novos e mais abrangentes
programas. O método é claro e preciso: uma visão crítica,
selecionadora, atenta e rigorosa, e um nível poético livre,
inventivo, permeado de esperança e generosidade”.
Um arquiteto, enfim, que faz da profissão uma missão
ou apostolado pela inclusão social, urbana e habitacional.
Cujo desenho busca, sempre, o sentido do designium, conforme defendia Artigas. E do Signum, da referência de um
lugar. Afinal, como já nos ensinou o jornalista Alberto Dines,
para ser é necessário estar!
Segundo comentário do escritor italiano Umberto Eco,
os arquitetos são os últimos humanistas da Terra. E, com
certeza, Décio Tozzi, se inclui entre eles!
JOSÉ WOLF
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REGISTRO

Pela natureza

Apoio – O presidente
do IAB nacional,
Gilberto Belleza, e o
presidente do IAB
paulista, Arnaldo
Martino, ao lado de
Victor Chinaglia (à
esquerda), prestigiaram
o lançamento do
evento Eco-show.

C

OM O APOIO DO

IAB, FOI LANÇADO OFICIALMEN-

TE, NO DIA 19 DE ABRIL, NA SALA FLÁVIO IMPÉRIO,

EM SÃO PAULO, O EVENTO “ECO-SHOW” – 1º
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ECOARQUITETURA &
PAISAGISMO, QUE ACONTECEU DE 1 A 5 DE JUNHO,
EM AMERICANA, NO INTERIOR PAULISTA.

Da solenidade, participaram os presidentes Gilberto Belleza (IAB
nacional), Arnaldo Martino (IAB/SP), além do arquiteto Victor
Chinaglia, ex-presidente do Núcleo de Americana, um dos coordenadores do evento.
Belleza e Martino elogiaram na oportunidade iniciativas desse
porte, para a conscientização da sociedade quanto aos problemas
ambientais, pela preservação da natureza.
Confira, a seguir, o texto da assessoria sobre a programação do
evento:

BRASIL ECO SHOW DESTACOU
TECNOLOGIAS AMBIENTALMENTE CORRETAS
PARA CASAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS
POPULARES
A inclusão de sistemas construtivos ambientalmente
corretos e tecnologias ecológicas em projetos de casas e
conjuntos habitacionais populares foi um dos principais
focos do Brasil Eco Show – 1º Festival Internacional de Eco
Arquitetura e Paisagismo, que vai ocorrer durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, entre os dias 1 e 5 de junho,
na cidade de Americana, na RMC (Região Metropolitana
de Campinas).
O Brasil Eco Show, promovido pelo Instituto Cultural de
Eco-Desenvolvimento Nacional (Inceden) é o primeiro grande evento nacional da área de arquitetura e paisagismo
aprovado pelo Ministério da Cultura com o incentivo fiscal
da Lei Rouanet e tem o apoio de importantes instituições,
como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB-SP), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), além da Prefeitura Municipal de Americana, por intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente.
Além de exposições de eco-arquitetura, paisagismo,
jardinagem e floricultura, o Brasil Eco Show teve uma feira
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ecológica com a participação de toda a cadeia produtiva,
cultural e comercial do ramo.
Uma Eco-Casa popular
Uma das exposições integradas ao evento – a Eco-Casa
– demonstrou os principais conceitos utilizados em eco-arquitetura e será montada a partir de um modelo de habitação popular edificada com métodos ambientalmente corretos e equipada com tecnologia ecológica de baixo custo.
Um exemplo é o equipamento de reuso de água da chuva
inventado pelo arquiteto de Americana Marco Antônio Alves
Jorge, o Kim, e que já está instalado em conjuntos habitacionais populares no município.
O sistema de edificação da Eco-Casa também empregou
tecnologia de altíssima eficiência, com perda mínima de
material, desenvolvido para a construção de habitações
populares. Com projeto utilizando estas tecnologias, a Cooperteto, uma cooperativa habitacional de Americana que
trabalha com o sistema de mutirão, foi uma das seis premiadas no País com “Selo de Mérito 2007”, concedido pela
Associação Brasileira de Cohabs e Órgãos Assemelhados.
“Um dos principais objetivos do Brasil Eco Show foi a
propagação e popularização de tecnologias ambientalmente corretas. Por isso, o evento ocorrerá a cada ano em cidades escolhidas a dedo e que tenham políticas públicas ambientais consistentes. E Americana é um caso particular”,
afirma Rogério Luiz de Souza Jahara, diretor do Inceden e
um dos idealizadores do evento.
Jahara lembra que, entre os municípios com a mesma
população (220 mil habitantes) e o mesmo perfil sócio-econômico de alta industrialização, Americana é a cidade que
apresenta os índices mais baixos de favelização do país. E os
projetos ambientais em curso no município, como a recuperação dos corpos hídricos, fomentação de indústrias limpas,
arborização urbana e recuperação do padrão ecológico,
transformaram a cidade em referência nacional no setor.
O Brasil Eco Show aconteceu no pavilhão de exposições
do Palácio das Indústrias de Americana (Fidam), estava dimensionado para receber 140 expositores, a maior parte
dos quais das Regiões Metropolitanas de Campinas e de São
Paulo, e atraiu serca de 50 mil visitantes de todas as camadas
sociais – executivos, profissionais liberais, técnicos, professores e estudantes de todos os níveis.
A exposição contou com os seguintes eventos integrados: um seminário com dezenas de palestras, além de
workshop com cursos e oficinas, todos proferidos por renomados professores de instituições nacionais e internacionais
da área; três exposições de artes plásticas a céu aberto e em
recintos fechados, incluindo um Jardim Cultural com obras
representativas da iconografia monumental de praças, parques e jardins, contando a história do paisagismo do Rio de
Janeiro e do Brasil; Exposição Quapá da FAU-USP com 80
painéis referentes ao Quadro do Paisagismo Brasileiro. A
Eco-Casa expôs no seu interior obras de arte do paisagismo
natural e urbano de artistas plásticos da Região Metropolitana de Campinas. Houve também shows ao vivo de música popular brasileira.
Para mais informações sobre o evento, acesse o site:
www.brasilecoshow.com.br
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ENCONTRO

IAB presente.
Lançando uma nova semente.

R

UMO

À

ESTADU ALIZAÇÃO DO

INSTITU-

TO, O IAB/SP SEDIOU,
NO DIA

30 DE MARÇO,

UM ENCONTRO COM
REPRESENTANTES DO

INTERIOR E A DIREÇÃO
ESTADUAL.
Em pauta: questões institucionais,
administrativas, legais, estatutárias,
regimentais e profissionais, visando à
preparação do encontro do Conselho
Estadual, que deverá
ocorrer durante este
segundo semestre.
Ao abrir o encontro, que o presidente
Arnaldo Martino definiu como “reunião
de trabalho”, o arquiteto deu as boasvindas aos representantes dos Núcleos
vindos do Interior. A
reunião, coordenada
por Antônio Cláudio
Fonseca, secretário
geral do IAB paulista,
contou com a assessoria logística da gerente administrativa
do IAB Cleide Gato,
do diretor Miguel FaConfraternização –
Antes dos debates,
bregues e apoio técnico de Emerson Fioravante.
arquitetos da capital e do
Do encontro, iniciado fraternalmente num almoço,
interior participaram de um
almoço de confraternização no qual esteve presente o presidente do IAB nacional,
Gilberto Belleza, participaram os presidentes dos Núcleos
do Alto Tietê (Ana Maria Sandim), Americana (Roberto
Gambarato), Campinas (André Kaplan), Guarulhos (João
Danielson), Marília (o vice Laerte Rojo Rosseto representou
o presidente Ari Rezende), Mogi Mirim (Orpheu Thomazini) e Sorocaba (Mussie Stefan). E, também, o sempre
atento e instigante Joaquim Guedes, atual vice-presidente.
Lúcio Machado, segundo vice-presidente e Gilberto Caiuby,

membro da atual Diretoria, além do repórter que registrou
o evento.
Ao final da reunião, que se prolongou por mais de
cinco horas, depoimentos contundentes traduziram, com
entusiasmo, o momento que vive e atravessa o IAB.
“Sem dúvida, não é motivo de felicidade, mas da
semelhança de nossos problemas comuns pode surgir um
novo pólo gerador de soluções participativas, por meio
de ações de interação entre o IAB-sede c os Núcleos do
Interior” (Orfeu Thomazini)
“Na presidência do Núcleo do Alto Tietê, por muitos
anos, é a primeira vez que percebo uma vontade efetiva
de integração e interação entre a Direção e os Núcleos
(Ana Sandim).
“O suposto confronto entre o IAB central e os Núcleos do Interior, na minha opinião, constitui uma falsa
questão, pois o que está em jogo, na realidade, é a Arquitetura , a cultura e a nossa sobrevivência profissional, seja
aqui, na capital ou no Interior”, ressaltou Arnaldo Martino, ao complementar:
Portanto, precisamos ocupar os espaços vazios do
“buraco negro”, que, ainda, verificamos no Estado, num
universo de mais de 500 municipios, agregando novos
Núcleos. Com isso, certamente, estaremos fortalecendo
o IAB e os Núcleos, como um todo. E, por conseqüência,
nossa condição e atuação profissionais.
“O IAB não pode ser propriedade de ninguém, de
algum grupo ou região. Ele pertence a todos nós, arquitetos, que atuam na capital ou no Interior” (Lúcio Machado)
“Afinal, qual deve ser, na verdade, a nossa missão ou
função de arquiteto e a do IAB ,neste início do século
XXI?” (Joaquim Guedes)
“Não sei como dizer, mas senti, nesta reunião, que o
IAB ganhou oxigênio novo” (Laerte Rosseto, ex-aluno de
Elisário Baiana)
“Ações ou iniciativas, como esta reunião, ajudam a
desfazer a idéia equivocada de que, apenas, os arquitetos
associados da capital são privilegiados” (Roberto Gambarato)
“A meu ver, hoje nasceu um novo IAB” (João Danielson)
“Para mim, o IAB continua o mesmo, mas, hoje, com
certeza, sai fortalecido com maior integração e participação dos arquitetos associados” (André Kaplan)
– Bem, vamos ao trabalho!, convocou o presidente
Arnaldo Martino, ao encerrar a reunião, que foi avaliada
pelos participantes como “produtiva, promissora e histórica”.Na visão da maioria dos participantes, o encontro
abriu um novo horizonte para os Núcleos do interior, que
“saíram, sem dúvida, fortalecidos e valorizados”.
J.W
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PROJETO IAB-PRESENTE
Confira, a seguir, numa sinópse, os pontos-chave da proposta
que foi objeto de debates durante a reunião:
I - Relacionamento institucional: Departamento estadual e
Núcleos
O Instituto de Arquitetos do Brasil ( relembra o documento) é
uma Instituição representativa nacional , sem fins lucrativos,
dos arquitetos brasileiros, com representatividade internacional ( a exemplo da participação na UIA – União Internacional dos Arquitetos, no Cialp – Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua
Portuguesa e na Fpaa- Federação Pan-americana de Arquitetos).
Assim, é fundamental que toda a sua estrutura administrativa
e funcional mantenha um mesmo padrão de credibilidade e
confiabilidade para se constituir em suporte válido para as
atividades do Instituto.
Programa de Gestão 2006/07
O programa da gestão “IAB Unido” (ressalta o documento),
inclui, entre seus objetivos, os seguintes subprogramas:
- uma política associativa
- relações institucionais profissionais
- administração/operações de atividades
- representações institucionais
- comunicações/divulgação/ a realização da 7ª Bienal
- relações institucionais de Ensino de Graduação e Formação
Continuada
- prestação de serviços e formação de um Centro de Apoio e
Referência para a atividade profissional
- restauro do prédio-sede do IAB.
A implantação do programa de gestão, contudo (reconhece o
documento) enfrenta uma série de dificuldades, em várias
frentes, entre as quais:
- financeira
- estrutura operacional
- a falta de participação da equipe em trabalhos voluntários.
Com isso, a Diretoria é obrigada a assumir responsabilidades
de gestão administrativas, que normalmente seriam delegadas
a profissionais especializados, provocando o desvio de suas
funções principais.
Subprograma
O subprograma da atual gestão tem como foco principal um
objetivo-chave: profissionalizar a estrutura operacional de
apoio, para:
- melhor prestação de serviços aos associados
- estabilizar financeiramente o Instituto
- liberar a Diretoria para cumprir suas responsabilidades de
gestão
- obter informações confiáveis que forneçam subsídio qualificado para o desenvolvimento de ações do Instituto
- assegurar a continuidade de ações e iniciativas de uma gestão para outras gestões futuras
A primeira fase da atual gestão incluiu, entre suas conquistas
e avanços, a:
- contratação de um gerente administrativo (em turno parcial)
- implantação de relatórios de controle administrativo
- implantação de um sistema administrativo e
financeiro ntegrado
- mudança de prestadores de serviços contábeis e jurídicos
A segunda fase, conforme anunciou o presidente Arnaldo
Martino, no editorial “Segundo Tempo”
deverá priorizar, além da estadualização administrativa do
Departamento, outros focos, entre os quais:

- o restauro e modernização do prédio-sede do IAB
- a promoção de estágios e cursos de atualização profissional
- a organização, em parceria com o IAB nacional e patrocinadores, da VII BIA.
- o cumprimento do convênio IAB/CREA, quanto à transferência dos recursos relativos aos 10% recolhidos pela ART.
- incluindo, ainda, a organização de novos fóruns de debates
temáticos e ações em defesa da criação do CAU.
Os Núcleos, nesse universo ou processo (acrescenta o documento), enfim, são tentáculos ou extensão da própria existência do Instituto, compartilhando, portanto, de direitos e
obrigações financeiras ou de serviços prestados pela Instituição.
Que deverão informar a área de sua jurisprudência, tendo
como limite máximo a região administrativa do Estado no qual
está inserido.
O projeto, quanto aos Núcleos, divide-se em duas partes:
1. Situação funcional dos Núcleos
2. Estrutura de gestão e apoio aos Núcleos.
Ou seja:
1 - Situação funcional dos Núcleos, que, de acordo com o
Estatuto do Instituto/Departamento de São Paulo, significa:
- os Núcleos são órgãos de representação regional ou municipal do Departamento estadual, com personalidade jurídica
própria, autônoma;
- que estão subordinados ao Conselho Diretor e ao Conselho
Superior do IAB, além da UIA.
Mas, só poderão ser reconhecidos como Núcleos (adverte o
documento) aqueles com situação funcional e legal junto ao
Departamento, que implica, além da entrega da documentação e do formulário da situação funcional dos Núcleos, possuir
CNPJ e CCM.
A Diretoria, por outro lado, é obrigada a assumir responsabilidades de gestão administrativas, que implica, entre outras
operações e ações, que objetivam profissionalizar a estrutura
operacional de apoio:
- melhor prestação de serviços aos associados
- estabilizar financeiramente o Instituto
- obter informações confiáveis para o desenvolvimento adequado das ações do Instituto
- assegurar a continuidade das gestões futuras.
2 - Estrutura de gestão e apoio aos Núcleos.
O programa prevê a ampliação de Núcleos, com a inclusão
de arquitetos que vivem no Interior ou no Litoral do Estado.
Para tanto, foram definidas algumas metas, entre as
quais:
- Sistema de comunicação – via Boletim impresso, Correios,
boletim on-line ou site (www.iabsp.org.br).
- Contribuição associativa unificada, que propõe uma nova
forma centralizada de contribuição e cobrança dos associados, por meio de boletos, cartão de crédito ou débito automático.
Além disso, o programa propõe uma solução de renegociação
com os associados inadimplentes, com 50% de redução dos
débitos.
Grade de eventos – que prevê a realização de cursos de atualização, a exemplo do que ocorreu com o curso da Drywall,
que foi um sucesso.
Conclusão: as propostas apresentadas visam dar suporte às
ações de cada Núcleo, para que o mesmo possa otimizar suas
atividades e cumprir com suas obrigações estatutárias e, conseqüemente, ajudar o Departamento estadual a cumprir com
suas obrigações junto à Direção Nacional/Cosu.
Atenção! Qualquer sugestão ou crítica dos Núcleos ou associados serão bem-vindas, para o aperfeiçoamento do programa. Informações: www.iabasp.org.br
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ENTREVISTA/ENCONTRO

SUBPREFEITO E IAB DISCUTEM

A

MATARAZZO, SECRETÁRIO PAULISTANO DAS
SUBPREFEITURAS E SUBPREFEITO DA SÉ, RECEBEU NO
DIA 16 DE MAIO, NA SEDE DA PREFEITURA, NO
CENTRO DE SÃO PAULO, UMA COMISSÃO DO IAB
PARA ENCONTRO / ENTREVISTA, DO QUAL PARTICIPARAM O PRESIDENTE DO INSTITUTO, O ARQUITETO ARNALDO MARTINO, OS ARQUITETOS LÚCIO GOMES MACHADO, 2º VICE-PRESIDENTE DO IAB E EDSON ELITO, DIRETOR DO IAB-DN E TITULAR
DO CONSELHO SUPERIOR, ALÉM DO REPÓRTER DO BOLETIM.
NDREA

O encontro, de acordo com a agenda oficial, deveria se
restringir a cerca de 30 minutos, devido a outros compromissos do subprefeito, mas acabou se prolongando por mais de
uma hora.
Em pauta, questões e pontos-de-vista sobre propostas e
ações que envolvem a Arquitetura e o Urbanismo, a categoria
profissional e o cidadão, definidos e acionados pela atual gestão
municipal.
Entre outras questões e temas, o projeto-lei “Cidade Limpa”,
o mobiliário urbano, o novo emplacamento de ruas e avenidas,
os concursos públicos de Arquitetura, a requalificação e reurbanização de espaços públicos, como o da Praça da República, do
Largo 13 e da Rua 25 de Março, conhecida como a meca dos
chamados sacoleiros, que vêm de todas as partes do pais, além
da questão dos carroceiros, a dos catadores de lixo, dos moradores de rua, os projetos de Habitação Social e a realização da
VII Bienal. Sem se esquecer, é claro, o novo Plano Diretor, que
se encontra em processo de revisão e que deverá ser entregue
à Câmara de Vereadores até 30 de junho.
Apresentação - Coube a Arnaldo Martino abrir o encontro, entregando ao subprefeito exemplar do livro-catálogo da
“6ª Bienal de Arquitetura de São Paulo”, realizada em 2005.
Que, surpreso e atento, folheou e reagiu: “Eu não havia recebido ainda nenhum exemplar e nem conhecia a publicação,
fantástica”!
Depois de apresentar o grupo, Martino justificou o motivo
do encontro (classificado por ele de “conversação informal”).
Que faz parte de uma nova forma de comunicação do IAB com
autoridades e representantes de vários segmentos da sociedade
e da comunidade.
A partir daí, houve uma bateria de perguntas, observações
e sugestões feitas por Edson Elito, Lúcio Machado e o presi-
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dente do IAB, às quais, Andrea Matarazzo respondeu, com
pragmatismo, objetividade e cordialidade.
Pregões - Uma questão inicial levantada pelo arquiteto Arnaldo Martino: a das licitações de projetos por meio de pregões
eletrônicos.
O sistema, na verdade, se transformou num “leilão do menor preço”. Que trata o projeto arquitetônico como mercadoria
comum, ao não levar em conta – observou Arnaldo Martino
– a dimensão cultural e a qualidade do projeto ou a experiência
e o conhecimento dos profissionais. O projeto arquitetônico, no
entanto, continua, para nós, arquitetos, uma questão fundamentalmente cultural, cuja qualidade implica no valor que terá
o patrimônio construído de nossas cidades.
O sistema ou processo não leva em conta, também que a
participação da mão-de-obra nos projetos (complementa Edson
Elito), é responsável por 80% dos seus custos. Por essa razão,
seu preço, nessa forma de licitação, pode ser rebaixado até níveis
que o inviabilize o que significa perda para toda a corrente
produtiva e principalmente para o contribuinte que paga a obra
pública.
Na minha opinião, pondera o secretário, cabe a vocês,
arquitetos e urbanistas, lutarem pela valorização de seus
projetos, para reverter tal situação, que considero, no mínimo,
estranha.
Cidade limpa - A respeito da proposta “Cidade Limpa”, cuja
lei foi aprovada pela maioria da Câmara de Vereadores, o subprefeito comentou, com entusiasmo:
- Sim, vejam, que fantástico, foi uma lei que vingou. Ao
percorrer a cidade, pelas subprefeituras, por regiões urbanas
remotas, desde a Lapa ao Boi-Mirim, fiquei surpreso, ao constatar a transformação visual que a lei provocou na cidade. Comerciantes e proprietários de bares, restaurantes, padarias,
postos de gasolina logo aderiram à lei, mudando o visual de
suas instalações. Sem dúvida, a publicidade externa, com uma
multiplicidade de outdoors, cartazes, letreiros, luminosos, cobrindo as fachadas, representava uma agressão, uma poluição
visual à cidade. É claro, que com a nova lei, houve alguns exageros, principalmente em relação às cores para chamar atenção
no lugar dos letreiros, mas com o tempo, chegaremos, com
certeza, a um consenso.
A seguir, relembra:
- Mas, não podemos esquecer que tivemos de enfrentar,
judicialmente, várias ações de anunciantes que contestavam a
nova lei.
- Como nasceu a idéia dessa proposta? - questiona Edson
Elito.
- A idéia original - informa o subprefeito - foi do ex-prefeito
José Serra. Uma idéia ou conceito que o prefeito Gilberto Kassab
decidiu assumir, sistematizá-la e colocá-la em prática. Mas,
amplia: - O conceito de “Cidade Limpa”, na minha opinião, não
se limita somente às fachadas, mas também à limpeza e qualidade do espaço urbano, do espaço público. Citando algumas
situações, comenta:
- Vejam, por exemplo, o problema das calçadas. Ocupadas
por lixeiras, bancas de jornal e revistas, postes, entulhos, orelhões, vendedores ambulantes, churrasquinhos etc. dificultam,
sem dúvida alguma, a circulação e mobilidade livre do cidadão,

A CIDADE
que muitas vezes é obrigado a percorrer parte das vias destinadas ao tráfego de veículos. É um problema que só existe no
Brasil. As calçadas não são propriedades de ninguém, mas uma
via pública que pertence ao cidadão. Em suma, temos que devolver a cidade ao cidadão, o direito de ir e vir!
- Qual seria o novo projeto à vista? - indaga, ainda, Edson
Elito.
- Nenhum – responde o subprefeito – ao enfatizar: temos
que completar os projetos e ações em curso, como a construção
de pontes, a limpeza de córregos, a requalificação de praças, a
exemplo do que ocorreu com a Praça da República e da Sé, que,
por sinal, foi danificada durante o evento “Virada Cultural”, a
recuperação de espaços públicos, como o do Largo 13 e da
Concordia, que estavam congestionados por barracas de camelos irregulares. Além disso, a reurbanização do Parque Dom
Pedro, que implica a demolição dos edifícios São Vito e Mercúrio. Ou a revitalização do Centro, incluindo a região da “Cracolândia” e o projeto Nova Luz. Trata-se, enfim, de uma operação difícil e polêmica.
Continuando, destaca:
Operação tapa-buraco - A essas ações, somam-se outras,
como a operação tapa-buraco, a da conservação de vias e logradouros públicos, o rebaixamento de guias para atender às
necessidades especiais dos usuários de cadeiras-de-rodas. E,
também, a reforma de postos de saúde e escolas. Só de reforma
de escolas são quase 400 unidades espalhadas pelas 32 subprefeituras.
Com alegria, informa:
- Vejam o resultado: o índice de aprovação da gestão municipal, segundo pesquisas, que há alguns anos estava em torno
de 37%, pulou para 80%!
Contudo, admite:
- Bem, concordo com vocês, temos ainda que melhorar,
desburocratizar e sistematizar melhor o procedimento administrativo e o atendimento público.
E sentencia:
- O menos é mais - A filosofia de minha gestão ou administração, enfim, ressalta, é incentivar ou promover muitas pequenas ações, medidas ou intervenções, que atendam às necessidades do dia-a-dia do cidadão. São ações ou interferências nem
sempre percebidas pela população, que se acostumou à cultura
das grandes e mega obras, como viadutos, túneis etc.
- São Paulo – diz – não é uma Patópolis, da Disney, mas uma
cidade ou megametrópole real, complexa, global, com múltiplas
centralidades.
- Talvez, uma Blade Runner – intermeia Lúcio Machado.
Outros desafios - Há, assim, - prossegue Andrea Matarazzo
– outros problemas e desafios difíceis a resolver, como o dos
moradores de rua, que chegam a cerca de dez mil, dormindo
sob viadutos e pontes, cujo problema nem a CDHU, com seus
programas habitacionais de cunho social, conseguiu, ainda,
solucionar. Muitos deles são dependentes de drogas, do álcool,
outros com problemas de saúde mental.
- Outro problema: – acrescenta - o dos carroceiros, que foram,
devemos reconhecer, os pioneiros na coleta seletiva do lixo. Mas,
não dá mais para conviver com essa situação de carroças trafegando em meio ao asfalto e aos veículos. Como resolver essa

situação? Talvez organizando-se em cooperativas, de modo a
prestarem este serviço a cidade, em uma escala mais eficiente.
Centrípeta ou centrifuga? - Subprefeito, afinal, qual sua
posição ou visão sobre o Centro em relação à periferia, pergunta o repórter:
- O Centro, sem dúvida, representa um ponto nevrálgico
importante da cidade, com serviços 24 horas, museus, teatro,
pinacoteca, edifícios históricos, implantação de várias universidades, mas não podemos descuidar e se esquecer da periferia,
onde vive a maioria da população paulistana.
A seguir, vem à tona, um tema oportuno e polêmico, colocado em foco pelos arquitetos Arnaldo Martino e Lúcio Machado. Ou seja:
Concursos públicos de Arquitetura: - O projeto de Arquitetura, com certeza, é cultura – concorda Andrea Matarazzo –
mas, para se tornar viável, é necessário pragmatismo, bomsenso, realismo, observa, ao comentar:
- Vejam o caso dos Concursos de Arquitetura públicos, que
muitas vezes contemplam projetos, esteticamente ou poeticamente, perfeitos, mas, que na prática, não são economicamente viáveis.
- Que tal, sugere Lúcio Machado, fazer o mesmo do que
ocorre na França, onde o concurso é obrigatório, quando se
trata de uma obra pública, que envolve a Arquitetura, a exemplo do que aconteceu durante o governo de François Mitterrand?
- Ou seja: o júri – explica - poderia destacar três ou mais
projetos para que o cliente, no caso o Estado, escolha o que
achar mais adequado.
- Sim, me parece uma solução interessante, reage o subprefeito.
- Vamos tentar uma experiência, propõe Lúcio.
- Podemos tentar, concorda o secretário.
Na seqüência, Edson Elito relembra um episódio de encontro anterior, entre eles ocorrido. De passagem por Roma, para
cuidar do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, foi convidado
por Andrea Matarazzo, então embaixador para visitar uma
exposição sobre a obra de Giancarlo Gasperini montada na
própria embaixada do Brasil, na capital italiana.
- Mas, o que eu queria saber – explica Elito - é o seguinte:
qual a diferença entre exercer uma missão diplomática e uma
função administrativa pública?
- Acho que há uma diferenciação substancial. Na condição
de embaixador, somos obrigados a cuidar e a divulgar a imagem
do país no Exterior. Já, na condição de administrador, temos o
grande prazer de poder interferir na melhoria da cidade, e temos
também que conviver mais diretamente com a população e a
vida da cidade. Com isso, ficamos mais expostos, sujeitos às
reações da população, sejam elogios e críticas. Recentemente,
por exemplo, ao caminhar pela Praça do Patriarca, recebi um
tapa na cabeça de um cidadão revoltado.
Informalmente, comenta:
- Ao almoçar com minha mãe, aos domingos, ela sempre
aparece com uma lista de suas amigas, mas há sempre, no meio
dos elogios ou sugestões, um a propósito... (risos).
- E a Bienal de Arquitetura?- indaga Andréa Matarazzo,
dirigindo-se ao presidente do IAB paulista, Arnaldo Martino
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ENTREVISTA/ENCONTRO
que, depois de relatar alguns desafios ainda a enfrentar
quanto a patrocínios e a problemas burocráticos e institucionais, sintetiza:
- Bem, a Bienal já está sendo formulada, deverá contar com
duas salas especiais. Uma em homenagem ao centenário de
Oscar Niemeyer. E outra a Paulo Mendes da Rocha, que foi
contemplado com o Prêmio Pritzker da Arquitetura, em 2006.
Além disso, haverá outras importantes exposições nacionais e
internacionais, inclusive, uma a cargo da Prefeitura. Contamos,
enfim, para o sucesso completo da Bienal, com o apoio oficial
do Município.
- A Bienal poderia ter outro formato, à semelhança do Salão

de Design de Milão e de outros eventos internacionais de Arquitetura, como o de Bogotá, com várias exposições espalhadas
por outros pontos da cidade, comentam os arquitetos.
E, ao responder ao presidente do IAB:
- Quanto à minha parte, farei todo o empenho para que o
evento, que era tão caro a Ciccilo Matarazzo, aconteça, garante Andrea Matarazzo, ao encerrar o encontro. Que continua,
por alguns minutos, em off pelos salões e corredores do imponente edifício, projetado pelo arquiteto italiano Marcelo Piacentini, que abriga atualmente a Prefeitura de São Paulo, cuja
fachada de pedra ostenta – conforme observa Massimo Canevacci, no livro “A Cidade Polifônica”, a grife de um Super - M.
JOSÉ WOLF

NÚCLEOS

Proposta de Americana

A

ESTADUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA É UMA CONQUISTA ALMEJADA POR TODOS E DEVEMOS APROVEITA-LA COMO FONTE REVIGORADA DE ÂNIMOS
PARA EMPREENDER MUDANÇAS E NOVAS REALIZAÇÕES.

DEFENDEMOS O SEGUINTE:

1 - Uma Política de Inclusão dos representantes dos Núcleos
nas reuniões e decisões de Diretoria unida à elevação real
do papel do Conselho Estadual, tornando-o o grande
Fórum ordinário de debates e deliberações. Sendo para
isso necessário empenho de presença física e assiduidade
dos membros;
2 - Um incremento de ações conjuntas que promova a atuação dos arquitetos perante a sociedade. Essas ações poderiam surgir conforme um fomento à expansão de iniciativas individuais e regionalizadas para que sejam adotadas em mais Núcleos e na Capital, e com participação
e apoio do Conselho Estadual no tocante à organização,
divulgação e avaliação de resultados.
O IAB se coloca em privilegiada posição para representar
uma vasta gama de profissionais e estudantes e estimula-los
a produzirem o seu melhor em prol do desenvolvimento da
arquitetura no Brasil. Esta representatividade, que também
se revela no interesse dos associados, vem se comprometendo, dentre outras coisas, pela ausência de fomentos
tanto culturais (relativos à baixa importância conferida à
profissão pela sociedade em geral), quanto econômicos,
quanto institucionais.
O IAB deve atentar para esta responsabilidade, que atestaria a riqueza cultural do nosso Estado apontando para o
grande potencial de diálogos, inter-influências e avanços que
podem ocorrer se devidamente potencializados.
Vemos que as premiações habituais deixam de cumprir
este papel, que em parte lhes caberia, se oferecessem uma
significativa amostragem de uma produção atual da nossa
arquitetura fora de uma recorrente consagração do que já é
bem assimilado pela mídia e pelo que é habitualmente pro-

duzido dentro das convecionalidades práticas da profissão.
Propomos que seja criada uma premiação do IAB destinada a suprir esta lacuna. Que venha a ser uma Premiação às
Inovações. Tanto técnicas, quanto éticas, e quanto estéticas.
Assim haveria um fomento à saída da mediocridade (sem o
valor pejorativo do termo) e, por conseqüência, uma valorização dos processos criativos mais avançados, de caráter
experimental, ou que resgatem um espírito de vanguarda,
propositivo, questionador, irreverente e sem compromisso
com o status quo.
Há décadas os Arquitetos vêm “perdendo terreno” no
tocante à valorização da profissão. Uma profissão que já foi
aclamada historicamente, cuja decadência é lastimada nos
círculos restritos da profissão, e mal é percebida fora dele pela
banalização à que se submete em nome da sobrevivência
dentro de um “mercado” visto como um vilão, um inimigo
intransponível, que parece reforçar as barreiras defensivas dos
arquitetos. De certa forma; endógena, umbilical e autofagicamente, poderíamos nos acomodar ao nosso reduto protegido, mas entendemos ser necessário um empenho desbravador rumo a um reencontro com as forças produtivas da
sociedade e com o grande público, em prol não apenas da
sobrevivência digna, mas da possível revalorização da profissão que deveria vir desde as bases da formação.
Medidas para esse fim deveriam vir acompanhadas de um
forte peso de divulgação e de abertura para promover um
interesse crescente ao desenvolvimento da profissão, não só
dentro dos círculos profissionais e acadêmicos, mas fundamentalmente para romper barreiras de relacionamento entre os
arquitetos e a sociedade, e entre os detentores de meios de
produção, de recursos financeiros e promotores culturais.
“Cavar” espaços, estar presente em novas e em maior
quantidade de mídias; e até criá-las, se for o caso, também
pode ser um papel desempenhado pelo IAB. E, certamente,
com maior grau de influência através da unificação e da
proliferação dos Núcleos.
ARQ. ROBERTO R. GAMBARATO
PRESIDENTE NÚCLEO - AMERICANA
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EVENTO

O COSU na capital sergipana
Participação nacional –
Cerca de 70 arquitetos
vindos de várias regiões do
país marcaram presença na
reunião do Conselho
Superior do IAB (Cosu), em
Aracaju, SE.

CARACTERIZOU PELO AVANÇO NA IDENTIFICAÇÃO

DOS TEMAS FUNDAMENTAIS QUE A ENTIDADE DEVE ABORDAR E
APROFUNDAR, PARA SE POSICIONAR REPRESENTANDO OS ARQUITETOS PERANTE A SOCIEDADE E OS GOVERNOS EM TODAS AS SUAS
INSTÂNCIAS.

HÁ MUITO QUE UMA POSTURA PROPOSITIVA VEM, E
COM RAZÃO, SENDO COBRADA DO IAB E OS PRIMEIROS PASSOS
FORAM RETOMADOS NESTE SENTIDO EM ARACAJU, POR MEIO DAS
REUNIÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO; PRÁTICA PROFISSIONAL; MEIO AMBIENTE; FORMAÇÃO
PROFISSIONAL; MEMÓRIA DO IAB; GESTÃO DO IAB; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ASSUNTOS INTERNACIONAIS; CONCURSOS DE ARQUITETURA; POLÍTICA URBANA; HABITAÇÃO ESTAS
COMISSÕES ESTÃO ABERTAS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR,
QUE PODEM SE INSCREVER PELO ENDEREÇO IAB@IAB.ORG.BR, E
VISITAR O SITE DA DIREÇÃO NACIONAL EM WWW.IAB.ORG.BR.
Na noite de abertura da reunião, após a solenidade,
houve uma palestra do arquiteto Miguel Pereira, que discorreu sobre sua obra e suas lutas no IAB, contidas em seu mais
recente livro “Arquitetura: Cultura, Formação, Prática e
Política Profissional”.
Momentos de emoção e reconhecimento ficaram reservados às homenagens prestadas ao arquiteto Carlos Maximiliano Fayet (6/6/1930 ES – 19/3/2007 RS), nas manifestações dos conselheiros, na missa em sua memória na Igreja
Nossa Senhora Auxiliadora em Aracaju no dia 27, quando
o pároco convocou os arquitetos presentes para lerem o
evangelho do dia e na projeção de fotos de Fayet entre
amigos, no trabalho e na tribuna do COSU.
Após votação, foi escolhida a sede do próximo Congresso Brasileiro de Arquitetos, o 19º, a ser realizado em Recife
e Olinda, em Pernambuco, em 2009. Havia três Departamentos candidatos a sediar o XIX Congresso: Ceará, Minas
Gerais e Pernambuco. As três propostas e respectivas apresentações tiveram alto nível de conteúdo, clareza e beleza
e a de Pernambuco se sobressaiu e venceu, porém, os três
departamentos se propuseram a construir em conjunto o
temário do congresso.
Finalmente, foi apresentada pelo arquiteto Roberto
Simon, de Santa Catarina, a proposta para a criação de
uma cooperativa de crédito para arquitetos, experiência
que já está em funcionamento, de forma semelhante e

com sucesso, para profissionais da área técnica, em Santa
Catarina, que foi recebida com intenso interesse por parte
dos conselheiros e cujo teor pode ser acessado no site www.
iab.org.br.
Ao Departamento de Sergipe foram externadas, na
pessoa do seu presidente, arquiteto William Ferreira Maynart,
congratulações pela hospitalidade e competência na realização do 126º COSU.
EDSON ELITO, TITULAR DO CONSELHO SUPERIOR.

2º CONGRESSO BRASILEIRO DO PVC

Agregue mais valor aos seus projetos arquitetônicos:
participe do maior e mais importante evento ligado
ao PVC da América Latina.
CAESAR BUSINESS SÃO PAULO FARIA LIMA
19 e 20 de Junho de 2007
Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia - São Paulo

PVC. Soluções sustentáveis.

A

126ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO
IAB – COSU, REALIZADA PELA PRIMEIRA VEZ
EM ARACAJU / SERGIPE, DE 26 A 28 DE ABRIL,
COM A PRESENÇA DE 20 DEPARTAMENTOS, SE

O PVC vem ocupando cada vez mais espaço nos projetos de
profissionais que, com criatividade e ousadia, produzem e
fazem a arquitetura sustentável. Em vista disso, o Instituto
do PVC promoverá o 2º Congresso Brasileiro do PVC.
O maior e mais importante evento ligado ao PVC da América
Latina. Nele, estarão presentes alguns dos mais renomados profissionais
da arquitetura nacional e internacional, como Ruy Ohtake e Tim Hupe, em um
painel totalmente voltado para arquitetura e construção. Participe!

Mais informações: www.institutodopvc.org/congresso2
Condições especiais para arquitetos, construtores e universitários.

Patrocinadores:
Categoria Corporativo:

Realização

Tel: (55 11) 3816-3666 - e-mail: adelia@institutodopvc.org
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CENA URBANA

D

E ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ATUAL GESTÃO,
PRESIDIDA PELO ARQ. ARNALDO MARTINO, O IAB
DEVE MANTER CONTATO (CRÍTICO E PROPOSITIVO)
PERMANENTE COM A CIDADE.
FOCO, O

BOLETIM

A

PARTIR DESSE

VEM REGISTRANDO FATOS

RELACIONADOS À CIDADE:

Foto: Ricardo Fonseca

Por uma cidade centrípeta – Ao ser entrevistado
pelo programa “Bom dia, São Paulo”, da TV Globo,
no dia 19 de abril, Pedro Paulo de Melo Saraiva,
do Conselho Superior do IAB, analisou alguns
problemas, que afligem a metrópole, como o dos
grandes congestionamentos urbanos. Para ele, ao
contrário de uma cidade centrífuga, como está
ocorrendo, a solução estaria numa cidade centrípeta, com a valorização e redescoberta do Centro.
“Afinal, no Centro, encontramos, equipamentos
de serviços públicos e de infra-estrutura de qualidade, que não há em nenhuma outra região da
cidade”, argumentou.
Identificação questionada – O que não emplacou foi o
projeto das novas placas de identificação de ruas, avenidas e logradouros da capital paulista, cuja implantação, sem licitação pública, causou muita polêmica e
confusões. As antigas placas azuis foram substituídas
por placas brancas, com nomes abreviados. Por exemplo: a Bento Freitas, onde se encontra a sede do IAB/SP
virou B. de Freitas e a General Jardim, Gal. Jardim e o
largo Paissandú (com acento)!
Uma identificação ou sinalização visual, conforme nos ensinam os
arqs. João Carlos Cauduro e Ludovico Martino, no livro “Marcas/CM”,
precisa ser objetiva e direta.

Entrevista à CBN –
Pedro Paulo de Melo
Saraiva

Abaixo a torre – Depois de muita polêmica e debates, com
a participação, inclusive, do IAB paulista, a Diretoria do MASP
- Museu de Arte de São Paulo - desistiu de construir uma
torre e um mirante anexos ao edifício.
O edifício histórico projetado por Lina Bo Bardi, em 1968,
na Avenida Paulista, com um vão livre de 74 m, transformouse num dos principais ícones da capital paulista.
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Nota dez – O Boletim registra, com louvor, os projetos de
requalificação paisagística, comandados pela atual administração municipal, recentemente inaugurados, entre os
quais, a Praça da República e a Praça da Sé, onde se encontra o marco zero da cidade. Uma praça, que já foi cenário de manifestações históricas, como o comício pelas
“Diretas-já”, contra a ditadura militar, que mudou a história política do país.

Coringão – A exemplo do projeto “Coringão”, da USP, a
Prefeitura de São Paulo pretende convocar moradores da
rua, numa espécie de mutirão urbano, para cuidarem da
cidade. Os participantes do mutirão serão responsáveis
pela limpeza de parques e jardins, além da manutenção
de calçadas e espaços públicos.

Expresso Tiradentes – Chega ao final a novela do famoso
“fura-fila”, cuja construção iniciada em 1997, atravessou
diversas administrações municipais. Com a inauguração,
que aconteceu no dia 8 de março, foi possível reduzir de
duas horas para 20 minutos o trajeto de muitos usuários
que se utilizam do transporte público para o Centro da
capital. O Expresso, em sua primeira etapa, vai do Parque
Dom Pedro ao terminal Sacomã, numa extensão de quase dez km.
O projeto original, elaborado pelo escritório Ruy Ohtake,
prova que, quando há “vontade política”, a arquitetura
pode contribuir, de maneira eficaz, para a racionalização
e qualidade da mobilidade urbana. Segundo o arquiteto,
em depoimento para o Boletim, cerca de 80% das proposições do projeto-embrião foram concretizadas.

PAREDES EM DRYWALL
A solução certa para cada finalidade
Os sistemas drywall permitem a execução de todas as soluções necessárias para as vedações verticais internas de qualquer tipo de edificação.
Para cada finalidade ou necessidade, pode se especificar a parede mais
adequada. Isso deve ser feito por meio da correta combinação de seus
principais componentes, que são os perfis de aço galvanizado utilizados
em sua estrutura e os diferentes tipos de chapas para drywall. Além
disso, a parede pode incluir outros componentes como lã mineral, para
um maior isolamento acústico, e reforços internos, para possibilitar a
fixação de cargas mais pesadas como armários de cozinha, por exemplo.
Portanto, antes de tudo, uma parede drywall exige um bom projeto.
Como fazê-lo é o que se explica de forma resumida nesta matéria.
Componentes
Os perfis de aço galvanizado utilizados nas estruturas de sistemas drywall
são produzidos com três larguras: 48 mm, 70 mm e 90 mm. São dois
tipos principais: as guias, que são fixadas no piso e na laje superior, e os
montantes, que são encaixados verticalmente nas guias. Em geral, os
montantes são colocados a uma distância de 60 cm um do outro, mas
podem ser colocados com distanciamento menor (30 ou 40 cm em paredes mais altas ou até menos em paredes curvas). É importante observar
a procedência dos perfis, que devem trazer gravada a marca do fabricante e o número de lote. Esse cuidado é fundamental, uma vez que os
perfis devem ser produzidos com chapa de aço com no mínimo 0,5 mm
de espessura e com galvanização classe Z 275 (275 g/m2), conforme
determina a norma técnica correspondente.
As chapas para drywall são produzidas com dimensões padronizadas:
1200 mm de largura, comprimento a partir de 1800 mm e espessura de
12,5 mm. Há chapas com espessuras diferentes, porém de uso menos
freqüente. Chapas mais delgadas, por exemplo, são utilizadas em paredes curvas. Quanto aos tipos de chapa, são três os mais utilizados: ST ou
Standard, para uso geral; RU ou Resistente à Umidade (também conhecida como “chapa verde”), usada em áreas úmidas como banheiros,
lavabos, cozinhas e áreas de serviço; e RF ou Resistente ao Fogo (também
conhecida como “chapa rosa”), indicada para áreas em que é necessária
proteção contra incêndios.
Aplicações
Seguem alguns exemplos de aplicação:
Divisão entre ambientes – Para a separação entre dois ambientes contíguos, como dois dormitórios, por exemplo, pode-se utilizar a parede mais
simples, ou seja, com estrutura formada por perfis de 48 mm de espessura distanciados a 600 mm um do outro e uma chapa ST de cada lado,
sem utilização de lã mineral no seu interior.
Divisão entre unidades e áreas comuns – Para a divisão entre um dormitório e um corredor ou uma sala, por exemplo, a solução indicada é uma
parede com montante duplo de 48 ou 70 mm, e uma chapa ST de cada
lado, com lã mineral em seu interior.
Áreas com requisitos especiais – No caso de divisão entre unidades ou
áreas comuns e áreas especiais, como escadas enclausuradas, shafts,
saídas de emergência, etc., nas quais se exige proteção contra incêndio,
deve-se utilizar as RF, que resistem ao fogo por até 120 minutos. A especificação, nesse caso, deve obedecer as exigências do Corpo de Bombeiros.
Divisão entre unidades – Para a divisão entre dois apartamentos ou dois
conjuntos comerciais, por exemplo, pode-se utilizar uma parede com
duas estruturas metálicas paralelas e justapostas, separadas por uma fita
de isolamento, e duas chapas ST de cada lado.
Paredes hidráulicas – Para as paredes de banheiros, cozinhas e áreas de
serviços, em cujo interior correm instalações hidráulicas, a solução indicada é uma parede com duas estruturas metálicas paralelas separadas o
necessário para a passagem das instalações, com duas chapas de gesso
de cada lado. Nesse caso, recomenda-se o uso de chapas RU.
Lã mineral
Em todos os tipos de parede, seu espaço interior pode ser preenchido
com lã mineral, assegurando maior isolamento acústico. No caso das
paredes hidráulicas, o uso de lã é obrigatório para isolar o ruído da água
nas tubulações.

Curso em convênio com IAB-SP
A correta especificação das paredes drywall é um dos principais temas
abordado no Curso de Introdução à Técnica de Projetar Sistemas Drywall,
que a Associação Drywall oferece aos Associados do IAB-SP desde o
segundo semestre do ano passado, quando as duas entidades firmaram
convênio com essa finalidade. Cada curso, com duração de uma tarde,
aborda os principais aspectos teóricos e práticos necessários para uma
especificação correta, começando pela apresentação dos componentes,
suas características e a forma como devem ser montados, passando por
noções de projeto de paredes, forros e revestimentos e culminando com
exercícios práticos monitorados. Cada curso é ministrado por uma das
três arquitetas que compõem a Comissão de Capitação da Associação
Drywall, todas com ampla experiência não só em assessoria a escritórios
de arquitetura quanto em supervisão e acompanhamento de obras.
As explicações contidas nesta matéria foram extraídas do capítulo “Paredes”, que ocupa as páginas 22 a 49 do Manual de Projeto de Sistemas
Drywall. Esse documento foi publicado em 2005 pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall em parceria com a Editora
Pini, que responde por sua produção gráfica e comercialização. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site www.drywall.org.br ou
solicitadas à Comissão Técnica da Associação Drywall pelo e-mail drywall@
drywall.org.br.
Nomenclatura
A especificação das paredes drywall deve obedecer a um padrão utilizado por todos os fabricantes, conforme os exemplos a seguir:
Figura 1. Parede simples
Nomenclatura: X 73/48/600 – ST/ST
Nesse conjunto alfanumérico:
- o X deve ser substituído pelo código do fabricante (W para Knauf; GYP para Lafarge; e
Parede Placostil para Placo);
- o conjunto de três números a seguir corresponde à espessura total da parede (73 mm),
à espessura do perfil de aço utilizado (48 mm);
e à distância entre perfis (600 mm);
- a sigla ST/ST indica que é utilizada uma chapa ST em cada face da
parde.
Figura 2. Parede hidráulica
Nomenclatura: X 260/48/600 MD DEL – ST+ST/
ST+RU - 2 LV 50
- X = código do fabricante;
- 260/48/600 = 260 mm de espessura total,
perfis de 48 mm distanciados a 600 mm um
do outro;
- MD = montante duplo
- DEL = dupla estrutura ligada (se a estrutura fosse separada, a sigla seria DES);
- ST+ST/ST+RU = duas chapas Standard em uma das faces e, na outra
face, uma chapa Standard e sobre esta uma chapa Resistente à Umidade;
- 2 LV 50 = duas camadas de lã de vidro (se fosse lã mineral, a sigla
seria LM) com 50 mm de espessura.

Mais detalhes podem ser obtidos no site
www.iabsp.org.br. Quanto a informações
adicionais sobre o sistema drywall,
podem ser consultadas no site www.
drywall.org.br ou solicitadas pelo e-mail
técnico@drywall.org.br.
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IN MEMORIAM|CARLOS MAXIMILIANO FAYET

Herança de
um arquiteto
combativo
U

M DE SEUS ÚLTIMOS PROJETOS: O RESTAURO DO PALÁCIO
DA

JUSTIÇA

DE

PORTO ALEGRE. UM

TRABALHO QUE

AGREGOU À EDIFICAÇÃO UMA ESCULTURA DE BRONZE,
9 M DE ALTURA, EM HOMENAGEM A THEMIS, A DEUSA DA
JUSTIÇA, COM SUA “ESPADA RUTILANTE” VOLTADA PARA A
PRAÇA DA MATRIZ DA CAPITAL GAÚCHA, NUMA COMPOSIÇÃO
EXEMPLAR INTEGRADA AO PALÁCIO PIRATINI, SEDE DO PODER
EXECUTIVO E AO PALÁCIO FARROUPILHA, SEDE DO PODER LEGISLATIVO.
COM

O projeto original, vencedor de um Concurso Nacional
lançado, em 1952, há 55 anos, pela Secretaria de Obras
Públicas do Rio Grande do Sul, organizado pelo IAB,
apostou numa linguagem moderna, fugindo de soluções
neoclássicas recorrentes, na época.
“O projeto foi uma tentativa de conciliar duas propostas difíceis de articulação. Ou seja: uma proposta racionalista à L e Corbusier ou uma forma, com caráter, linguagem
e identidade locais, que não fosse um hotel, um edifício
de apartamentos ou escritórios, mas um prédio público
destinado à Justiça, que o cidadão pudesse entender e
identificar”, explicou Fayet numa entrevista à AU.
Não podemos esquecer que Fayet é coautor, com
Miguel Pereira, Cláudio Araújo e Moacir Marques do
projeto da Refinaria Alberto Pasqualini, em Porto Alegre,
nos anos 70, que por “questão de segurança”, nunca foi
divulgado pela mídia.
A proposta do restauro do Palácio foi apresentada na V
Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, sob o foco
temático “Metrópoles”, numa sala destinada aos arquitetos
convidados.
Um projeto que permanece, como contraponto, aos
modelos de arquiteturas efêmeras, movidas pelo mercado
imobiliário global. Um exemplo possível de uma arquitetura de permanência e de referência de lugar desejáveis e
necessárias, segundo sempre defendeu o IAB e o arquiteto,
que nos deixa como herança o exemplo da luta para ser e
estar, com dignidade e cidadania.
J.W.
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Em bronze – A estátua da
deusa Themis, escultura em
bronze produzida pelo
arquiteto Fayet, marca o eixo
principal do prédio.

NB: As fotos (C. M. Fayet e Cícero Alvarez) , que ilustram a matéria são do folder publicitário, com
montagem e editoração de Queila Kleemann e Rodrigo Nunes, produção gráfica de Ângela Brücker
Fayet, que contou com o patrocínio do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul.

Um marco: Palácio da Justiça

E

,

NO DIA

19

DE MARÇO, CHEGA UMA NOTÍCIA

TRISTE DIVULGADA PELOS E-MAILS DO PAÍS: MORREU, AOS
MILIANO

77 ANOS, O ARQUITETO CARLOS MAXIFAYET.

Segundo o verbete do Dicionário Aurélio,
combativo significa: ânimo para combater, alguém que
não se recusa ao combate.
Com certeza, essa é a palavra para definir o perfil
profissional e existencial do arquiteto Carlos Maximiliano
Fayet, cujo nome lembra o de algum rei ou papa.
Capixaba de nascimento, em 1930, traçou sua trajetória profissional, em Porto Alegre, RS, onde se diplomou em 1973, pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.

Arquiteto por convicção, paixão e profissão, lutou pela
qualificação do Ensino, como presidente da ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, nos anos 80,
pela valorização e legislação profissionais e pela criação
de um Conselho autônomo do IAB (como presidente do
IAB nacional, de 1998 a 2000), além de construir uma
obra, que faz parte da história da Arquitetura Brasileira
contemporânea.
Em relação ao Ensino, um dos seus temas preferidos,
sempre defendeu a formação de um profissional polivalente, multidisciplinar, de um arquiteto-engenheiro, além
de humanista e militante.
Com Pedro Paulo de Melo Saraiva, recebeu durante a V
BIA, em São Paulo, o “colar de ouro” do IAB.

O ocaso de um timoneiro

C

ARLOS MAXIMILIANO FAYET PAROU DE VIVER NO DIA 19

2007, LOGO APÓS O MEIO-DIA, A FAMOSA HORA DA SESTA DOS GAÚCHOS. UMA HORA DE DESDE MARÇO DE

CANSO E

RESGATE DE ENERGIA NESSA LABUTA COTIDIANA DA

VIDA.

UMA HORA DE NÓS MESMOS. PORÉM, O VELHO TIMONEIRO NÃO CONSEGUIU MAIS ABRIR OS OLHOS, E AGORA, “... REPOUSA LÁ NO CÉU ETERNAMENTE...” O IAB PERDE UM GRANDE
COMPANHEIRO E LÍDER, SEMPRE ATENTO À ESTRATÉGIA DESSA
NECESSÁRIA LUTA PELA AUTONOMIA DA PROFISSÃO DO ARQUITETO, INICIADA, AGUERRIDA E HISTORICAMENTE, PELO IAB-SP EM
1958, SOB A LIDERANÇA DE VILANOVA ARTIGAS E EDUARDO
KNEESE DE MELLO. PASSADOS 49 ANOS, FAYET TAMBÉM NÃO
VIU REALIZADO ESSE IDEAL, ATRAVÉS DA TÃO DESEJADA CRIAÇÃO
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU). A LUTA,
PORÉM CONTINUA - ATÉ PORQUE ESSA SERÁ A MELHOR MANEIRA
DE HOMENAGEÁ-LO.
O IAB perde um de seus grandes Presidentes, que a
memória de nossa profissão saberá guardar, no mais recôndito da fortaleza de seus valores, a imagem e o pensamento desse baluarte abnegado.
A política profissional do IAB terá de enfrentar a angústia dessa poltrona vazia. Só a pertinácia, a coragem, e a
inteligência saberão construir novos líderes, dignificando,
assim, a memória daqueles que tombaram.
A arquitetura brasileira perde uma de suas mais severas
inteligências, cheia de brilho e talento.
Na cidade de Londrina (norte do Paraná – 500.000 habitantes), havia um silêncio prenunciando o outono, e, um
certo cansaço, premonição da longa jornada do julgamento
do Concurso Nacional de Arquitetura para o Teatro Municipal dessa cidade. Fábio Penteado, eu, Índio da Costa, Justo
Solsona e Mirna Cortopassi, enfrentávamos o desafio dos
105 projetos entregues, e a complexidade do tema.
Meu celular chama, o relógio implacável marcava 2
horas da tarde. Era Cláudio Araújo, anunciando o passamento do velho mestre e companheiro de todas as horas.
Era a marcação de uma outra forma de silêncio. Esse silêncio
de nós mesmos, que reivindica da memória essa necessidade de um diálogo infinito. Como se o exemplo tenha de ser

seguido. Como se cada um de nós tenha o compromisso de
construir exemplos.
Mestre e amigo, Fayet, repouse lá no céu de todos os
Deuses, porque nós aqui na Terra cultuaremos tua memória,
e, seremos atalaias pertinazes no julgamento da perversidade da morte.
Eu pranteio a sua ausência, agora, permanente. Tenho
certeza, porém, que poderei cantar a sua presença, sempre
rememorada
MIGUEL PEREIRA, EX-PRESIDENTE DO IAB/DN

DepoimentoFábio Penteado
Tive a sorte e o privilegio de conviver nos últimos 40
anos com o amigo muito querido, Carlos Maximiliano
Fayet, sempre um grande homem e arquiteto notável.
Ninguém com o Fayet lutou tanto e deu tanto tempo
da sua vida e da própria saúde na defesa das boas causas
dos arquitetos e da arquitetura brasileira.

Memória – Luis Fernando
Corona e Carlos Maximiliano
Fayet (à direita).
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DEBATE

Pregão, o leilão reverso
perverso

P

ARA ASSEGURAR A QUALIDADE DOS PROJETOS DE

ARQUITETURA ESPERA-SE QUE O CONGRESSO RECONHEÇA, NO MÍNIMO, AS OBJEÇÕES DO IAB ÀS INTERPRETAÇÕES DETURPADAS DA LEI FEDERAL QUE
INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI 8.666/93) E DEMAIS LEIS CORRELATAS.

Por
consegüinte,
em inúmeros
ambientes
técnicoburocráticos
do Estado
brasileiro, a
inteligência
nacional é
medida por
critérios
mercantis.

Decerto, ainda preocupam os estragos éticos produzidos
pela própria lei ao longo de tantos anos de vigência. Entretanto, os problemas foram sendo agravados pela regulamentação posterior, lamentavelmente oportunista e nociva
ao interesse público. Nesse caso, por exemplo, estão os
decretos sobre a modalidade de licitação denominada Pregão
para aquisição de Bens e Serviços Comuns. Eles permitiram
o surgimento de artimanhas, estratagemas e subterfúgios
para a aplicação indiscriminada dessa modalidade -- também
denominada “leilão reverso” – à contratação para a prestação de serviços predominantemente intelectuais. Por conseguinte, frente à tecnoburocracia do Estado, a inteligência
nacional tem sido progressivamente medida por critérios
mercantis.
Ao reconhecer as críticas históricas, o Congresso poderia logo corrigir a parte mais danosa. A caminho, a Câmara
já aprovou o Substitutivo do Projeto de Lei 7.709/07 que
trata do Pregão, do Relator da Comissão Especial de Licitações e Contratos. Ele ainda será votado no Senado. Para
isso, houve uma colaboração benéfica. O IAB influiu bastante. Os esforços do SINAENCO em Brasília merecem todo o
reconhecimento. O INSTITUTO DE ENGENHARIA registrou
o seu protesto. Ademais, em uma bem-vinda Nota Técnica
Informativa, o CONFEA aprovou uma decisão contrária à
contratação pelo setor público de obras e serviços de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia por Pregão.
Na pauta daquela Comissão Especial, constaram propostas alternativas e mais de cento e vinte emendas. O
Relator finalmente defendeu que o texto da Lei 8.666/93
seja aproveitado com as alterações mais urgentes e incontornáveis (PL-146/03). Contudo, o encaminhamento para a
aprovação final poderá ser lento. Veremos o que acontecerá. Até lá, para que cessem os abusos, será útil que as entidades representativas dos profissionais liberais continuem a
recorrer sistematicamente ao Poder Judiciário.
O caso é que as leis atuais, ao não definirem com rigor
o conceito de Serviço Comum, instalaram uma tremenda
confusão. Portanto, é indispensável acolher por inteiro a
definição de Serviço Profissional Técnico Especializado constante da Lei 8.666/93, como bem defendeu o Relator.
Historicamente, a concepção de grande parte dos textos
normativos de hoje – que antes se queriam moralizadores
-- foi sugerida aos legisladores por empresários legitimamente interessados em fornecer ao Estado bens duráveis e de
consumo e, ainda, Serviços Comuns. Essa colaboração
aparece na própria linguagem empregada, pois o Congres-
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so ouviu sobretudo o comércio e a indústria. Isto é, em razão
das origens culturais dos congressistas mais empenhados,
não foram bem examinadas as peculiaridades e as exigências
do trabalho intelectual. Como conseqüências práticas logo
surgiram extravagantes interpretações jurídicas e administrativas pelo Brasil adentro, facultadas não só pelas lacunas
legais ou pelas antinomias aproveitadas para o bem ou para
o mal. As distorções foram convenientes ao atendimento de
interesses exclusivos e aos disparates de gestores improvisados e ansiosos. Então, as deficiências iniciais, somadas aos
remendões posteriores, levaram a equívocos nem sempre
percebidos pelos tribunais e pelos cidadãos. O que já era
pernicioso foi assim agravado pela imprudência e pela falta
de discernimento. Ou seja, os tais Pregões -- concebidos para
a simplificação dos procedimentos dos fornecimentos de
Bens e de Serviços Comuns -- ao serem desvirtuados, pioraram as perspectivas éticas para a prestação de serviços que
requerem invenção, competências e habilitações especiais.
Desde logo, foi acusada a possibilidade da licitação de
serviços de construção mediante os denominados Projetos
Básicos -- inacabados por definição -- pois neles podem não
constar a totalidade das especificações exigíveis para a obra
integralmente concluída. De tal consentimento leniente
sempre resultaram suspeitas, fraudes, escândalos e desastres.
Aliás, contrariando a sensatez, ainda nos dias de hoje, um
só grupo empresarial pode executar, com poucas restrições,
os levantamentos, os projetos, a fiscalização e a execução
uma mesma obra...
Tenta-se mostrar aos parlamentares as soluções que
parecem mais apropriadas à contratação de projetos e de
consultoria, tal como ocorre até em países menos dotados.
Todavia, para já, mesmo que ainda não sejam possíveis todas
as mudanças radicais necessárias, permanece a urgência de
uma interpretação correta das leis atuais. O Ministério Público verá que essa questão premente é exemplar, pois a
conduta habitual contamina a cultura e influencia negativamente o setor privado.
Eis que os administradores públicos menos sensatos têm
preferido selecionar serviços de arquitetos e engenheiros
mediante licitações em que prevalece o perigoso critério do
menor preço e -- por conseguinte -- o da pior qualidade e
o da péssima obra. Não vêm que esses serviços, quando mal
recompensados por honorários insuficientes terão de ser
executados com recursos humanos e técnicos forçosamente restritos. Os resultados podem ser lamentáveis, apesar do
bom empenho, da competência e da habilidade dos que
jamais pretendem conceber uma obra nociva à intenção, ao
interesse e à economia do cliente, seja público ou privado.
O critério do Pregão contraria a lei e o bom senso quando se trata de trabalho intelectual. Ou seja, as normas que
impõem escolhas qualitativas de melhor técnica têm sido
burladas. Assim fazendo, as autoridades que alegam restrições orçamentárias e de prazos revelam certo ânimo em

reduzir riscos pessoais. No íntimo, eles querem que os contratos aparentem ser os mais baratinhos, em condições que
supõem mais defensáveis perante um público desatento.
Esquecem-se que os objetos de tais contratos não são comuns, inexistem pret-à-porter, acabados e dispostos nas
prateleiras dos armazéns dos fornecedores, à espera de um
comprador qualquer. Esse é o caso de mercadorias tais como
areia, cimento, sabão, esquadrias e lâmpadas que, bem
determinadas, podem ser previa e presencialmente experimentadas, inspecionadas, testados, e avaliadas. Ora, muito
diversamente, por sua índole intelectual, projetos de edifícios
e de urbanização não podem ser cabalmente especificados
de antemão. Para atender às determinações singulares de
cada caso a estudar, eles ainda terão de ser concebidos e
submetidos às vontades e às aprovações parciais de clientes
que, inicialmente, podem estar seguros, cautelosos, afoitos
ou hesitantes em seus propósitos.

Trata-se de abolir os procedimentos oblíquos, em que
os valores contábeis, em razão de desígnios obscuros, prevalecem sobre os demais. Eles não contribuem para a eficiência administrativa dos gestores governamentais nem os
imuniza contra as eventuais suspeitas de descuido. Todavia,
muitos deles, assim agindo, pretendem evitar incertezas
incômodas e afastar as subjetividades próprias do processo
intelectual. Eis que elas exigem preparo, ilustração, diálogo
e reflexão, atividades abnegadas e – talvez por isso -- “um
tanto assustadoras” aos olhos de maus pragmatistas.
Felizmente, colegas eventualmente em importantes cargos
da Administração Pública sempre expressaram justa inquietação – e indignação – quando constrangidos a enfrentar tensões conflituosas entre a sua convicção moral como profissionais liberais, e a sua responsabilidade como gestores de
programas oficiais que obrigam a firmar contratos fixadores
de prazos inexeqüíveis para equipes mal remuneradas.

O critério do
menor preço
contraria
frontalmente
a lei atual
quando se
trata de
trabalho
intelectual.

JOÃO HONÓRIO DE MELLO FILHO

MEMÓRIA

Frei Galvão: Arquiteto

F

REI

ANTÔNIO

DE

SANT’ANNA GALVÃO,

PRIMEIRO

SANTO BRASILEIRO, FOI EXÍMIO ARQUITETO, MESTRE
DE OBRAS E TAIPEIRO. PELO RECONHECIMENTO DE SEUS
MÉRITOS, RECEBEU O TÍTULO DE SÓCIO-HONORÁRIO
DO INSTITUTO DE

ARQUITETOS NO BRASIL (SP).

O Mosteiro da Luz, obra que vem resistindo ao tempo, e
sua posição no urbanismo paulistano constituem os assuntos
do livro Frei Galvão: Arquiteto, de Benedito Lima de Toledo.
A primitiva ermida erigida nos campos do Guaré, instituição destinada a acolher mulheres devotas da Divina
Providência, encontrava-se em ruínas. Frei Galvão, chamado
a assumir a direção espiritual do lugar, tomou a si também
as responsabilidades materiais.
Foram cerca de 48 anos dedicados ao novo recolhimento, do projeto às obras de que se encarregava pessoalmente. Segundo frei Basílio Röwer, historiador da Ordem Franciscana: “Para substituir a pobre casa, que nem forro nem
assoalho tinha, [frei Galvão] encetou uma nova construção
delineada por ele mesmo”.
Explica frei Galvão: “Como, porém, a Igreja Velha ameaça ruína e está o frontispício especado e o dormitório é
muito acanhado, conforme já relatei, e o número das que
desejam a vida da Providência Divina vai sendo maior, fundou-se novo convento e Igreja onde pudessem viver, ainda
que pobres, com mais respiração e desafogo”.
O empenho foi bem-sucedido. Original para a época, o
projeto contou com acomodações saudáveis, corredores
amplos com aberturas para pátios com jardins e horta para
o trabalho diário das freiras. A formação de frei Galvão, no
reputado Seminário dos Jesuítas de Belém da Cachoeira na
Bahia e no convento franciscano do Rio de Janeiro, onde se
ordenou, certamente foi decisiva para seu conhecimento
nas áreas artística e cultural.
Dois projetos na cidade de São Paulo são ligados à atividade arquitetônica de frei Galvão: a Igreja do Mosteiro da Luz

e a capela da Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco, no
largo de mesmo nome. Ambos
possuem planta octogonal e
sofreram rotação de seu eixo
em relação às vias públicas.
Frei Galvão: Arquiteto traz
ainda rica iconografia, a começar pela Igreja da Luz em
Carnide, Lisboa, onde se originou o culto a Nossa Senhora
da Luz e ampla documentação
fotográfica sobre a cidade de
São Paulo. Um passeio pela
história da arquitetura paulista, na qual frei Galvão, sem
dúvida, deixou importante
assinatura.
Benedito Lima de Toledo é arquiteto, professor titular do
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP.

Documento – Diploma de
concessão do título de “sócio
benemérito” a frei Galvão.

BENEDITO LIMA DE TOLEDO
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EM

CIMA DA HORA

BIA’07:
Um sonho ainda possível?

A

MINC QUE RETARDA SEM PRAZO A
LEI ROUANET, QUE PERMITIRIA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PATROCINAR A BIA E A SITUAÇÃO NA FUNDAÇÃO
BIENAL SÃO INCÓGNITAS QUE MANTÊM EM
SUSPENSE A CONCRETIZAÇÃO DA 7ª BIA AINDA ESTE ANO.
CONFIRA, A SEGUIR, A POSIÇÃO DA FUNDAÇÃO E DO INSTITUTO SOBRE O FATO.
GREVE NO

APROVAÇÃO DA

Aos dirigentes do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB), seções Nacional e São Paulo,
Ao tomar conhecimento do e-mail trocado entre os dirigentes do IAB e Jacopo Crivelli, curador da Fundação
Bienal, que há anos realiza o trabalho de interface entre a
FBSP e o IAB, não poderia deixar de me manifestar sobre
alguns pontos do texto:
1. As conversas com os companheiros arquitetos foram
formalmente iniciadas durante reunião na sede do IAB, com
a participação de inúmeros profissionais e representantes da
categoria, como Gilberto Bellleza, Pedro Cury, Arnaldo
Martino, no dia 25 de setembro de 2006 – no dia 16 de
novembro aprovei as cartas-convite para o segmento de
Representações Nacionais. Portanto, antes mesmo do início
da 27.ª Bienal de Artes, naquele ano, eu já colocava a minha
posição no início dos trabalhos para a realização da Bienal
Internacional de Arquitetura, prevista para aquele ano. Relembro: meu argumento era sobre as imensas dificuldades
para captação de recursos, forte impeditivo para a realização
do evento. Já na época, acenava com a idéia de realização
de um evento de qualidade, mas que ocupasse um espaço
menor no Pavilhão. A proposta foi apoiada de imediato por
vários participantes do encontro.
2. No dia 21 de dezembro de 2006, a realização da BIA
voltou a ser tratada durante reunião na Bienal. Mais uma
vez, a conversa girou sobre as dificuldades de captação e
sobre a realização de uma BIA menor (ocupando dois andares do Pavilhão). Argumentei que, com esse modelo, seria
possível à Bienal realizar concomitantemente outro evento,
de forma a buscar recursos necessários a seu orçamento. A
idéia foi praticamente aceita pelos participantes. Desde a
data de 21 de dezembro, a FBSP aguarda modelo de contrato do IAB - no dia 3 de janeiro, a FBSP enviou uma minuta de contrato ao IAB. Mas, de dezembro para cá, percebi
uma pequena alteração nos pontos por mim já entendidos
como aceitos.
3. No dia 27 de fevereiro de 2007, nova reunião foi realizada na Bienal - CO-BIA e Comitê gestor – com a minha
participação. Me surpreendi com a alteração dos princípios
anteriormente acordados.
4. No dia 5 de março deste ano, foi realizada reunião
no IAB para tentar acertar a fórmula que vinha sendo discutida – uma BIA compacta e de grande qualidade. Nessa
ocasião, foi dito ao presidente-executivo da FBSP que a idéia
de uma exposição menor estava sendo objeto de discussão.
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Dessa reunião, inclusive, a Bienal aguarda o envio da ata
pelo IAB.
5. Dia 20 de março nova reunião foi realizada entre arquitetos e seu dirigentes e o presidente-executivo da Bienal,
Manoel Francisco Pires da Costa, e o seu diretor Carlos Ramos
Stroppa.
6. Ao ler e-mail, de 9 de maio, enviado aos dirigentes
do IAB pelo curador da Bienal, Jacopo Crivelli, noto a preocupação do funcionário com o cumprimento de prazos,
tendo em vista a montagem da mostra e sobre o fato de
“que é opinião de todos que a organização e produção da
BIA está num estágio ainda incipiente” e sua preocupação
com a realização de uma BIA “emergencial”, com eventual
comprometimento da qualidade, numa saudável demonstração do engajamento da FBSP com a realização e a qualidade do evento. Nos e-mails trocados por Jacopo com a
equipe de arquitetos, ele levanta a necessidade de se respeitar prazos combinados “para ter uma definição concreta
em duas frentes fundamentais para a viabilização da exposição: captação de recursos e definição do conteúdo da
mostra”. Ele também relembra alertas anteriores, conforme
texto do dia 9 de maio. O alerta foi reafirmado após encontro do dia 15 e após o dia 22 (data prevista para encontro,
que acabou não ocorrendo).
7. Enfim, gostaria de reafirmar o compromisso que
deixei claro há quase dez meses: a realização de uma BIA
mais compacta, que ocupe menor espaço, permitindo ao
IAB e a nós as condições de realizá-la.
Obs: Tenho conhecimento de que, até a data de hoje, o
contrato da BIA não foi enviado. Alerto, entretanto, que o
contrato já foi várias vezes objeto de avaliação sem que haja
uma conclusão do IAB.
Um grande abraço,
MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA / PRESIDENTE
FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 06 de Junho de 2007.
Ilmo Sr.
Manoel Francisco Pires da Costa
DD. Presidente da Fundação Bienal de São Paulo
Pavilhão Ciccillo Matarazzo
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
Prezado Presidente,
Nossas últimas cartas e e-mails parecem ser a expressão
de uma série de divergências de interpretação relativas ao
relacionamento entre o Instituto de Arquitetos do Brasil e a
Fundação Bienal. Pensamos que é importante nesse momento, recapitular e esclarecer alguns pontos.

Desde logo, não se pode deixar de lembrar que a
fundação do Museu de Arte Moderna e mesmo a criação
da 1ª. Bienal foi fruto de intimo relacionamento entre
Francisco Matarazzo Sobrinho e a elite da intelectualidade
paulistana, fazendo parte dela os mais destacados arquitetos paulistas, não por acaso, também fundadores e dirigentes do nosso IAB. Destacavam-se entre eles, Luis Saia,
Oswaldo Correa Gonçalves, Eduardo Kneese de Mello,
Oswaldo Bratke, Rino Levi, Vilanova Artigas, Ícaro de Castro Mello e Miguel Forte, para citar somente alguns.
O edifício provisório construído no Trianon para a 1ª.
Bienal, projeto de Luis Saia e Eduardo Kneese de Mello
marca este íntimo relacionamento, também presente na
própria exposição, na qual a arquitetura era tratada em
igualdade com as outras “artes plásticas”, em setor específico denominado “Mostra Internacional de Arquitetura”.
Era, sem dúvida, a primeira “Bienal Internacional de Arquitetura”, da mesma forma como a Bienal de Artes em suas
primeiras edições eram denominadas Mostras de Artes
Plásticas, promovidas pelo MAM
A mesma situação, de certo modo repete-se na segunda Bienal, com a construção do Parque do Ibirapuera,
parte das ações empreendidas, mais uma vez, com o espírito ao mesmo tempo desbravador e desprendido de Ciccillo, no comando das comemorações do 4º. Centenário
da Cidade de São Paulo. O projeto do parque, coordenado
por Oscar Niemeyer e do qual participaram Eduardo Knesse de Mello, Zenon Lotuffo, Helio Uchoa Cavalcanti, Gauss
Estelita e Carlos Lemos, mais uma vez marcava a comunhão
de propósitos dos arquitetos e da atuação do MAM e,
sobretudo, de seu mecenas maior.
Também é fundamental lembrar que um importante setor
das Bienais organizadas pelo MAM, as quais podemos considerar como matrizes das Bienais posteriormente organizadas
pela Fundação Bienal, era a Mostra Internacional de Arquitetura. Nestas Mostras foram expostos o que de mais relevante
se produzia no Brasil e no exterior. Para não nos alongarmos
na ilustração da magnitude destas Mostras, podemos citar três
dos premiados naquelas edições: Le Corbusier, Walter Gropius
e Mies van Der Rohe.
Evidentemente, a participação do IAB, em razão de seu
vínculo institucional com a UIA – União Internacional de Arquitetos foi fundamental para a organização e para o brilho
das Mostras Internacionais de Arquitetura, continuando os
laços iniciais acima apontados.
A 1ª. Bienal de Arquitetura, organizada pelo IAB e Fundação Bienal, seguiu os parâmetros das Mostras anteriores e
contou com a colaboração estreita entre Oswaldo Correa
Gonçalves (pela FB) e Miguel Pereira (pelo IAB) para sua conceituação e organização. Esse modelo de direção compartilhada – no âmbito de sua conceituação - entre as duas entidades
continuou sendo adotada nas edições posteriores.
No entanto, este relacionamento sempre foi desequilibrado, uma vez que partindo do modelo de mecenato de Ciccillo,
a Fundação Bienal sempre assumiu a estruturação financeira
e sua operação. Decorreu deste fato um progressivo afastamento do IAB do centro de decisão, colocando-o quase que
como “um mal necessário”. Alguns momentos foram especialmente turbulentos como a não assinatura do convenio para
a realização da 3ª. e da 4ª. Bienais de Arquitetura (que mesmo
assim foram realizadas) uma vez que tentava-se, na ocasião,
colocar o IAB em definitivo segundo plano.

Idéias contrárias à periodicidade bianual, difundidas por
Conselheiros sem compreensão adequada da relevância, da
legitimidade de vinculação entre a Fundação e as Bienais de
Arquitetura e mesmo da origem comum com as Bienais de
Artes tem sido sistematicamente levantadas no Conselho da
Fundação Bienal. Culminou esta atitude com a decisão unilateral, por parte da Fundação Bienal de não realizar a 6ª. BIA,
faltando poucos meses para sua inauguração, já que nesse
momento informava não poder cumprir com a parcela de
captação de verbas, conforme inicialmente combinado.
O IAB, com enorme esforço, tendo em vista a exigüidade
do prazo, conseguiu organizar e obter somente com suas
relações e esforço de seus dirigentes, fundos para uma exposição unanimemente reconhecida como uma das mais importantes para a Cultural Nacional e destacada pela imprensa
internacional como um dos mais relevantes eventos na área.
Deve-se a este respeito, ressaltar que ao IAB, nas condições
dos acordos passados - formais ou informais - sempre coube
a organização, projeto e curadoria das BIA’s em um papel
eminentemente cultural, sendo que a Fundação, em razão dos
quadros profissionais administrativos e financeiros de que
então dispunha, foi sempre encarregada de obter os recursos
e os patrocínios para a viabilização da Mostra, além de organizar a sua operação. Esta regra foi abruptamente quebrada
para a 6ª BIA em 2005, quando se transferiu num prazo exíguo
a inteira responsabilidade pela captação dos recursos ao IAB.
A medida excepcional de encarregar o IAB de toda a
responsabilidade pela Mostra, está sendo agora tornada
pela Fundação Bienal como regra definitiva, transferindo
totalmente ao IAB a responsabilidade pela captação de
patrocínios para a 7ª BIA, embora seja a Fundação Bienal
a titular do projeto de incentivo fiscal em nome da Bienal
de Arquitetura. Deve-se também lembrar que os projetos
apresentados para a obtenção de incentivos fiscais foram
elaborados sem a participação do IAB.
Apesar da enorme parcela de responsabilidade e de
trabalho (cujo valor jamais foi contabilizado) desenvolvido
pelo IAB para a montagem da 6ª. Bienal de Arquitetura, o
IAB e a Fundação Bienal apresentaram-se em igualdade na
divulgação do evento, camuflando os problemas que
ocorreram para sua viabilização.
Entendíamos que o início da organização da 7° BIA
deveria se dar imediatamente após o final da 6° BIA, principalmente em razão do sucesso. Isso não foi possível, pois
o IAB foi informado pela Fundação Bienal que sua posição
era contrária a realização da BIA a cada dois anos, mas que
ela deveria passar a ser uma Quadrienal de Arquitetura,
tornando inviáveis todos os contatos já agendados naquele final de evento. Condição que consideramos não aceitável, e que lutamos por revertê-la, somente conseguindo
este objetivo ao final de Setembro de 2006.
Todos os profissionais com experiência em Mostras de
arquitetura e os consultores em captação de recursos – incentivados ou não - foram unânimes em afirmar que periodicidade superior a bi-anual inviabiliza tanto a organização quanto a captação de patrocínios por impossibilitar
o aproveitamento da imagem do último evento para a
promoção do próximo. Pela mesma razão, não é difícil
entender porque mesmo feiras de caráter eminentemente
comercial têm periodicidade anual ou bi-anual.
Assim, o IAB vem conduzindo a organização desta
próxima BIA, pensando no futuro, entendendo que mais
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um exemplo de trabalho coletivo, em sua quase totalidade
voluntário, poderia servir de exemplo para as futuras edições da Bienal de Arquitetura, sensibilizando os dirigentes
da Fundação Bienal.
No entanto, alguns fatos continuam trazendo muita
insegurança ao desenvolvimento desse trabalho, como a
possibilidade de cobrança de aluguel dos pavimentos
térreo e 1º para uma Mostra, concomitante à BIA, de
produtos e materiais sem nenhuma relação com as diretrizes do evento eminentemente cultural que se pretende,
tendo sido alegado até mesmo uma hipotética carência
de produção arquitetônica no último período de 2 anos
ou ainda a falta de interesse de patrocinadores. Tal atitude revela um desconhecimento do meio da arquitetura e
do urbanismo e que tende inviabilizar as Bienais de Arquitetura.
Por sua parte, O IAB acreditou na realização da 7ª.
Bienal, tendo iniciado imediatamente os trabalhos quando
houve uma aparente alteração do posicionamento em
relação a periodicidade do evento.
Desta forma implantou, no âmbito de sua entidade
nacional o COBIA – Conselho da Bienal Internacional de
Arquitetura, para tratar de forma permanente, independentemente de calendários eleitorais ou dos mandatos das
diretorias do IAB-SP e do IAB-DN. Esse Conselho, que vem
se reunindo regularmente, deliberando sobre as diretrizes
das Bienais de Arquitetura futuras, e designando responsáveis pelos diversos segmentos da 7ª. Bia.
No plano pragmático, O IAB cumpriu, até agora, todas
as tarefas que assumiu para a realização da 7ª. Bia. Entre
elas, citamos:
Designação de equipes e coordenadores para cada
segmento da Bienal.
Designação de Coordenador / Curador da 7ª. BIA.
Definição da temática central e caráter expográfico da
7ª BIA
Elaboração de plano geral da Mostra
Elaboração e programação do fórum de debates
Elaboração de projeto preliminar da montagem e expografia
Elaboração dos regulamentos da Exposição de Escolas
de Arquitetura e da Mostra Geral de Arquitetos
Proposta de alterações no contrato de parceria.
Contatos e correspondência com instituições culturais,
museus e entidades governamentais interessadas em
expor na BIA.
Trabalho de divulgação e busca de apoios e patrocínios.
É preciso destacar o quanto é importante para o IAB a
Edição deste 7ª BIA, oportunidade na qual comemoraremos
com salas especialíssimas o centenário de Oscar Niemeyer
e o Prêmio Pritzker de Paulo Mendes da Rocha, como
afirmações da nossa produção da arquitetura no mais alto
nível de reconhecimento internacional.
Falta-nos neste momento, entretanto, a segurança da
continuidade, não a convicção do sucesso, pois de nossa
parte continuamos nosso trabalho, mas não recebemos
ainda a confirmação de uso do edifício, nem a confirmação
dos projetos de incentivos fiscais prometidos, o que nos
dificulta consideravelmente a busca de novos parceiros.
A história do IAB foi construída com o desprendido trabalho de centenas de arquitetos que trabalham voluntariamente
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para a promoção da cultura nacional e em especial da Arquitetura numa história de 86 anos de existência.
A Bienal de Arquitetura não pode ser usada como um
campo de negócios, mas exclusivamente como uma manifestação cultural, para a promoção das mais importantes
faces da produção artística e tecnológica do mundo contemporâneo: a arquitetura e o urbanismo.
O eventual cancelamento da Bienal de Arquitetura será
um desrespeito com dezenas de compromissos assumidos
desde a última edição com governos e instituições museológicas e profissionais de todo o mundo, configurando
um grande vexame internacional. Deve ser interpretado,
antes de tudo, como a negação ou descarte do trabalho
de centenas de profissionais e amigos dos profissionais que
colaboraram nas Mostras Internacionais de Arquitetura
(organizadas pelo MAM) e nas 6 edições de Bienais de
Arquitetura, organizadas em colaboração com a Fundação
Bienal.
Assim, o Instituto de Arquitetos do Brasil, zelando pela
sua história e prestígio internacional continuará trabalhando para a viabilização da 7ª BIA, voltado responsavelmente para uma nova data possível.
Temos a nítida consciência que os atrasos provocados
por condicionantes inaceitáveis, e agora a grande dificuldade na obtenção de patrocínios, seja pela falta da aprovação da Lei Rouanet, seja pela, neste momento, problemática situação da administração financeira da Fundação
Bienal como amplamente divulgada, de que estabeleceu-se
uma condição de inviabilidade para a realização no prazo
previsto, da 7ª Bienal Internacional de Arquitetura.
Lamentamos profundamente este fato, e embora frustrados após o intenso trabalho realizado pelo IAB, sabemos
que de nossa parte o dever foi cumprido, restando agora,
urgentemente comunicar nossos parceiros e convidados,
nacionais e internacionais, desta séria decisão, que fomos
obrigados a assumir por contingências independentes de
nossa responsabilidade.
Aguardamos seu urgente posicionamento e providências.
ARQ. ARNALDO MARTINO PRESIDENTE DO IAB/SP
GILBERTO BELLEZA PRESIDENTE DO IAB/DN

Em Tempo
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Em reunião do dia 18 último, entre as Presidências
do IAB e da Fundação Bienal, ficou estabelecido que
haverá a disponibilização do total do espaço do Pavilhão
para a 7ª BIA; que a possibilidade de adiamento estará
condicionada a disponibilidade na agenda da Fundação
Bienal, em razão de outros compromissos assumidos e
a não sobreposição com a Bienal de Artes; que haverá
disposição da Fundação Bienal em colaborar com a
captação de recursos; e que o projeto de incentivo fiscal
(Lei Rouanet) está aprovada condicionalmente, dependendo apenas de apresentação de documentações por
parte da Fundação. E que o Convênio entre as entidades,
com a proposta alternativa oferecida pelo IAB, está em
estudos na Fundação, visando a sua formalização.

PHOTO HISTORICA
UMA HISTÓRIA EM BRANCO E PRETO
BIA: ponto de partida – O arquiteto PhD em Arquitetura, escritor, professor e militante Miguel Pereira, sempre
atento e conectado aos fatos e à vida, envia esta foto histórica para o Boletim. Quando, na condição de presidente do
IAB nacional, entrega, em 1973, o “colar de ouro” do Instituto a Ciccilio Matarazzo, criador da Fundação Bienal e a
Oswaldo Corrêa, curador da I Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
A I BIA, para relembrar, foi “um marco, segundo a mídia,
em defesa de um meio ambiente e urbano construído com
maior qualidade ambiental e inclusão social”, quando o tema
ainda não fazia parte da pauta dos debates, que atualmente
sensibiliza toda a sociedade.
A BIA acabou se transformando num dos eventos mais
significativos, na área da Arquitetura e Urbanismo, ao lado da
Bienal de Veneza (Itália), Quito (Equador) ou de Buenos Aires
(Argentina).

Miguel Pereira, então Presidente Nacional do
IAB, coloca o colar de ouro do IAB em Ciccillo
Matarazzo e Oswaldo Correa Gonçalves.
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EM

QUESTÃO

Por que a ART?

O

IAB COMO ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS ARQUITETOS TEM ENTRE SUAS FINALIDADES DEFENDER A PROFISSÃO QUANTO AOS SEUS
DIREITOS E PRERROGATIVAS, ZELAR PELA ÉTICA E
DAR APOIO AO

CONSELHO PROFISSIONAL PARA

GARANTIR A PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E DOS SEUS CIDADÃOS
CONTRA O EXERCÍCIO ILEGAL E O MAU USO DA PROFISSÃO.

A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é o
instrumento necessário para este controle do exercício profissional e para valorizar a profissão ressaltando a importância da responsabilidade técnica e civil sobre suas atividades
e que proporciona respaldo a uma ação complementar indispensável de atenta e rigorosa fiscalização por parte dos
órgãos competentes.
IAB-SP e sua Representação na Câmara Especializada de
Arquitetura do CREA-SP.
O IAB tem desempenhado importante papel e presença
com seus representantes na Câmara Especializada de Arquitetura no CREA – SP.

Neste momento é nesta Câmara que se cumprem todos
estes importantes objetivos, tão necessários ao controle do
exercício profissional.
É esta Câmara que analisa e responde aos muitos processos relativos à nossa profissão: da abertura de um curso
novo à homologação de um titulo de arquiteto, à relatoria
de um processo de falta ética ao acompanhamento de validação de um diploma de profissional estrangeiro, e mesmo
a concessão de um acervo técnico para um profissional.
Assim sendo o apoio dos colegas arquitetos ao IAB-SP,
é também o apoio de seu papel nesta Câmara Especializada
de Arquitetura. O simples preenchimento de uma ART é a
afirmação clara e inequívoca de nossa responsabilidade em
uma obra ou em um projeto. Da mesma forma a indicação
em nossas ART’s do código 64 no campo do código das
entidades de classe é o referendo do IAB-SP como seu representante ativo e presente nesta Câmara.
O 64 é o número que indica o IAB, como seu representante no sistema CONFEA CREA.

ESPAÇO ABERTO

Sobre a Reforma da Agência
Central dos Correios
A propósito da nota divulgada no BO’57 (página 18) sobre o concurso Correios, o escritório Una Arquitetos esclarece:

O
DE

CONCURSO PARA A REFORMA DA AGÊNCIA
CENTRAL DOS CORREIOS, QUANDO FOI LANÇADO
EM 1996, OFERECIA POSSIBILIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE PROJETO: UM EDIFÍCIO HISTÓRICO
TOMBADO, PROJETADO PELO ESCRITÓRIO RAMOS
AZEVEDO, LOCALIZADO NO VALE DO ANHANGABAÚ, QUE

ABRIGARIA A MAIOR AGÊNCIA POSTAL DO PAÍS JUNTAMENTE COM
UM AMPLO PROGRAMA CULTURAL.

TEATRO, CINEMAS, SALAS DE

EXPOSIÇÃO, RESTAURANTES E CAFÉS COMPUNHAM O PROGRAMA
SUGERIDO PELO EDITAL.

Nosso escritório ganhou o concurso, definido em duas
fases, e o contrato exigia o
desenvolvimento do projeto
completo em seis meses. O
projeto, incluindo 15 especialidades, foi entregue em 260
pranchas A0, além de 800
páginas de memoriais descritivos. O projeto foi aprovado em
todas as instâncias necessárias.
Contudo, a obra não começou
senão depois de 5 anos após a
data de entrega do projeto. Na
realidade a obra foi dividida em
duas fases, e o que está sendo
construído é apenas uma primeira fase, que não inclui o programa cultural.
Ao longo desse processo, pela qual já passaram duas
construtoras, nunca fomos chamados para o acompanhamento da obra. Lembrando, por outro lado, que todas as
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vezes que fomos solicitados a responder por quaisquer
dúvidas de projeto ou esclarecimentos em geral, o fizemos
prontamente. De acordo com o que pudemos constatar em
uma visita que conseguimos fazer no final da obra, o partido geral do projeto foi mantido, mas alterações significativas
foram empreendidas, principalmente no que se refere à
estrutura. O projeto estrutural, de autoria do escritório
França e Associados, foi conceitualmente alterado: a grelha
metálica plana de cobertura, solução para distribuir homogeneamente as cargas sobre as paredes do edifício existente, foi executada com treliças inclinadas e revestida de
chapas para simular a grelha original. Muitas paredes de
carga foram substituídas por pilares, e as lajes cogumelo
foram substituídas por vigas convencionais, baixando a altura dos ambientes. Essas mudanças foram procedidas sem
o conhecimento tanto dos arquitetos como dos calculistas,
sendo que a responsabilidade técnica sobre o projeto permanece sobre nossa equipe.
O Una Arquitetos não pode se responsabilizar pelas mudanças realizadas durante as obras. Sendo assim, solicitamos
em ação judicial a realização de perícia para constatar as alterações, com o objetivo de esclarecer as devidas responsabilidades. Trata-se de um dos nossos projetos mais significativos,
sobre o qual trabalhamos com imensa dedicação, e é com
tristeza que vemos essa ocorrência dentro desse longo processo. Por outro lado, é preciso reverter a cultura da desvalorização e desrespeito ao projeto, sem que se tenha clareza
das conseqüências dos improvisos. Principalmente quando se
trata do bem público na cidade São Paulo.
UNA ARQUITETOS

PREMIAÇÃO

A vez dos jovens arquitetos

C

IAB/SP, AGORA SOB O
ARNALDO MARTINO,
AMIGOS DO MUSEU DA

OM A PARTICIPAÇÃO DO

COMANDO DO PRESIDENTE

E DA ASSOCIAÇÃO DE
CASA BRASILEIRA, OCORREU A OITAVA EDIÇÃO DA
“PREMIAÇÃO IAB/SP”. CUJO RESULTADO SERÁ
DIVULGADO NO DIA 15 DE JUNHO, EM SOLENIDADE A SER REALIZADA NO MCB.

Ao lado da Premiação anual do IAB, ela constitui um
dos eventos mais prestigiados pelos profissionais da Arquitetura e Urbanismo.
Uma Premiação que, ao longo de sua história, revelou
uma nova geração de arquitetos paulistas e brasileiros.
Uma geração – conforme já observou o arq. e prof.
Antonio Carlos Sant´Ana – que “está à procura de um
caminho e de um reencontro com a chamada boa arquitetura”.
A premiação, que conta com a divulgação da Editora Pini, cujas inscrições se encerraram no dia 28 de

maio, teve como objetivo
premiar trabalhos nas seguintes categorias:
- Arquitetura: projetos e
obras executadas
- Urbanismo: projetos e
obras implantadas
- Ensaios críticos de Arquitetura e Urbanismo: livros, artigos, ensaios fotográficos, inclusive.
Desta vez, a Comissão organizadora foi composta pelos
arquitetos Vasco de Mello, Sílvio
Stefanini e Miguel Fabregues.
Atenção! Confira na próxima edição do Boletim os
trabalhos e projetos premiados, que ficarão expostos no
Museu da Casa Brasileira até o final de junho.

CURTAS
Cursos

IAB-SP SEGUNDO SEMESTRE 2007

JULHO
Patologia das Construções
Eng. José Eduardo Granato
20 e 21/07/2007 – 9h as 13h - 14h as 18h
Carga Horária: 12 h
Automação Residencial
Arq Virginia Rodrigues
28/07/2007 – 9h às 13h - 14h às 18h
Carga Horária: 08 h
AGOSTO
Gerenciamento de Obras
Prof. Walter Maffei
31/08/2007 – 19h00 as 23h00
01/09/2007 – 09h às 13h e 14h às 18h
Carga Horária: 12 h
Engenharia de Avaliações
Eng. Dr. José Fiker
03 e 04/08/2007 – 8h as 13h - 14h as 19h
Carga Horária: 20 h
Acústica Arquitetônica Urbana
Prof. Nelson Solano Vianna
20 e 21/05/2007 – 09h as 13h das 14h00 as 18h00
Carga Horária: 16 h
SETEMBRO
Direito e Engenharia Legal
Eng. Dr. José Fiker
10 e 11/09/2007 – 9h as 13h - 14h as 18h
Carga Horária: 16 h
OUTUBRO
Laudos e Pericias
Eng. Dr. José Fiker
26 e 27/10/21007 – 9h as 13h - 14h as 18h
Carga Horária: 16 h

Concursos
Alumine-se! – Com apoio do IAB, a Alcoa lança a sexta edição
do Prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio, para duas categorias:
projeto e planejamento de gestão.
Modalidades:
a) profissional: aberta à participação de profissionais que atuam
com projetos e planejamento de gestão;
b) estudante: aberta à participação de estudantes matriculados
no ano letivo de 2007 nos cursos brasileiros de nível superior em
tecnologia, de graduação e pós-graduação (lato sensu).
Informe-se: IAB/SP, fone (11) 3259-6866).
Um Cristo-maravilha? – Quem vive ou visita a cidade do Rio de
Janeiro, RJ, sempre se defronta com um ponto de referência: a
estátua do Cristo Redentor, cuja silhueta, no alto do Corcovado,
marca o skyline da cidade.
A estátua do Cristo já apareceu em reportagens de capa da mídia
nacional, com protestos e reivindicações, à semelhança da capa da
“IstoÉ”, reivindicando “anistia”, nos anos´70 ou, com os braços
para o alto, pedindo “socorro!”
Inaugurado a 12 de outubro de 1931, o monumento, de concreto e cimento, projetado por Heitor
da Silva Costa, com desenhos de Carlos Oswald,
sob coordenação do eng. Heitor Levy e tombado
em 1937 pelo Iphan - transformou-se numa grife
internacional da ex- Cidade Maravilhosa.
Agora, ao lado de 77 projetos históricos, entre os
quais, estão a Ópera de Sidney (Finlândia) ou da
Basílica de Santa Sofia, em Istambul (Turquia) e,
até, do Coliséu, em Roma (Itália), além da estátua
da Liberdade, em Nova York, EUA ou da torre
Eiffel , em Paris (França), o Cristo Redentor, de 38
m de altura, concorre, como um dos candidatos
para ser incluído entre as “sete maravilhas” do
novo milênio.
O resultado do concurso internacional promovido
pelo empresário e aviador suíço Bernard Weberbar,
será conhecido no final de julho. Até lá, você
poderá votar! www.new7wonders.com
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CURTAS
Registro
A célebre “casa de vidro” – Antiga residência de
Lina Bo Bardi e Pietro M. Bardi, no bairro do Morumbi,
construída nos anos 50, foi tombada , em fevereiro,
pelo Iphan- Instituto do Patrimônio Histórico de
Artístico Nacional.
Registrada em compêndios de Arquitetura nacionais
e internacionais, o projeto, segundo ressalta o livro
“Arquitetura Moderna Paulistana” (Alberto Xavier/
Carlos Lemos/Eduardo Corona), “caracteriza-se pela
comunicação com a natureza”.

Museu da Língua Portuguesa: um recorde! O Museu
da Língua Portuguesa, projeto de Paulo A. Mendes
da Rocha e Pedro Mendes da Rocha (autores), na
Estação da Luz, registrou, ao completar o primeiro ano
de funcionamento, mais de 500 mil visitantes.
O museu, conforme informou o Boletim 57, recebeu
o prêmio, na categoria Restauro e Requalificação, na
Premiação do IAB/SP´ 06.
De acordo com o júri, “o projeto destaca-se pela iniciativa de construção do acervo de uma memória imaterial,
base latente de construção de uma cultura”.
Um projeto, que teve a colaboração e participação de
uma ampla equipe de arquitetos e colaboradores: Bartira
Ghoubar, Carla Seppe, Carolina Bueno, Chico Gitahy,
Daniela Marcondes, Eduardo Spinazzola, Eloíse Amado,
Gilvan Santos, Guilherme Wisnik, Jimmy Terán, Juliana
Suzuki, Martin Corullón, Maurício Petrosino, Renata
Cupini,Rodrigo Cervino arquitetos / Elisa Martins, Pedro
Milan, Rodrigo Sanchez estagiários, Cia de Projetos /
Heloísa Maringoni (projeto estrutural)

Centenário Niemeyer! – O arquiteto Oscar Niemeyer,
que chegará, em dezembro, a seu centenário, foi
homenageado, em março, pela ABL – Academia
Brasileira de Letras. Cercado por ilustres literatos, o
arquiteto - que, também, será homenageado pelo
IAB paulista, em parceria com o IAB nacional -, atribui
sua longevidade à maneira o “modesta e simples”,
de viver e ser.
E, no dia 25 de maio, em entrevista exclusiva à CBN, o
arquiteto reafirmou que “a vida é mais importante que
a arquitetura”, mas avisou: “a vida, porém, é sopro”!
A citação, por sinal, transformou-se titulo do filmedocumentário “Niemeyer – a vida é um sopro”, com
direção e roteiro de Fabiano Maciel (www. avidaeumsopro.com.br)

Viagem do Oriente – A Editora Cosacnaify acaba de
lançar o livro “Viagem do Oriente” (216 páginas), o
primeiro e último texto escrito por Le Corbusier. Com
tradução de Paulo Neves, a publicação, conforme
comenta Margareth da Silva Pereira, na contracapa,
possibilita “múltiplas leituras e explorações: relatos
de um jovem sobre suas experiências de viagem; livro
de iniciação a roteiros ainda hoje pouco conhecidos
através dos Bálcãs, Atenas e Istambul...”, além de uma
obra de educação estética. Inf.: www.cosacnaify.
com.br/fone (11) 3218 1444.
Mosteiro São Bento restaurado – O mosteiro de São
Bento, no Centro de São Paulo, passou por ampla
restauração, para hospedar o papa Bento XVI, em
sua passagem por São Paulo.
O trabalho foi coordenado pela arquiteta Nilva Calixto. Formada pela USP, com vários cursos de restauro
no Exterior, ela definiu, também, as especificações
técnicas do restauro do Teatro Municipal de São
Paulo, em 1987, além de telas, do pintor colonial
Jesuíno do Monte Carmelo, da igreja matriz de Itu,
no interior paulista.

Planeta água – Segundo projeções de especialistas
divulgadas pela mídia, a água será um dos problemas
emergenciais, no futuro, seja no plano urbano, seja
no plano residencial. Assim, os novos projetos arquitetônicos deveriam especificar soluções, tecnologias
e sistemas construtivos, com o reuso da água e a
utilização de fontes de energias alternativas (solar
ou eólica etc.). A bacia sanitária tradicional, um dos
grandes vilões do desperdício, por exemplo, deveria
ser substituída, a exemplo do que já acontece em
vários países da Europa.
A par disso, empresas da construção civil deveriam
redirecionar e reciclar seus produtos, em nome
de uma construção sustentável e ambiental ecologicamente correta, conforme defendem muitos
ambientalistas.

DIRETORIA IAB-SP BIÊNIO 2006/2007
Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Manoel Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice Presidente Vasco de Mello
Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto Faggin Secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º Secretário Lilian Dal Pian 2º Secretário Francisco Ferraz Diretores
José Luiz Tabith Jr., Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto Caiuby Diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto Conselho
Fiscal (Diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor Chinaglia Conselho Superior (Titulares) Paulo Sophia, Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo
Hobeika, Renato Nunes, Nabil Bonduki, Ubyrajara Gilioli, Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho Superior (Suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de Melo
Saraiva, Eduardo Habu, Valter Caldana, Fernando de Mello Franco, João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

RELAÇÃO DE NÚCLEOS DO IAB-SP BIÊNIO 2006/2007
NÚCLEO - AMERICANA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato NÚCLEO - ARARAQUARA Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior NÚCLEO - ATIBAIA
Presidente: Arq. Fernando Ciaramello Alves Pinto NÚCLEO - BAURU Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga Burgo NÚCLEO - CAMPINAS Presidente: Arq. André Kaplan NÚCLEO
- GUARULHOS Presidente: Arq. João Antonio Danielson Garcia NÚCLEO - ITATIBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco NÚCLEO - JUNDIAÍ Presidente: Arq. Rosana
Ferrari NÚCLEO - LIMEIRA Presidente: Arq. Alex Marques Rosa NÚCLEO - MARILIA Presidente: Arq. Ari Rezende de Souza e Silva NÚCLEO - MOGI DAS CRUZES Presidente:
Arq. Paulo Sergio Pinhal NÚCLEO - MOGI MIRIM Presidente: Arq. Orpheu Thomazini Daneluzzi NÚCLEO - PIRACICABA Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr.
NÚCLEO - RIBEIRÃO PRETO Presidente: Arq. Elza Luli Miyasaka NÚCLEO - RIO CLARO Presidente: Arq. Nelson França Júnior NÚCLEO - SÃO CARLOS Presidente: Arq.
Reginaldo Peronti NÚCLEO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Presidente: Arq. Marco Aurélio da Costa NÚCLEO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Presidente: Arq. Emmanuel Antonio
dos Santos NÚCLEO - SOROCABA Presidente: Arq. Musse Stefan NÚCLEO - SUMARÉ Presidente: Arq. Eduardo da Silva Amorim NÚCLEO - SUZANO Presidente: Arq. Erica
Vidotti Mikami NÚCLEO - TAUBATE Presidente: Arq. Paulo Gomes de Oliveira NÚCLEO - UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa NÚCLEO - VINHEDO Presidente: Arq.
Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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7 ª BIA – BIENAL INTERNACIONAL DE ARQ UITETURA
SÃ O PAULO ACONTECERÁ DE 1 0 DE NOVEMBRO
A 1 6 DE DEZEMBRO DE 2 0 0 7 , NO PAVILH Ã O DA
BIENAL NO IBIRAPUERA – ESTÁ EM PROCESSO PLENO
DE REALIZAÇ Ã O – APÓS COMPLEX O RELACIONAMENTO COM NOSSA PARCEIRA – A FUNDAÇ Ã O BIENAL, JÁ RELATADO NO
BOLETIM Nº . 5 8 , CUJOS ENTRAVES, TODOS SUPERADOS, JÁ SÃ O FELIZMENTE, SÓ REGISTROS DO PASSADO. TRABALH AMOS INTENSAMENTE PARA A SUA CONSTRUÇ Ã O, COM O PROJETO CURATORIAL Q UE JÁ
DEFINIU O SEU FORMATO E O SEU TEMA: “ ARQ UITETURA – O PÚBLICO E O PRIVADO” , COM A CONSTITUIÇ Ã O DE UM COMITÊ GESTOR
EX ECUTIVO, PARA A SUA IMPLANTAÇ Ã O, COORDENADO PELO ARQ UITETO JOSÉ MAGALH Ã ES JR., E POR GESTORES DOS DIVERSOS SETORES
Q UE COMPORÃ O A 7 ª BIA.
DE

O projeto dos espaços está a cargo dos colegas Guilherme
P aoliello e A n dré V ain er, e em fase de detalhamen to e compatib iliz açã o dos projetos das div ersas ex posiçõ es e setores.
A B ien al In tern acion al de A rq uitetura de S ã o P aulo já fi rmou
con ceito como uma das maiores e melhores ex posiçõ es in tern acion ais de arq uitetura. C on fi rmou-se o seu prestigio, q uan do
v erifi cada a real possib ilidade de sua v iab iliz açã o, efetuamos as
chamadas e con v ites aos participan tes in tern acion ais, q ue apesar da ex igü idade de praz os, respon deram afi rmativ amen te,
con fi rman do suas participaçõ es em tempo in é dito, com respostas imediatas.
Já estã o con fi rmadas as participaçõ es de 1 5 países com suas
represen taçõ es n acion ais, 1 6 arq uitetos estran geiros, de ex poen te produçã o, con v idados, 1 2 arq uitetos represen tan do 6 regiõ es b rasileiras, E x posiçã o Geral de A rq uitetos, n a q ual serã o
selecion ados 1 5 0 trab alhos q ue con correrã o à premiaçã o por
um jú ri in tern acion al; o C on curso In tern acion al de E scolas de
A rq uitetura já com q uase 7 0 in scriçõ es.
- P on tuan do as ex posiçõ es, teremos duas gran des salas
especiais dedicadas a homen agear dois mestres arq uitetos b rasileiros: Oscar N iemey er e P aulo M en des da R ocha.
- P ara q ue se efetiv e a con diçã o de espaço ex positiv o ab erto
e democrático desta 7 ª B ien al, n ecessitamos, poré m, de uma
gran de participaçã o n a E x posiçã o Geral, q ue n esta ediçã o ab rirá
oportun idade para trê s tipos de trab alhos: projetos, ob ras con struídas e projetos prospectiv os/propositiv os, v oltados ao tema da
7 ª B IA e especialmen te elab orados para esta fi n alidade.
As disposições para as inscrições na Exposição Geral
de Arq u itetos, estão acessív eis no site do IAB : w w w .iab sp.
org .b r, onde são encont radas as norm as do seu edit al.
O IA B desdob ra-se e trab alha in ten samen te, em estreita
colab oraçã o da D ireçã o N acion al com o D epartamen to de S ã o
P aulo, q ue receb e delegaçã o daq uela, para a organ iz açã o das
B ien ais.

ARTE: MARCELO AFLALLO

7 ª B IA – En fi m !

P aralelamen te ao acompan hamen to da C uradoria, n o momen to, este trab alho é dedicado à ob ten çã o dos recursos, seja, atrav é s
do apoio da in iciativ a priv ada, com ou sem projeto de in cen tiv o
cultural (lei R ouan et, já aprov ada), seja de apoios in stitucion ais
gov ern amen tais. N esta ediçã o da B IA , repete-se, in feliz men te a
dramática situaçã o da 6 ª B IA , q uan do sempre por motiv os alheios
a v on tade do IA B , o praz o e é poca para essa captaçã o de recursos
fi caram ex tremamen te prob lemáticos, poré m, estamos con fi an tes
em superar tamb é m estas difi culdades.
- A s B ien ais de A rq uitetura sã o momen tos muito importan tes para a av aliaçã o da produçã o con temporâ n ea da arq uitetura e para con fron tar n osso trab alho, an te as con diçõ es q ue n os
sã o oferecidas, e com o q ue de melhor se faz n o mun do.
- O sucesso amplo da B IA depen derá da participaçã o com
a apresen taçã o de trab alhos q ue desejamos muitos e de altíssima q ualidade, e ain da de uma in ten sa participaçã o n o F ó rum
de D eb ates, fi rman do as B ien ais como um acon tecimen to cultural imperdív el e mais ain da in dispen sáv el, n o calen dário de
ev en tos culturais da n ossa cidade.
P R ESIDEN T E AR Q . AR N AL DO M AR T IN O

VII BIA

Arquitetura, o Público e o Privado.

A

7ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE SÃO PAULO PROPÕ E COMO TEMA UMA
QUESTÃO SEMPRE PRESENTE NA ARQUITETU-

LE M

A B IA ao longo do tem p o

RA QUE É A EXPRESSÃO DO CARÁTER DOS
ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS E PRINCIPAL-

MENTE A RELAÇÃO ENTRE ELES.

A sua época, cada sociedade encontrou respostas para
as suas organizações espaciais de forma peculiar e adequada ao seu modo de vida e estrutura social.
As soluções no tempo, do relacionamento da arquitetura dos edifícios com aquela das cidades assim o demonstram, e expressam que este “ interlúdio” se constitue em
momento muito instigante da definição dos espaços, situados naquela transição entre as áreas de domínio coletivo
e individual: - as renascentistas loggias e os modernos pilotis são expressões deste conceito de interação e onde é
possível estar ou transitar entre aqueles domínios.
A definição destes espaços, se públicos ou privados, é
frequentemente estabelecida na consideração da acessibilidade, se ampla ou restrita, na responsabilidade sobre sua
manutenção, se coletiva ou determinada por uma ou por
um limitado grupo de pessoas. Porém, de fato, não existe
uma simplória bipolaridade entre o público e o privado,
mas este conceito de domínio é relativizado em função de
um conjunto de atributos espaciais, que com diferenças
graduais estabelecem “ infinitas” possibilidades de propostas para estes espaços arquitetô nicos.
Portanto, nos interessa enquanto arquitetos considerar
neste debate de idéias e propostas, não as extremas polarizações coletivistas ou individualistas, mas justamente
aquelas situações que representem à riqueza de relações
humanas do nosso mundo real e multicultural.

Segmentos da 7 ª BIA
1 - Exposição Geral de Arquitetos;
2 - Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura;
3 - Salas especiais de homenagens: Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha;
4 - Salas dos Arquitetos Internacionais Convidados;
5 - Salas dos Arquitetos Brasileiros Convidados, representando as 8 regiões do IAB
Nacional;
6 - Salas Especiais das Exposições H istóricas;
7 - Exposições das Representações Nacionais dos países convidados;
8 - Exposições Institucionais Governamentais;
9 - Exposições Institucionais dos Patrocinadores;
10- Fórum de Debates;
11- Espaço livrarias;
12- Espaço “ Arte na rua” e praça de eventos.

A

BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE SÃO
PAULO TEM SIDO UM FÓRUM ABERTO E PLURAL PARA
A DISCUSSÃO DE TEMAS CONTEMPORÂ NEOS. DO CONCRETO
À ERA DIGITAL E SUSTENTÁVEL.

A I Bienal ocorreu em 1973, em plena era militar,
graças ao entusiasmo e luta de Cicilio Matarazzo, criador da Fundação Bienal (BO 58 ), Miguel Pereira e
Paulo Mendes da Rocha, então, respectivamente, presidente do IAB nacional e presidente do IAB paulista,
além do apoio da iniciativa privada e da U IA. A BIA
acabou se transformando num dos eventos mais significativos na área da Arquitetura e U rbanismo, a exemplo da Bienal de Buenos Aires e de Veneza.
A II, em setembro de 1993, já em regime democrático, sob o tema “ Arquitetura, Cidade e Natureza” ,
incorporando ao debate a arquitetura sustentável. O
homenageado foi Oscar Niemeyer, que, agora, volta a
ser celebrado.
Definida como a Bienal da era da globalização,
chega a III BIA, em 1997, sob a presidência do IAB/SP,
Pedro Cury, tendo como foco temático a ocupação do
espaço urbano e a desumanização das grandes cidades.
T rinta e cinco salas especiais reuniram trabalhos de
arquitetos brasileiros e internacionais.
Com o foco “ Arquitetura e Cidadania” é realizada
a IV BIA, de 1999 a 2000, às vésperas do século X X I,
recebendo cerca de 150 mil visitantes.
Agregando novo valor (o design), acontece, em
2003. a V BIA Internacional de Arquitetura e Design,
com o tema-chave “ A metrópole” , apresentando
projetos urbanos de Nova Y ork , T óquio, Valência,
Espanha, Beijing, China, L ondres, Berlim, além do
Brasil.
Em 2005, a VI BIA. O tema “ Viver na cidade” motivou o debate sobre problemas relacionados ao espaço urbano. U ma Bienal que registrou o recorde de
público: 18 0 mil visitantes. O mosaico, com a reprodução do mapa da cidade de São Paulo, foi a grande
atração para o público visitante.

Este boletim é uma publicação oficial do IAB
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Entre o caos
e a trag é dia,
a g estã o
p ública.

C

ONGESTIONAMENTOS, AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE , SANEAMENTO BÁSICO E TRAGÉDIAS ,

CONGONHAS, NO
17 DE JULHO, EXPÕEM A FRAGILIDADE DOS
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DAS GRANDES
CIDADES BRASILEIRAS E DA GESTÃO PÚBLICA, SEGUNDO ADVERTEM ANALISTAS.
COMO A DO AEROPORTO DE
DIA

A capital do Estado de São Paulo viveu, em julho, dois
momentos cruciais, mas reveladores, que o IAB não pode
ignorar. Um: a experiência de suspender o rodízio, no mês
de férias. Resultado? Caos total. Outro: a tragédia com
um avião da TAM, com mais de 200 mortos, no aeroporto de Congonhas, próximo a uma extensa mancha urbana. Os eventos motivaram múltiplas reações, refl exões da
sociedade, profissionais, autoridades e entidades.
Q uanto ao congestionamento, por exemplo, ao ser
entrevistado pela CBN, o urbanista Cândido Malta posicionou-se a favor de um pedágio urbano, que seria,
apesar de um expediente impopular, um “mal menor”
para disciplinar o caos do tráfego urbano, antes que se
torne incontrolável.
Q uanto à tragédia em Congonhas, inaugurado em
1936, como “símbolo de modernidade” da capital paulista, uma dúvida: qual a solução possível em relação à
implantação de um aeroporto de grande porte numa área
que acabou cercada por tantos edifícios e residências
resultantes da especulação imobiliária?
Numa entrevista, também, à CBN, a arq. Regina Monteiro, diretora de Projetos, Meio Ambiente e Paisagismo
Urbano, da Emurb, defendeu soluções alternativas para
o problema. Em meio a muitas polêmicas, foram anunciadas algumas soluções emergenciais, como a restrição
de vôos e decolagens em Congonhas, que foram direcionados para o aeroporto de Cumbica. Em função disso,
prevê-se a construção de uma nova pista e terminal, em
Cumbica, Guarulhos, que, no futuro, deverá contar com
uma via expressa (trem ou metrô), ligando o aeroporto às
estações da Barra Funda e da Luz (veja box).
Na esteira desses eventos, analistas de vários segmentos, advertiram para a “falência” dos serviços de infraestrutura e da gestão política pública, que extrapolam a
questão aeroportuária e que se refl ete, na infra-estrutura urbana, no meio ambiente, habitação, saneamento
básico, saúde etc.), seja em São Paulo ou em outras cidades do país. Uma questão oportuna, urgente e ampla,
que cabe, com certeza, ao Ministério das Cidades contribuir com sua resposta e solução!

Cenário apocalíptico – Quais as soluções possíveis para reverter o quadro do caos urbano?

LEMBRETE

Bola cantada
A propósito, em 2004, era realizado o concurso “Bairro Novo”, promovido
pela Sempla e Emurb, com apoio do IAB/SP. Concurso, sob consultoria de Valter
Caldana, cujo programa propunha, justamente uma via expressa entre o aeroporto de Cumbica e a estação terminal de metrô da Barra Funda, uma das áreas
contempladas pelo concurso. Se implantada, teríamos, com certeza, parte do
problema solucionado.
Vale lembrar: o projeto vencedor foi da equipe Euclides de Oliveira, Carolina
de Carvalho e Dante Furlan, SP.
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PREMIAÇÃO JOVEN S ARQ UITETOS

Renovação continuada

A

PREMIAÇÃO JOVENS ARQUITETOS SINALIZA PARA

A CONTÍNUA NECESSIDADE DE SE RENOVAR, MAS
SEM PERDER, PORÉM, A REFERÊNCIA DAS RAÍZES
E DIRETRIZES, QUE ALIMENTAM A HISTÓRIA E
TRAJETÓRIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA E, POR

CONSEQÜ ÊNCIA, DA ARQUITETURA PAULISTA.

Numa solenidade marcante realizada nas dependências
bucólicas do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, no dia
15 de junho, aconteceu a 8ª Premiação Jovens Arquitetos,
que, desta vez, recebeu 114 projetos e trabalhos inscritos.
O evento contou com presença expressiva de arquitetos
veteranos ou novatos da Capital e, inclusive, do Interior,
como Alex Marques, do Núcleo de Limeira, além de representantes da mídia especializada, como Eric C oz z a, diretor
de Redação e a editora da revista AU, Simone C apoz z i, da
Editora Pini, responsável pela divulgação da premiação. E,
ainda, do arq. Gilberto Guedes, que veio de J oão Pessoa,
capital da Paraíba e que se confessou surpreso com a abrangência do evento.

Ao iniciar a solenidade, o presidente do IAB/SP, Arnaldo
Martino, saudou participantes e convidados, destacando o
significado da premiação, como um estímulo à renovação
contínua da produção arquitetônica brasileira e paulista, em
busca de um espaço urbano e habitacional cada vez mais
qualificado e humano, além de viabilizar, para a sociedade,
a produção profissional dos arquitetos.
Afirmação que, também, foi reforçada pelo presidente
do IAB nacional, Gilberto Bellez a, ao destacar a importância de parcerias entre as várias entidades dos setores de
Arquitetura, Engenharia e Cultura, a exemplo do vem acontecendo com o Prêmio Jovens Arquitetos, que conta com
parceria do IAB e do MCB, para se conseguir, cada vez mais,
uma arquitetura de qualidade, como expressão cultural de
nosso país.
OS PREMIADOS
A seguir, procedeu-se à leitura das Atas das respectivas
categorias (Urbanismo, Arquitetura e Ensaios Críticos) e, na
seqüência, à proclamação dos trabalhos e projetos vencedores. A destacar a Ata da categoria Urbanismo, que o
Boletim publica na íntegra (veja Em questão).
Os arqs. V asco de Mello, 3º vice-presidente do IABSP,
Sílvio Stef anini Sant’Anna diretor do IABSP e Miguel
F abregues, conselheiro fiscal do IABSP, foram os responsáveis pela Comissão Organizadora da Premiação.

DepoimentoCE L S O V

Mesa composta – À mesa, Gilberto Belleza, Arnaldo Martino, Vasco de
Mello (ao centro) e Miriam Mamber (à esquerda), ladeados por
representantes da E ditora P ini, divulg adora do evento e das empresas
patrocinadoras C osipa, H olcim e F aculdade Belas Artes.

S u spense – O pú blico, em ex pectativa, acompanh a a proclamaçã o dos
projetos premiados.
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IN ICIU S

Ser premiado e reconhecido
profissionalmente é grande
satisfação para qualquer
arquiteto e mais ainda para
o recém-formado. Além de
estímulo, premiaçõ es sempre
traz em a confirmação de
que vale a pena desenvolver
trab alhos aprofundados –
apesar dos constantes desafios
e falta de oportunidades
– , enquanto para o cliente
fica a certez a de adquirir uma ob ra de
qualidade. Concursos e premiaçõ es, como
o Prêmio Jovens Arquitetos, são excelentes
oportunidades para revelar novos talentos
e deb ater, em â mb ito nacional, suas
propostas arquitetô nicas e urb anísticas,
além de aproximar o pú b lico da recente
produção arquitetô nica b rasileira. Enfim,
receb er este Prêmio é, sem dú vida,
incentivo à b usca constante pela b oa
Arquitetura.
AR Q U IT E T O C E L S O V IN ÍC IU S R IB E IR O S AL E S

I - URBANISMO
A Comissão Julgadora composta pelos arqs. Guilh erme
Lemk e Motta, H eloísa de Salles Proença e José Magalh ães Jr. decidiu, depois de longas avaliações, premiar
os projetos:

MELH

O R P RO J ETO D E U RBA N IS MO

Parque Lagoa do Cocal, Vila Velh a, ES.
Autores: Marcelo Lindgren e Fernanda Leão Vieira.
Parecer da C. J.: “O trabalho apresenta de forma objetiva
e didática as diretrizes para a recuperação de um terreno
sujeito a inundações, conhecido como Lagoa de Cocal, hoje
um buraco de esgoto a céu aberto...”

MELH

O RES O BRA S IMP LA N TA D A S D E

U

RBA N IS MO

Espaços pú blicos de Recreação, Esporte e Lazer, na
cidade de São Paulo, dentro do programa Lote
Legal (Parada de Taipas I e II, Alpes do Jaraguá , no
bairro do Jaraguá e Sol Nascente, no bairro
Anh anguera)
Autores: Marcos Boldarini, Rita Canuttti, Ronaldo Pezzo,
Eulália Portela e Gláucia Varandas
Parecer da C.J.: “O Júri entende que as intervenções implantadas, além de conter, cada uma delas, boa qualidade
arquitetural, conseguem atingir os objetivos expressos pela
equipe” Ou seja:
“Para o desenvolvimento desses projetos foi estruturada
uma metodologia em torno da idéia de superar o tratamento de tais espaços apenas como uma praça para ´estar´,
avançando para uma opção de projeto em que a composição dos elementos arquitetônicos confere uma referência
simbólica, lúdica e aglutinadora para cada bairro”.
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PREMIAÇÃO JOVENS ARQUITETOS
II - PROJETOS DE
ARQ UITETURA ...
A Comissão Julgadora, da qual participaram os arquitetos José Augusto Aly , Mário Biseli e Marcelo Suzuki,
decidiu premiar em:

PRIMEIRO LUG

AR

Proposta para anexos da Igreja Batista da Capunga,
Recife, PE.
Autor: Celso Vinicius Ribeiro Silva
Parecer da C.J.: “A delicadeza da inserção, a habilidade
na criação de espaços agregadores, a nitidez de, através
de materiais e da linguagem arquitetônica, demonstrar o
que é novo e o que era o velho, buscando uma relação
especial na construção de uma topografia e de relações
de integração interior/exterior, preservando o caráter
simbólico da pré-existência principal – templo – conferem
dimensões significativas incontestáveis a este trabalho”

SEG

UNDO LUG AR

Residê ncia Badari, Cajamar, SP.
Autores: Luciano Cersósimo e Luiz Apolinário
Parecer da C.J.: “A pujança da experimentação traduzida
na expressão de um volume, que resulta em grande balanço estrutural, revela grande talento e expressividade
compositiva, sem dizer da correta escolha da orientação
do programa face aos elementos exteriores relevantes”

TERC EIRO LUG

AR

Casa V. B. R., Florianó polis, SP
Autores: Marcos Jobim, Silvana Carlevaro e Paola
Carlevro.
Parecer da C.J.: “Trabalho de grande simplicidade com
expressiva economia de meios, tornando – o alinhado a
uma arquitetura com espacialidade efusiva e com uma
linguagem refinada”.

MENÇ Õ

1

2

ES HONROSAS

1. Residê ncia AC, São Paulo, SP
Equipe: Antônio Carlos Coltro, Rodolfo Scaletsky e
Rodrigo Scaletsky (autores)
2. Residê ncia, Guararema, SP
Equipe: Antonio Carlos Gama Hernandes (autor), Euclides
Gonçalves e Ricardo Couto

3

4

3. Residê ncia, Cunha, SP
Autor: Leonardo Bachiega
4. Residê ncia, Belém, PA
Autores: Fernando Andrade e Márcia Forte

5

6

5. Casa Aberta, U batuba, SP.
Equipe: Fernando Forte, Lourenço Gimenes e rodrigo
Marcondes Ferraz (autores), Renata Góes, Ivo Magaldi, Eva
Suárez, Adriana Junqueira, Ana Paula Vasconcelos,
6. Residê ncia RC, Mairiporã, SP.
Equipe: Felipe Noto, Maira Rios e Paulo Emílio (autores).
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... E OBRAS EXECUTADAS
PRIMEIRO LUGAR
Edifícios de apartamentos, São Bernardo do Campo,
SP.
Autores: Apoena Amaral, Eduardo Ferroni, Kátia Melani,
Moracy Amaral e Pablo Hereñ u.
Parecer da C.J.: “Contribui positivamente com a qualidade geral da Arquitetura da cidade na medida em que
consegue realizar num programa de habitação coletiva
espaços com excelente qualidade aliados a uma linguagem refinada com economia de meios e simplicidade,
adaptada ao contexto no qual se insere”.

SEGUNDO LUGAR
Residência em Iporanga, SP.
Equipe: Lua Nitsche e Pedro Nitsche (autores), Renata
Cupini, Suzana Barboza e Mariana Simas Magalhães
(colaboradores)
Parecer da C.J.: “Resultado impactante tendo a relação
Arquitetura/Natureza como pano de fundo para o
desenvolvimento de uma arquitetura sofisticada com uma
linguagem contemporânea na qual prevalescem a
transparência, a continuidade espacial, com o uso da
técnica de forma dosada e expressiva”.

TERCEIRO LUGAR
Capela em Tatuí, SP
Autora: Beatriz Meyer
Parecer da C.J.: “A obra de uma simplicidade estarrecedora alia técnica, integração e relação com a natureza, à
dimensão simbólica dos trabalhos apresentados”.

MENÇÕES HONROSAS
1. Club Nox, Recife, PE
Equipe: João Domingos Azevedo (autor), Rafael Souto
Maior, Lívia Brandão e Juliano Dubeux.
2. Residência Acapulco, Guarujá, SP
Equipe: José Ricardo Basiches (autor), Ronaldo Shinohara
(co-autor), Alessandra Guarino, Nicole Moas e Beatriz
Ottaiano

1

2

3. Casa do Engenho, Recife, PE
Autores: Paulo Raposo Andrade e Andréa Câmara.
4. Casa Dias, Vinhedo, SP
Equipe: Leonardo Shien (autor), W ilson Engel, Gilberto
Dinarte Souza, BF Dias e Lin Z heng Li

3

5. Casa Martins Siqueira, Itupeva, SP
Equipe: Frederico Z anelato (autor), Marcelo Miua e
Fernanda Kano (co-autores), Bebete Viegas (fotos).

4
6

6. Residência Curitiba, PR
Autor: Marcos Sérgio Leal da Fonseca.

5
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PREMIAÇÃO JOVENS ARQUITETOS
III – ENSAIOS CRÍTICOS
A Comissão julgadora composta pelos arqs. Maria
Lúcia Bressan Pinheiro, Marcos José Carrilho e Ê nio
Júnior premiou e destacou os seguintes trabalhos:

PRIMEIRO PRÊ MIO
“Regularidade e ordem das povoações mineiras do
Século X VIII”
Autor: Rodrigo Almeida Bastos
Parecer da C.J.: “O artigo busca uma revisão da interpretação consagrada por Sérgio Buarque de Holanda sobre o
urbanismo colonial, a partir das discussões das noções de
regularidade e de ordem. Examinadas em seu contexto de
origem, tais noções possibilitam a superação do anacronismo histórico que permeia as interpretações correntes sobre
o tema”.

SEGUNDO PRÊ MIO
“A Arquitetura e o urbanismo revisitados pela
Internacional Situacionista”
Autora: Vanessa Grosmann
Parecer da C.J.: “Trabalho originado de pesquisa de iniciação científica sobre tema pouco explorado entre nós, realizado com vigor e competência, a indicar auspiciosos desdobramento no futuro”
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DESTAQ

UES

1. projeto editorial
Revista MDC
Autores: Bruno Luiz Coutinho Sta. Cecília e Carlos Alberto
Batista Maciel
Parecer da C.J.: “A diversidade de conteúdos expostos na
revista MDC não garante sua qualidade editorial, mas o vigor,
a pluralidade e o compromisso de suas primeiras edições
apontam para um promissor futuro”.
2. trabalho acadêmico
“Paralelos entre Brasil e Portugal: a obra de Lúcio
Costa e Fernnado Távora”
Autor: Felipe de Souza Neto
Parecer da C.J.: “O Júri considera que trabalhos acadêmicos – dissertações e teses – não são um formato adequado para concorrer ao prêmio em questão, por suas
especificidades próprias. Entretanto, diante do grande
número de trabalhos apresentados com essas características, o Júri otou pelo reconhecimento a esse esforço
geral de pesquisa através do destaque a este trabalho,
que mais se aproxima de uma reflexão ensaística, entre
os congêneres apresentados”
J.W .
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URBANISMO

A avenida Paulista, de novo,
em reforma

C

ONSAGRADA COMO UM DOS PRINCIPAIS CARTÕES
POSTAIS DA CAPITAL, COM EDIFÍCIOS HISTÓRICOS,

COMO O MASP, DE LINA BO BARDI, A AVENIDA
PAULISTA ESTÁ, MAIS UMA VEZ, EM OBRAS PARA
REFORMA.

Desafio – Como atrair os jovens arquitetos para a questão urbana?

Inaugurada em 1891, para abrigar elegantes casarões e
bangalôs da elite paulistana, passou ao longo dos últimos
116 anos, por profundas transformações, ganhando seu
formato atual, em 1970, com sinalização e design especiais,
canteiro central e piso de mosaico português.
Palco de manifestações políticas, cultuais e esportivas, a
exemplo da corrida de São Silvestre, a parada Gay e o movimento dos “caras pintadas”, que levou ao impeachment
do então presidente Fernando Collor, por ela passa, segundo estatísticas, cerca de 1,5 milhão de pessoas/dia, além de
100 mil veículos.
O atual projeto de reforma, a cargo da URB2 Arquitetos, cujas obras estão sendo fiscalizadas pela Subprefeitura da Sé, prevê, entre as mudanças, novas floreiras, um
novo canteiro central, com azaléias, além de rampas, que
deverão garantir maior acessibidade e mobilidade urbana
ao cidadão.
Em 1996, a avenida foi objeto do concurso público
“Propostas para a valorização urbana da Avenida Paulista”
promovido pela Sempla, com o apoio do IAB, cuja proposta
vencedora (veja box), foi da equipe José Magalhães Jr. e José
Francisco Xavier Magalhães. Á semelhança de outros projetos resultantes de concursos, acabou, no entanto, ficando
na gaveta.
J.W.

DepoimentoJosé Magalhães Jr.
“Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem
da maneira que os profi ssionais desejariam que
acontecessem.”

LEMBRETE

Proposta ousada
O projeto vencedor (BO 2), que provocou muita polêmica, na época, propunha a construção de uma plataforma elevada com 10 m de largura, no lugar do canteiro central, para onde seriam transferidos equipamentos
urbanos e pontos de ônibus, com acesso à esquerda.
A plataforma, por sua vez, estaria conectada às estações do metrô, com trechos cobertos. Propunha, ainda,
cruzamentos em desnível nas transversais e defronte ao
Masp, onde seria construída uma praça sobre elevada.
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CNCURSO

O “Opera” se
mantém afinado

E

6

M S OL EN ID A D E R EA L IZ A D A N O D IA

N O ED IF ÍC IO D A

B

D E A G OS T O, N O

P OR Ã

OD A S

A

R T ES ,

IEN A L D E S Ã O P A U L O, F OR A M D IV U L G A D OS OS P R OJET OS

OP ER A P R IMA ´0 7 . O C ON C U R S O, Q U E
B , D IV U L G A Ç Ã O D A R EV IS T A P R OJET O/D ES IG N
P A T R OC ÍN IO D A B R A S K EM,R EG IS T R OU , D ES T A V EZ ,5 2 7 T R A B A L H OS D E
D E A R Q U IT ET U R A , C ON F IR MA N D O S U A C R ED IB IL ID A D E.

V EN C ED OR ES D O

C

ON C U R S O

C ON T A C OM O A P OIO D O IA
E

121

ES C OL A S

Veja, a s eg u ir os p rem iad os , c u jos p rojetos e op iniã o d o jú ri s erã o reg is trad os
na ed iç ã o 6 0 d o Boletim .

Premiados
MAC/RS – MUSEU D E ART E CON
GRAN D E D O SUL

T EM PORÂ N EA D O

ED IF ÍCIO QUIN T AL : UM A IN T ERSEÇ Ã O EN T RE A CASA
T RAD ICION AL E O ED IF ÍCIO D E APART AM EN T OS

RIO

Autor: P ab lo R am on

PROJ ET O M

Autor: Glenio Vianna Bohrer
E s c ola : U niv ers id ad e F ed eral d o R io Grand e d o S u l

QUAD

ART IST AS – HABIT AÇ Ã

RA D OS

O PARA

REVIT AL IZ AÇ Ã

O

Autora : C lá u d ia C os ta C ab ral
E s c ola : U niv ers id ad e F ed eral d o R io Grand e d o S u l

AL BERGUE D

O

RECIF E – REST AURAÇ Ã

O COM

REABIL IT AÇ Ã

IZ AÇ Ã O D A

VIL A D

O

ACABA M

UN D O,

O

M G

EN

T RE O PL AN O E O PROJ ET O URBAN O, PROPOSIÇ Õ ES EM
UM A CID AD E PEQUEN A, RIO PRET O, M G.

Autor: Joã o P au lo C é s ar d e F ig u eired o
E s c ola : U niv ers id ad e F ed eral d e Ju iz d e F ora, M G

EM A.T EAT RO E GAST RON OM IA

Autor: T hiag o R oc ha\ F ortes

O T ERRIT Ó

RIO D A PUT A: A CON ST RUÇ Ã O D E UM A EST É T ICA
COM O M ET Á F ORA D A PROF ISSÃ O

Autora : M ariana S ilv eira
O

HID

SAÚ

ID AD E D E

D ED A

F AM

– CEN

T RO

CUL T URAL

E

COM

ROVIÁ RIA

– BARRA D

A

T IJ UCA, RJ

EM

VAL EN

Ç A,

BA.

Autor: D aniel P rata

VIL A Z ERO CAPIBARIBE: POR UM

BIBL IOT ECA PÚ

BL ICA M UN ICIPAL ,

GO

Autor: R ic ard o F erreira
T RO D E

T RIAGEM

D E

RECICL Á

VEIS,

BRASÍL IA, D F

Autora : P atríc ia M artins

HABIT AÇ Ã O EX PERIM EN T AL
D OS USUÁ RIOS), M G

(N

OVOS M OD OS D E VID A

Autora : L ív ia d a C os ta Brand ã o

O SÍT IO HIST Ó

RICO D E OL IN D A: AN Á L ISE D A CON SERVAÇ Ã O
D A AUT EN T ICID AD E EM ESPAÇ OS PÚ BL ICOS

Autora : L aris s a R od rig u es
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+

PERF IL

Autor: T iag o S ant`A na

AL É M

D IS S O , A 1 9 A E D IÇ Ã O C O N T E M P L O U
N A C AT E G O R IA “ P R O J E T AN D O C O M P V C ”
O S S E G U IN T E S T R AB AL H O S :

HABIT AÇ Ã

O EX PERIM EN T AL : N OVOS M OD OS D E VID A
D OS USUÁ RIOS

+

PERF IL

Autor: T iag o S ant´A na C ald as
E s c ola : F u nd aç ã o M ineira d e E d u c aç ã o e C u ltu ra, M G

CIRCO AM

BUL AN T E,

M G

Autora : F ernand a D . D u b al
E s c ola : U niv ers id ad e F ed eral d e M inas Gerais

Menções
COHAB CURIT IBA – N

A ARQUIT ET URA

SUST EN T Á VEL

12

PB

UN IT Á RIO

Autora : Ju liana M oreira

RESGAT E CUL T URAL

ÍL IA,

P r em ia d o s

Menções

EST AÇ Ã

ABAET ET UBA
POT IGUARA

CEN

Autora : C arolina M ac had o d a S ilv a P inhel
E s c ola : F u nd aç ã o M ineira d e E d u c aç ã o e C u ltu ra, M G

IL HAM AX : CIN

UN

Autora : L ia T av ares

Autora : Gis ele C av alc anti S ilv eira
E s c ola : U niv ers id ad e F ed eral d e P ernam b u c o

REURBAN

OD UL AR D E

Autor: R afael M onteneg ro

OVA

SED E AD

M IN IST RAT IVA

Autora : L eila Beatriz L oez er

HABIT AÇ Ã

O

M

Ó VEL ,

PR

Autor: R henan W . F ranç a

IN

D Ú ST RIA D E RECICL AGEM

E GARRAF AS

Autora : P ris c ila Gonç alv es R os a

PET , SP.
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RESTAURO

A “C ASA” d o s a rq u ite to s
p a u lis ta s e m re s ta u ro

Co m p r o m isso assu m id o – O s p resid entes d o IAB p a ulista e na c iona l
a b rira m a solenid a d e d e la nç a m ento d o p rojeto d e resta uro d o p ré d io d o
IAB , c um p rind o, a ssim , um a d a s m eta s d a a tua l g estã o.

N

UMA NOITE FESTIVA, QUE REUNIU GRANDE PÚ-

BLICO COMPOSTO POR JOVENS E EX PERIENTES
ARQUITETOS, EX -PRESIDENTES DO

IAB PAULISTA

E NACIONAL, ASSESSORES DE IMPRENSA, EMPRE-

SÁ RIOS, ALÉM DE REPRESENTANTES DA DIRETORIA
NÚCLEO DE GUARULHOS, FOI REALIZADA, NO DIA 21 DE
AGOSTO, NA SEDE DO IAB, EM SÃO PAULO, A CERIMÔ NIA DE

DO

LANÇAMENTO OFICIAL DO PROJETO DE RESTAURO DO PRÉDIO DO

INSTITUTO, CUJA LOGOMARCA DE DIVULGAÇÃO É DE AUTORIA DO
ARQ. EDUARDO J. RODRIGUES.
Em meio a um coquetel de confraternização, patrocinado pela Bay er, ocorreu a apresentação da proposta -retrofi t, que tem a elaboração de Arnaldo Martino (programa), a coordenação de Lúcio Machado (projeto), a participação do vice-presidente fi nanceiro Carlos Augusto Faggin,
Ercio Barbugian, eng. Carlos Alberto de Almeida (instalaçõ es elétricas), Rogério Soares Carvalho (instalaçõ es hidráulicas).
O presidente Arnaldo Martino cumprimentou os presentes. E, feliz, declarou “ este é um grande momento,para
todos os arquitetos paulistas, quando iniciamos o processo
de restauro de nossa sede, de nossa casa, concretizando,
assim, um antigo desejo de todos nó s. Entre o desejo e a
concretização – observou – houve uma grande distâ ncia,
agora vencida” .

Segundo o presidente, o projeto de restauro mantém os
conceitos do projeto original da equipe Rino Levi, Abelardo
de Souza, Galiano Ciampaglia, H élio Duarte, Jacob Rutchi,
Miguel Forte, Roberto Cerqueira César e Z enon Lotufo, mas
reciclados de acordo com ex igê ncias técnicas e normas de
legislação atuais, como acessibilidade, sistemas de segurança
contra incê ndio, etc. O restauro “ deverá, com certeza, constituir-se num símbolo de valorização da Arquitetura e da atividade dos arquitetos” , além de contribuir para a revitalização
do Centro da cidade, acrescentou, ao concluir “ é, enfi m, uma
nova etapa da histó ria do IAB que se inicia” .
A seguir, coube a Gilberto Belleza, presidente do IAB
N acional, a palavra, que destacou “ é com alegria que vejo
este momento de início da renovação de nossa sede, que
se mantém como símbolo de uma longa e bela histó ria de
tantas geraçõ es de arquitetos, como José Carlos Ribeiro de
Almeida (Z eca)” , cujo nome foi incluído no “ Livro de honra”
do IAB.
O certifi cado da homenagem, outorgado durante o X VIII
Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Goiâ nia/Go, em
2 006, foi entregue a Mary Anne Ribeiro de Almeida, esposa do arquiteto, que, breve, agradeceu: “ obrigado por esta
homenagem justa” .
A seguir, procedeu-se a entrega de ex emplares numerados do álbum de desenhos patrocinado pela Congáz e
elaborado por Mario Figueroa, aos arquitetos que contribuíram para sua realização, cujos originais foram leiloados no
dia 3 0 de agosto, na galeria N ara Roesler. Confi ra, no box ,
os desenhos e seus respectivos autores.
N a seqü ê ncia, Belleza volta, para anunciar a boa nova,
recebida pelo público com palmas: “ fi nalmente, o projeto de
lei (PL 3 4 7 /2 003 ), que cria o CAU – Conselho de Arquitetura
e Urbanismo foi aprovado por unanimidade pela Câ mara dos
Deputados. Agora, só falta a sanção presidencial” .
E, fi nalmente, Lúcio Machado apresentou e ex plicou as
propostas básicas do projeto de restauro (veja box ) incluído
entre as metas da atual Diretoria, presidida por Arnaldo
Martino.
J.W.

Casa cheia – Arquitetos jovens
e vetera nos, jorna lista s d a m íd ia
esp ec ia liz a d a , p a troc ina d ores
p restig ia ra m a solenid a d e,
lota nd o a s d ep end ê nc ia s a sed e
d o IAB , no C entro d e S ã o P a ulo..
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R estaurar p ara renasc er
O projeto de restauro, basicamente, define, entre outras prioridades:
- a adaptação do edifício para o atendimento à acessibilidade
universal;
- o atendimento a exigências da legislação relativa a incêndios;
- a remodelação da área social do primeiro pavimento e mezanino;
- a implantação de uma livraria-café, como ponto de encontro,
no térreo;
- a recomposição do auditório, no subsolo, incorporando novos
recursos de acústica, equipamentos de áudio e vídeo;
- a recuperação da caixilharia original:
- a impermeabilização da cobertura, dos terraços e marquises, a
cargo de técnicos da Bayer Material Science, que patrocina o
empreendimento ;
- a atualização dos sistemas de instalações elétricas, hidráulicas e
de telecomunicações;
- a substituição dos elevadores, que datam dos anos 40;
- a instalação de sistema coletivo de segurança patrimonial.
- o revestimento da fachada, com pastilhas fornecidas pela Vidrotil.
Ao mesmo tempo, conforme informa Lúcio Machado, estão sendo retomados os estudos, em conjunto com a Prefeitura Municipal, para a requalificação do entorno da área, onde se encontra
o edifício.

LEMBRETE

Com muita história
O IAB de São Paulo foi criado a 6 de novembro de
1 9 43. Assinaram a Ata de fundação, segundo lembra
Gilberto Belleza (BO 39 ), atual presidente do IAB/DN,
os seguintes arquitetos: K neese de Mello, Rino Levi,
Ícaro de Castro, Osw aldo Bratk e, Otávio Lotufo, Leo
Ribeiro de Moraes, João Caciola, Hélio Duarte, Zenon
Lotufo, Francisco Beek , Hélio Uchoa, Gregory Warchavchik , Francisco K osuta, Américo Saifati e Roberto
Cerqueira César.
A princípio, o IAB funcionou no subsolo do edifício
Esther, na Praça da República, projetado por Á lvaro Vital
Brasil e Adhemar Marinho (1 9 35 ) até que, em 1 9 47, é
inaugurada oficialmente a sede atual, na rua Bento
Freitas.
A proposta do edifício da nova sede, hoje tombado, resultou de um concurso, cuja comissão julgadora
contou com a participação de Oscar Niemeyer, Hélio
Uchô a e Firmino Saldanha.
A equipe responsável pelo projeto foi composta
pelos arquitetos Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Jacob Richti, Miguel Forte, Rino Levi,
Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo.
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FÓRUM

Fó rum de deb ates a
arquitetura e a profi ssã o
rada por ações individuais, ainda que heróicas, mas somente por um trabalho coletivo que somando esforços e inteligências poderá criar as novas condições de atuação
profissional.
Para tanto, coloca-se este debate no IAB – A casa de
todos os arquitetos brasileiros.

E

STE

FÓ

RUM DEVERÁ CONSTITUIR-SE EM UM INÍCIO

DE PROCESSO DE UM DEBATE DEMOCRÁTICO, NO

QUAL AS SUAS RESOLUÇÕ ES E AS APLICAÇÕ ES DESSAS RESOLUÇÕ ES SEJAM DINÂ MICA E CONTINUAMENTE AVALIADAS, POSSIBILITANDO A ABERTURA

DE NOVOS MÓ DULOS DO

FÓ

RUM COM APROFUNDAMENTO DOS

TEMAS COLOCADOS OU ABERTURA DE NOVOS TEMAS PARA DEBATE.

APRESENTAÇÃO:
O tema central do Fórum: A questão do exercício profissional da arquitetura em nosso meio e nossa época e das
dificuldades identificáveis no relacionamento dos arquitetos com a sociedade, tem sido cada vez mais razões do
entrave ao pleno desenvolvimento da profissão em nosso
país. Paradoxalmente a arquitetura brasileira alcança progressivamente um incontestável prestígio internacional.
A ausência de uma prática já assimilada de procedimentos, e do reconhecimento de que a arquitetura agrega
grande valor ao patrimônio das construções e das cidades
tem levado o exercício da profissão a um desprestígio ou
mesmo a uma desconsideração da sua contribuição na
produção dos espaços do nosso habitat.
Perdemos ou cedemos para outras categorias profissionais cada vez mais a nossa capacidade de decisão em
questões afetas a nossa exclusiva habilitação.
A mudança desta tendência, que é negativa não apenas
para a corporação profissional dos arquitetos, mas principalmente para a própria sociedade, não poderá ser supe-
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Sub -te m as – 6 sub -te m as f oram d e stacad os p ara
e sta p rim e ira e tap a d o F ó rum .
1 - A P olítica P rofi ssion al:
A divulgação da atividade profissional, recolocação da
arquitetura no sistema da cadeia produtiva. Afirmação,
reconceituação, relação com outras entidades, responsabilidade social, responsabilidade técnica. A diversidade de
atuações, etc.
CAU, Por quê? O “day after” pós-aprovação
2 - A F orm aç ã o P rofi ssion al:
O ensino de graduação, a quantidade e a qualidade
dos novos profissionais formados. A escola pública e a
privada, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária.
Os estágios como forma de complementação efetiva
da graduação.
A formação continuada e o papel das Universidades e
das Entidades nessa atividade.
Os sistemas de aperfeiçoamento e gestão de qualidade
na arquitetura.
3 - A situaç ã o atual d a re m un e raç ã o p e los se rv iç os
p rofi ssion ais d e arq uite tura:
A viabilidade econômica da profissão, honorários, salários, formas de contratação, concursos, as estruturas e
sistemas de produção, etc.
A É tica profissional, a autopromoção publicitária do
trabalho e pessoal, a “reserva técnica”, etc.
4 - A Le g islaç ã o d e con trataç ã o d os Se rv iç os d e
Arq uite tura p e lo p od e r P ú b lico:
Licitações / Direito Autoral (É tica), Leilões/Pregões,
etc.
5 - A atuaç ã o P rofi ssion al f ora d os g ran d e s ce n tros
urb an os:
A atividade profissional da arquitetura e do urbanismo
em cidades de médio e pequeno porte, fora das regiões
metropolitanas. Caráter, oportunidades e inclusões social
e econômica.
6 - A Arq uite tura e o M e io Am b ie n te :
A questão ambiental, a sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo, a contribuição da construção e da
operação e uso do habitat no aquecimento global e na
emissão de carbono, e a infl uência destas considerações
nas decisões de projetos.
Entende-se que cada um desses sub-temas possui complexidades e conteúdos para se constituírem em temas centrais
de outros fóruns, porém, o que se pretende é as suas consi-

derações neste momento, como partes integrantes do tema
central deste fórum, e discutidos com objetividade em debates proporcionais a essa consideração de conjunto.
Formatação do Fórum:
O Fórum é aberto a todos os arquitetos sócios e não sócios
do IAB, com o objetivo de ampliar a discussão do modo mais
livre e diversificado possível.
O valor da taxa de inscrição será único: R $ 25,0 0
Estão incluídos no valor da taxa
- Pasta com cópia dos trabalhos selecionados para o debate;
- Coffee break;
- Anais (Disponibilizados em meio eletrônico, e na forma
impressa aos autores, colaboradores. Para os demais interessados a forma impressa poderá ser adquirida pelo seu
preço de custo).
C oordenação G eral: Arq. Arnaldo Antônio Martino
Programação:
Organização do Fórum para os 3 dias:
1ª Parte: Abertura e Discussão Geral dos dois sub-temas
indicados para o dia e colocados como uma introdução
inicial das questões a serem debatidas.
2ª Parte: Mesas redondas, uma para cada sub-tema. Haverá indicação prévia de composição de mesas com debatedores e moderadores.
Haverá inscrição dos participantes para cada mesa logo após
a 1ª parte (discussão geral dos dois sub-temas).
3ª Parte: Apresentação das conclusões das mesas e discussão final.
H orá rios
14:0 0 Abertura
14:15 Discussão Geral Introdutória
15:15 Coffee Break
15:30 Mesas redondas separadas, uma para cada subtema
18 :15 Coffee Break
18 :30 Apresentação das conclusões das Mesas e discussão
final do dia
20 :0 0 Encerramento, com as resoluções dos sub-temas
do dia.
1º D ia : 19 de setembro
Sub-temas:
“ A Política Profissional”
Moderador: Arq. Vasco de Mello
C omponentes da Mesa: Arqs. Gilberto Belleza, João Walter Toscano, Mario Biselli, e Paulo Julio Valentino Bruna.
“ A Formação Profissional”
Moderador: Arq. Joaquim Manoel Guedes Sobrinho
C omponentes da Mesa: Arqs. Abilio Guerra, Massashi Ruy
Ohtake, Miguel Pereira, Nadia Somekh Martins Ferreira,
Ricardo Toledo Silva, Turguenev Roberto de Oliveira e Mina
Hugerth (FENEA).
2º D ia: 20 de setembro
Sub-temas:
“ A R emuneração Profissional da Arquitetura”
Moderador: Arq. Carlos Augusto Mattei Faggin
C omponentes da Mesa: Arqs. José Armênio de Brito
Cruz, José Eduardo Tibiriçá, Paulo Sophia e Raymundo De
Paschoal.

“ Legislação de C ontratação dos Serviços de Arquitetura pelo Poder Público”
Moderador: Arq. Lucio Gomes Machado
Componentes da Mesa: Arqs. Edson Jorge Elito, Eder Roberto da Silva, João Honório de Mello Filho e Ê nio Moro
Júnior.
3º D ia: 21 de setembro
Sub-temas:
“ A Atuação Profissional fora dos G randes C entros
U rbanos”
Moderador: Arq. José Luiz Tabith
Componentes da Mesa: Arqs. Heloísa Maria de Salles Penteado Proença, André Kaplan, Reginaldo Peronti e Roberto
Gambarato.
“ A Q uestão Ambiental, A Sustentabilidade na Arquitetura e no U rbanismo”
Moderador: Arq. Antônio Cláudio Pinto da Fonseca
C omponentes da Mesa: Arqs. Dacio Araújo Benedito
Ottoni, José Augusto Fernandes Aly, Leon Djksztejn, Sidônio
Marcio Alves Porto, Victor Chinaglia, Milton Lienbritt de
Almeida Braga e Beatriz Fábregues.
20 :30 à s 23:0 0 Coquetel de Confraternização no salão de
festas do IAB
Local:
Edifício sede IAB-SP, Rua Bento Freitas, 306 – Vila Buarque
– São Paulo
Fone: (11) 3259-68 66.

Seminá rio: Vida e Obra de Vilanova Artigas
Câmara Municipal de São Paulo
Sala Prestes Maia – 1º andar
22 de outubro de 2007
09h às 16h
Iniciativa
Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete do Vereador Juscelino Gadelha – PSDB/SP
Parceria
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo – FAU/USP
Instituto de Arquitetos do Brasil – São Paulo
SESC-SP
Escola da Cidade
Pinheiro Pedro Advogados
Apoio
Uninove
O rganiz ação
Agência de Inteligência e Corporativa Ambiental – AICA
A programação do seminá rio está disponível no site w w w .
iabsp.org.br
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ÁLBUM

Arquitetura
g rav ada

O

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL, DEPARSÃO PAULO (IAB-SP) LANÇA O
ÁLBUM ARQUITETURA GRAVADA - UMA DAS

TAMENTO

R uy Oh take

AÇÕES DA CAMPANHA PARA A RESTAURAÇÃO
DE SEU EDIFÍCIO-SEDE. A OBRA REÚNE IMAGENS

DE ARQUITETOS CONSAGRADOS, QUE DOARAM OS ORIGINAIS, TAIS

COMO CARLOS BRATKE, DAVID LIBESKIND, DECIO TOZZI, FÁBIO
PENTEADO, GUILHERME MOTTA, HECTOR VIGLIECCA, JOÃO
WALTER TOSCANO, PAULO MENDES DA ROCHA, ROBERTO LOEB
E RUY OTHAKE.

Além do álbum, também está à venda um desenho
original doado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que ilustra
uma figura feminina e que resultou edição limitada de 100
cópias.
O álbum Arquitetura Gravada contém 10 gravuras
com tiragem limitada de 100 exemplares, sendo que 65
deles terão a renda revertida para a campanha. Os desenhos selecionados representam a gênese criadora de
edifícios significativos na cultura e na paisagem da cidade
de São Paulo.
A renda obtida com a venda do Álbum e do desenho
do arquiteto Oscar Niemeyer será revertida em prol da campanha para o restauro do edifício-sede da entidade, localizado na Rua Bento Freitas, no centro histórico de São Paulo,
existente desde 1947. O projeto do edifício é de autoria de
um importante grupo de arquitetos: Abelardo de Souza,
Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Miguel Forte, Jacob Ruchti, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo.

Carlos Bratke

David Libeskind

Álbum

ARQUIT ET URA
GRAV ADA
Editor: Mario Figueroa
Projeto Gráfico: Mario
Figueroa e Ana Maria
Montag
Revisão de tex to: Luciana
Brasil
Impressão das gravuras:
Escritório de Arte Almavera
Os textos foram impressos
em papel francês.
Rives Tradition 170 gramas,
com fonte Trebuchet MS.
As gravuras foram impressas
em papel francês Rives
Tradition 320 gramas.
Patrocínio: COMGÁS
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Tabela de Preços
Álbum Arquitetura Gravada
Valor a vista: R$ 3.500,00
Sócios do IAB: R$ 2.800,00
Não sócios do IAB: R$ 3.150,00
Valor Parcelado em até 3 vezes
Sócios do IAB: R$ 3.150,00
Não sócios do IAB: R$ 3.500,00
Gravura Oscar N iemey er
Assinada a grafite
Valor a vista: R$ 1.500,00
Sócios do IAB: R$ 1.200,00
Não sócios do IAB: R$ 1.350,00
Valor Parcelado em até 3 vezes
Sócios do IAB: R$ 1.200,00
Não sócios do IAB: R$ 1.500,00

Oscar N iemey er

Gravura Oscar N iemey er
Assinada a na matriz
Valor a vista: R$ 750,00
Sócios do IAB: R$ 600,00
Não sócios do IAB: R$ 675,00
Valor Parcelado em até 3 vezes
Sócios do IAB: R$ 600,00
Não sócios do IAB: R$ 750,00

H ector V igliecca
Décio Tozze

F abio Penteado

João W alter Toscano

G uilherme M otta

Roberto Loeb

EM

Q UESTÃ O

Por que a ART?

O

IAB COMO ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS ARQUITETOS TEM ENTRE SUAS FINALIDADES DEFENDER A PROFISSÃO QUANTO AOS SEUS

DIREITOS E PRERROGATIVAS, ZELAR PELA ÉTICA E

DAR APOIO AO

CONSELHO PROFISSIONAL PARA

GARANTIR A PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E DOS SEUS CIDADÃOS

CONTRA O EXERCÍCIO ILEGAL E O MAU USO DA PROFISSÃO.

A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é o
instrumento necessário para este controle do exercício profissional e para valorizar a profissão ressaltando a importância da responsabilidade técnica e civil sobre suas atividades
e que proporciona respaldo a uma ação complementar indispensável de atenta e rigorosa fiscalização por parte dos
órgãos competentes.
IAB-SP e sua Representação na Câmara Especializada de
Arquitetura do CREA-SP.
O IAB tem desempenhado importante papel e presença
com seus representantes na Câmara Especializada de Arquitetura no CREA – SP.

Neste momento é nesta Câmara que se cumprem todos
estes importantes objetivos, tão necessários ao controle do
exercício profissional.
É esta Câmara que analisa e responde aos muitos processos relativos à nossa profissão: da abertura de um curso
novo à homologação de um titulo de arquiteto, à relatoria
de um processo de falta ética ao acompanhamento de validação de um diploma de profissional estrangeiro, e mesmo
a concessão de um acervo técnico para um profissional.
Assim sendo o apoio dos colegas arquitetos ao IAB-SP,
é também o apoio de seu papel nesta Câmara Especializada
de Arquitetura. O simples preenchimento de uma ART é a
afirmação clara e inequívoca de nossa responsabilidade em
uma obra ou em um projeto. Da mesma forma a indicação
em nossas ART’s do código 64 no campo do código das
entidades de classe é o referendo do IAB-SP como seu representante ativo e presente nesta Câmara.
O 64 é o número que indica o IAB, como seu representante no sistema CONFEA CREA.
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EM QUESTÃO

Frá gil urban ismo
“Por que as questões urbanas não atraem tanto a nova geração
d e arquitetos? ”

P

ELA RELEVÂNCIA E PERTINÊ NCIA DO TEMA, O BOLETIM

PUBLICA, NESTE

EM

Q U ES T Ã O

,

AS CONSIDERAÇÕES

FINAIS DO JÚRI (CATEGORIA URBANISMO) DA OITAVA
PREMIAÇÃO JOVENS ARQUITETOS: UM VERDADEIRO
MANIFESTO E ALERTA.

O Júri de Urbanismo entende importante registrar que
é bastante significativo que num concurso nacional desse
porte só se apresentem dez trabalhos de urbanismo, enquanto que quase uma centena de trabalhos foi apresentada para a categoria de Arquitetura e obras executadas.
Tal resultado, muito além do problema de oferecer
pouca opção de escolha aos julgadores, espelha um triste
cenário nacional, no que diz respeito ao urbanismo, levandoos a questionar por que razões o tratamento das questões
urbanas é tão pouco atraente para a nova geração de profissionais arquitetos.
É um quadro bastante preocupante, visto que a ausência do pensar, do analisar e do propor soluções para as
nossas cidades vem na contramão do agravamento de seus
problemas.
É também digno de registro que grande parte dos projetos apresentados foi contratada por empreiteiras e construtoras, vencedoras das licitações de obras públicas, demonstrando, no entendimento do Júri, uma inversão da
ordem adequada de enfrentamento dos problemas urbanos,
quando a contratação do projeto urbanístico deveria sempre
anteceder à da obra.
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É bem verdade que, depois de um período de auge, na
década de 70, pouco se investiu em formação na área do
planejamento urbano, nas últimas duas ou três décadas, e
que só mais recentemente há um retorno à pauta das questões urbanísticas.
Mas, também, fica patente o pouco interesse de nossos
jovens profissionais na área do urbanismo.
Q uais seriam as razões desse preocupante quadro, que
não pode ser atribuído apenas ao modismo da vez?
Parte da resposta, talvez, esteja no fato de que trabalhar
com urbanismo exija uma visão crítica multidisciplinar e um
conhecimento das questões nacionais que nossos jovens
arquitetos, ainda em processo de maturação, não tenham
atingido, por enquanto.
Mas, também, cabe registrar que os projetos e as intervenções dessa natureza e que pretendam ter uma abrangência e uma eficácia maior têm de, necessariamente, ser
promovidos pelos poderes públicos. Q ue não têm se pautado por iniciativas significativas na área, pelo menos nos últimos anos.
O Júri de Urbanismo, portanto, reitera sua preocupação
com o problema e deixa lançada a questão para o debate:
por que razões o urbanismo é tão pouco atraente para as
novas gerações de arquitetos? Q uais seriam as formas de
reversão desse quadro?
GUILHERME LEMKE MOTTA
HELOÍSA M. DE SALLES PENTEADO PROENÇ A
JOSÉ MAGALHÃ ES JÚ NIOR

RESENHA

Arquitetura como manifesto
Arquiteto Acácio Gil Borsoi

A

INDA REPÓRTER DA REVISTA AU E, A SEGUIR, NA

CONDIÇÃO DE REPÓRTER DO

BOLETIM,

TIVE O

PRIVILÉGIO DE ENTREVISTAR VÁRIAS VEZES O

ACÁCIO GIL BORSOI, EM OLINDA, PE,
RIO, RJ E, AQUI, EM SÃO PAULO, ONDE
BORSOI DECIDIU, POR QUESTÕES PROFISSIONAIS E PESSOAIS,
MANTER UMA RESIDÊNCIA ALTERNATIVA.
MESTRE

NO

Um mestre, que nos ensina, a permanecermos, sempre, aprendizes! Reinventando e criando novas saídas e
soluções!
“Com os meus 81 anos, faço esta coletânea de trabalhos
como legado aos meus filhos arquitetos Marco Antonio Gil
Borsoi, Eduardo Gil Borsoi, Roberta Gil Borsoi, Angela Gil
Borsoi (e também, ao projeto Cajueiro Seco e à Arquitetura”
(a incluir, agora, os netos Gabriel e Mariana recém-formados), confessa A. G. Borsoi, Colar de Ouro do IAB nacional,
em seu texto introdutório.
Ponto de partida: em março de 1880, chegava ao Rio
de Janeiro, o vapor Baltmore, trazendo imigrantes da Itália.
Entre os quais, um jovem casal do Veneto, Francesco Borsoi, com 23 anos e Bonna Dinardi, 18 anos, grávida de
Antonio Borsoi. Assim, começava a saga da família Borsoi,
no Brasil.
Carioca do bairro do Engenho Velho, diplomou-se arquiteto, em 49, pela Faculdade Nacional de Arquitetura,
depois de hesitar entre a arquitetura e a aviação.
Nos anos 50, chega a Recife, para assumir a cadeira de
“Pequenas e Grandes Composições de Arquitetura”, na
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco.
Apesar de toda sua timidez, percorre a nova trilha
chamada escola pernambucana, ao lado de Delfim Amorim,
Armando de Holanda, Vital Pessoa, em defesa de uma
arquitetura vinculada às condições climáticas e regionais
próprias do Nordeste. Uma escola, tão importante quanto
a carioca e a paulista, conforme sempre defendeu o saudoso Abrahão Sanovicz.

- Borsoi? “Um professor
sensível”, segundo relatam
seus ex-alunos, como o arq.
Expedito de Arruda, de João
Pessoa, PB.
Apaixonado pelo ofício,
construiu uma obra vasta, na
qual, se inclui o emblemático
projeto Cajueiro Seco, um
protótipo de habitação mínima, premiado, em 98, pela
UIA, com pré-moldados de taipa, que desenvolveu nos
anos 60, implantado em Jaboatão dos Guararapes, PE.
Ao apresentar e falar sobre o arquiteto, na publicação,
Ney Dantas, professor do Departamento de Arquitetura da
UFPE, enfatiza: “as lições do mestre promovem um reencontro com os fundamentos essenciais do ser e fazer arquitetura. Uma delas: a de que é preciso sonhar e acreditar
que a transformação é possível”
Ao longo da publicação, que chega em boa hora, o
leitor poderá se deparar com uma série de projetos, nos
quais – conforme assinala Marco Antonio - o mestre alia
o artefato arquitetônico-urbano à busca de uma síntese
entre informação cultural, conhecimento tecnológico e
criatividade, além da composição e construção.
Entre os projetos, o Banepe – Banco do Estado de
Pernambuco (1969), a Assembléia Legislativa do Estado
do Piauí, em Teresina (1984), a residência Borsoi, no Rio
(1987), o Centro Administrativo de Uberlândia, MG
(1990), o restauro do teatro Arthur Azevedo, em São Luís,
MA (1992), o ateliê Burle Marx, no Rio (1994) e o recente Museu de Arte Assis Chateaubriand, Campina Grande,
PB (2006).
A obra de Borsoi – em síntese – “inspira múltiplas
possibilidades de reflexão sobre um instigante momento
da arquitetura moderna brasileira”, adverte Gilson Gonçalves, professor da UFPE, em seu texto.

Coordenação: Janete
Costa
Tex tos: A. G. Borsoi,
Marco Antonio Borsoi,
Gilson Miranda, Lauro
Cavalcanti, Ney Dantas
e Roberto Ghione.
E dição: 1 0 0 pá ginas.
Produção E x ecutiva:
Lucia Santos, Ney
Dantas, Roberta Borsoi
e Teresa Simis Borsoi.
Impressão: Grá fi ca
Santa Marta.
Informação: tel. (8 1 ) 3 1
63 97 10

JOSÉ WOLF

PHOTO HISTORICA
U M A HISTÓ RIA E M B RAN CO E PRE TO
VII Bienal de Artes de São Paulo
- 1963 Setor da Arquitetura “Júri
d a s
E s c o l a s
d e
Arquitetura”Arquivo pessoal:
Miguel Pereira

Da esquerda para a direita: Acá cio Gil Borsoi,
Miguel Pereira, Osw aldo Corrêa Gonçalves,
Maurício Nogueira Batista, Jorge Wilheim

BO 59 • jul/ago/set 2007

21

PATRIMÔNIO

Projeto que altera
o Conpresp gera
polê mica

O

POLÊMICO PROJETO DE LEI APROVADO PELA

CÂMARA DE VEREADORES PAULISTA RESTRIGINCONPRESP – CONSELHO
MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO REPERCUTIU NEGATIVAMENTE ENTRE
OS PROFISSIONAIS.
DO A AUTONOMIA DO

Seja na mídia impressa, seja na mídia falada ou eletrônica (site do IAB), “Folha de S.Paulo, o “Estado de S. Paulo”
e na rádio CBN, o projeto, que altera atribuições do Conpresp, transformando-o de órgão deliberativo em consultivo,
foi duramente questionado por arquitetos, urbanistas e
professores, entre os quais, Paulo Bastos, Regina Meyer,
ex-conselheira do órgão, Sílvio Dworecki, além de Arnaldo
Martino, Gilberto Belleza, presidente do IAB/DN e Lucila
Lacreta, do Movimento Defenda São Paulo. Para muitos, a
medida atende “interesses do setor imobiliário”
Assim, em carta enviada ao prefeito Gilberto Kassab e
aos associados, a atual Diretoria do IAB/SP se posicionou,
clara e firmemente, contra a iniciativa, ao questionar: “como
pode um órgão deliberativo tornar-se consultivo. O Conpresp
tem de ser técnico e não político”!
Confira, na seqüência, o texto da carta do IAB:

Exmo. Sr.
D r. G ilbert o K assab
D D Pref eit o do M u n ic íp io de São Pau lo
Ref . Projet o de L ei 4 9 5
Sen h or Pref eit o:
O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo tem
sistematicamente, desde a primeira hora, apoiado suas corajosas ações na
Prefeitura para a valorização do ambiente urbano, sendo a mais notável delas
a implementação do projeto “Cidade Limpa”. Por meio deste projeto foi
possível redescobrir a importante arquitetura existente e até então escondida
pela propaganda abusiva.
Em sentido contrário a essa política, a Câmara de Vereadores de nossa
cidade acaba de aprovar um Projeto de Lei desestruturando por completo
o CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Artístico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.
Tal projeto desqualifica o conhecimento acumulado desde a fundação de
Departamento de Cultura de São Paulo, por Mário de Andrade, que pioneiramente inventariou bens culturais a serem preservados, como também o
trabalho de técnicos e conselheiros altamente qualificados, transformando
problemas dos variados campos da cultura em questões subordinadas a
interesses menores.
O trato com o Patrimônio Cultural é especialmente delicado uma vez que
se destruído por ação inábil jamais poderá ser recuperado. Neste sentido,
experiência internacional, traduzida em normas e nas Cartas Patrimoniais
publicadas pela ICOMOS – International Council on Monuments and Sites,
instituição vinculada à UNESCO indica ser imprescindível a proteção simultânea do entorno dos bem protegidos.
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Castelinho

Moinho do Bixiga

Como Vossa Senhoria bem sabe, tanto o tombamento quanto a regulamentação de áreas envoltórias não significam seu “congelamento”: tanto do
ponto de vista do potencial construtivo, quanto da propriedade ou de seu uso.
De fato, o potencial construtivo pode ser parcialmente transferido ou utilizado
no próprio imóvel, nos termos da legislação municipal. A propriedade e o
uso também permanecem com os respectivos proprietários, sendo somente
regradas as ações que potencialmente poderiam vir a descaracterizar o bem
principal a ser preservado.
A visão premonitória e inovadora de Mario de Andrade, que conjuntamente com o Ministro Capanema, criou o paradigma instituído pelo
Decreto Lei 25, em 1937, que até hoje rege e ampara a preservação na
esfera Federal. Este mesmo paradigma norteou posteriores às legislações
estaduais e municipais.
Esses grandes personagens de nossa cultura devem nesse momento
inspirar-nos para impedir a ilegalidade do Projeto de lei recém aprovado e
consequentemente a destruição irreversível de um Patrimônio arduamente
defendido e protegido ao longo dessas últimas sete décadas, para o que o
CONPRESP contribuiu continuadamente.
Em vista do acima exposto, contamos com o seu Veto a este infeliz Projeto
de Lei, e assim vinculando sua biografia à manutenção da Memória e da
Cultura Paulistana e Nacional.
O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo coloca-se
permanentemente para apoiar e subsidiar a Prefeitura do Município com vistas
ao aprimoramento das condições patrimoniais, urbanísticas e ambientais de
nossa cidade, como historicamente sempre o fez.
Atenciosamente
Arq. Arnaldo Martino
P re s ide nte do IAB - S P

CAU

Conselho: a
u m p asso d a
lib ertaç ã o

Prezados Colegas,
Estamos ainda muito contentes com a recente vitória, por
unanimidade, de nosso projeto de L ei q ue cria o C onselh o próprio
dos A rq uitetos, na C omissã o de C onstituiç ã o e Justiç a da C â mara
dos D eputados, na seq ü ê ncia de idê ntica aprovaç ã o na C omissã o
de T rab alh o da própria C â mara, e na C omissã o de A ssuntos S ociais
do S enado.
Q ueremos no entanto enfatiz ar da necessidade de nã o esmorecermos no nosso esforç o, já q ue temos sentido de maneira incisiva, tentativas de prejudicar o andamento do processo, difi cultando sua tramitaç ã o fi nal - o q ue ex ig irá um esforç o muito maior de
todos nós - ou até mesmo alg umas interpretaç õ es no sentido de
encaminh ar novamente ao S enado para o referendo da aprovaç ã o
da C â mara.
P ortanto é o momento de todos se mob iliz arem para b uscar
junto aos contatos pessoais do P oder ex ecutivo, do G overno e de
lideranç as do G overno no sentido de nã o intercederem no sentido
de criaç ã o de difi culdades na tramitaç ã o fi nal de nosso projeto,
principalmente de uma intervenç ã o do g overno no q uestionamento junto à C â mara, e possível recurso junto ao P lená rio.
É o momento fi nal de tramitaç ã o q ue ex ig e ainda um g rande
esforç o de todos.
S audaç õ es,

A

P R OV ADA P OR U N Â N IM IDADE P EL A CÂ M AR A DOS

DEP U T ADOS A P L 3 4 7 /2 0 0 3 , Q U E CR IA O
CON S EL H O DE AR Q U IT ET U R A E U R B AN IS M O
IN DEP EN DEN T E E P R Ó P R IO, G AN H OU U M N OV A
B AT AL H A, A CAM IN H O DE S U A AP R OV AÇ Ã O F I-

N AL .

C riado nos anos 3 0 , durante a era g etulista, o S istema
C onfea/C rea, surg iu para atender à s ex ig ê ncias profi ssionais
específi cas de arq uitetos e eng enh eiros. Em 1 9 6 6 , poré m,
em plena era militar, a lei federal 5 1 9 4 mudou seu conteú do jurídico, incluindo a participaç ã o de outras categ orias,
como g uardas fl orestais, ag rô nomos, eng enh eiros, etc., virando um “ saco de g atos” !
A partir daí, o IA B , em conjunto com outras entidades,
como a A b ea, A b ap e A sB ea, decidiu ir à luta para reverter
a situaç ã o, reivindicando uma “ carta de alforia” , para os
profi ssionais de A rq uitetura e U rb anismo, cuja semente
inicial foi plantada por K neese de M ello, com apoio de V ilanova A rtig as.
A causa, q ue mob iliz ou, ao long o dos anos arq uitetos
de todo o país, alé m dos ex -presidentes do IA B nacional:
F á b io P enteado, Eduardo K neese de M ello, B enito S arno,
M ig uel P ereira, D emé trio R ib eiro, F ernando B urmeister,
Telmo M ag adan, A ntonio C arlos C ampelo, F á b io G oldman,
M ig uel P ereira, C iro P irondi, R omeu D uarte, G reg ório R epsold, C iro P irondi, C arlos M . F ay et, H aroldo P inh eiro, D emetre A nastassak is e o atual presidente G ilb erto B ellez a, q ue
se eng ajaram de corpo e alma na causa, pela criaç ã o de um
C onselh o próprio e independente.

DIREÇÃO NACIONAL DO IAB

LE M

BRETE

V ale a pena lemb rar: em 2 0 0 1 , foi apresentada uma minuta preliminar
elab orada pelo jurista M ig uel R eale Jr., amplamente deb atida pela categ oria, até
se ch eg ar a seu tex to fi nal. A ssim, no dia 1 1 de dez emb ro de 2 0 0 2 , o Instituto
de A rq uitetos do B rasil, em conjunto com as demais entidades q ue participaram
do deb ate, apresentou, fi nalmente o projeto-de-lei para a criaç ã o do C A U .
E, no dia 2 4 de novemb ro, de 2 0 0 4 , a C omissã o de A ssuntos S ociais do
S enado (B O 4 7 ) com parecer favorá vel do senador e relator Eduardo A z eredo
aprovava por unâ nimidade o projeto, q ue acab ou sendo aprovada pela C â mara
dos D eputados.
P ES Q U IS A

CURTAS
Cursos IAB
SETEM B R O
Cu r s o P ro je t a n d o e m S is t e m a
Dr y w a ll
A rq . R osang ela C iarcia
2 5 /0 9 /2 0 0 7
14h às18h
C arg a H orá ria: 0 4 h

O U TU B R O
Ac e s s ib ilid a d e : Co n c e it o s ,
Le g is la ç ã o e Ap lic a ç ã o
P rofessora: S ilvana S erafi no
C amb iag h i
D ata: 0 5 e 0 6 /1 0 /2 0 0 7
C arg a H orá ria: 1 6 h oras
H orá rio: 0 9 h 0 0 as 1 2 h 0 0 - 1 4 h 0 0 as
18h00

P la n e ja m e n t o e P ro je t o d e
Re s t a u r a n t e s
A rq . R enata Z amb on M onteiro
1 7 e 1 8 /1 0 /2 0 0 7
9 h as 1 3 h - 1 4 h as 1 8 h
C arg a H orá ria: 1 6 h
P a t o lo g ia d a s Co n s t r u ç õ e s
Eng . José Eduardo G ranato
1 9 e 2 0 /1 0 /2 0 0 7
9 h as 1 3 h - 1 4 h as 1 8 h
C arg a H orá ria: 1 2 h
La u d o s e P e r ic ia s
Eng . D r. José F ik er
2 6 e 2 7 /1 0 /2 0 0 7
9 h as 1 3 h - 1 4 h as 1 8 h
C arg a H orá ria: 1 6 h

N O V EM BRO

D EZEM BRO

Cu r s o Ca s a s S a u d á v e is
P rofessor: A llan L opes P ires
1 0 /1 1 /2 0 0 7
D ata: 1 5 de setemb ro
C arg a H orá ria: 0 8 h oras
H orá rio: 0 9 h 0 0 as 1 2 h 0 0 1 4 h 0 0 as 1 8 h 0 0

G
M
A
D
C

P s ic o lo g ia Ap lic a d a à
Arq u it e t u r a – Co r e F o r m a
P rof. P aulo F é lix M arcelino
C onceiç ã o
D atas: 2 1 ,2 2 , 2 8 e 2 9 /1 1 /2 0 0 7
C arg a h orá ria: 1 6 h oras

M a io re s in f o r m a ç ã o :
w w w .ia b s p .o r g .b r

e re n c ia m e n t o &
a r k e t in g d e P ro je t o s
rq .: W alter M affei
ata: 1 4 e 1 5 /1 2 /2 0 0 7
arg a H orá ria: 1 2 h oras

c u r s o s @ ia b s p .o r g .b r
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CURTAS
In Memoriam
Ladislau Sz abo
O legado de um apóstolo da sustentabilidade
Aos 49 anos, morreu no dia 27 de julho, em São Paulo, o arquiteto, professor e associado do IAB/SP, Ladislau Szabo. De família
húngara, nasceu, em Buenos Aires, Argentina, em 1958.
Diplomado pela Mackenzie, em 1982, onde lecionava, com
doutorado na USP, foi consultor do concurso “Iniciativa Solvin/ Indupa/Arquitetura sustentável”, que contou com o apoio do IAB/SP.
Em debate promovido pelo IAB, em 2005, sob a gestão, do
então presidente Paulo Sophia (BO 50, páginas 22 e 23) Ladislau
deixou sua mensagem, ao advertir sobre perigos que ameaçam
nosso planeta Terra. Entre tantos:
- 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
- e, inclusive, a agressão às identidades culturais locais.
Conseqüência? As violentas mudanças climáticas, alterando o
ciclo de plantações e estações, além das catástrofes ecológicas
(enchentes, marremotos, ciclones, vendavais, tufões etc).

N ot as
Masp – O Museu de Arte Moderna de São Paulo fechou a área
destinada ao acervo permanente do museu, por um mês. Após sua
reestruturação física e temática, será aberta, no dia 3 de outubro,
com a exposição O Mito da Arte, iniciando as comemorações dos
60 anos do Masp.
Energia solar – Uma nova lei (14.459) aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo obriga a instalação de sistemas de
aquecimento solar nas novas construções residenciais de quatro
ou mais banheiros /unidade, na cidade de São Paulo. Atenção!
Confi ra uma lista de coletores no link “ Tabela de Efi ciê ncia
Energé tica” / ww.inmetro.gov.br
Arquitetura “ verde” – A chamada arquitetura sustentável conquista, cada vez, corações e mentes da mídia e dos arquitetos. A “Revista
da Folha” (primeiro de julho), por exemplo, reproduziu artigo do
crítico N icolai Ouroussoft, do “N ew Y ork Times”, no qual faz uma
comparação sobre o tema entre os Estados Unidos e a Europa.
Para o crítico norte-americano, a Europa está em vantagem em
relação aos Estados Unidos, país que já contou com pioneiros,
como Frank Lloyd Wright, Rudolf Schindler e Richard N eutra, que
tentavam incentivar, em seus projetos, “uma relação mais fluida enEdifícios Verdes Australianos tre espaços internos e externos, entre o homem e a natureza”.
Ao elencar alguns exemplos de “edifícios verdes”, na Holanda,
Alemanha e Inglaterra, argumenta, por meio de depoimentos de
vários arquitetos, que, além dos usuários, “as construtoras poderão

ganhar vantagens significativas, com a redução do consumo de
energia, água etc.”, se decidirem mudar a mentalidade do lucro,
investindo no futuro.
Em resumo, a natureza poderá nortear os negócios e empreendimentos imobiliários futuros.
Arquitetura para a terceira idade? - A par disso, amplia-se a
demanda e tendência para a criação de espaços e projetos arquitetônicos direcionados para usuários ou clientes de mais de 60 anos.
Que implica, entre outros itens, segundo vários arquitetos, como
Adriana Melo, expert em questões e técnicas de acessibilidade e
de Maria Luisa Bestetti, autora do livro “Hospedando a Terceira
Idade”, alguns itens. como:
- a circulação livre, nos espaços internos,
sem grandes obstáculos, como móveis, objetos etc.;
- a utilização de pisos antiderrapantes, com cores neutras, opocas;
- o emprego de rampas, em lugar de escadas que, se utilizadas,
deverão contar com corrimões;
- ampliar o tamanho das portas, para facilitar a circulação de
portadores de cadeiras de rodas etc.;
- a utilização de maçanetas e torneiras em forma de alavanca;
- evitar tapetes, que podem provocar quedas;
- e, principalmente, utilizar-se de barras de apoio nos lavatórios,
nos boxes e nos vasos sanitários
- e, também, móveis com quinas pontiagudas.
- cama e vaso sanitário altos, acima de 50 cm.

P alest ras IAB
Aprendiz ado da Primeira Certifi cação de um Green Buildings
na Amé rica do Sul
Palestrante: N ew ton Figueiredo
Data: 10-10-07
Horário: 19h
Porque os Green Buildings vieram para fi car?
Palestrante: N ew ton Figueiredo
Data: 13-11-07
Horário: 19h
Concepção e Construção de Empreendimentos Sustentáveis
Palestrante: N ew ton Figueiredo
Data: 12-12-07
Horário: 19h
Local: Rua Bento Freitas, 306
Inscrição:
R$ 2 0 ,0 0 para sócio do IAB
R$ 3 5 ,0 0 para não sócios
Informações: (11) 3259-6866 - iabsp@ iabsp.org.br
Maiores informação: www.iabsp.org.br

DIRETORIA IAB-SP BIÊ NIO 2 0 0 6 / 2 0 0 7

Presidente Arnaldo Antonio Martino V ice Presidente Joaq u im Manoe l G u e de s S ob rinh o 2 º V ice Presidente L u c io G om e s Mac h ado 3 º V ice Presidente V as c o de Me llo
V ice Presidente Financeiro C arlos Au g u s to F ag g in Secretário Geral Antonio C lá u dio F ons e c a 1 º Secretário L ilian D al P ian 2 º Secretário F ranc is c o F e rraz Diretores
Jos é L u iz T ab ith Jr., Jaim e C u p e rtino, S ilv io S ant’Anna, R e g ina H e le na V ie ira S antos, Jos é Marc e lo G u e de s e G ilb e rto C aiu b y Diretor Financeiro C arlos C arm e lo D e B e ne de tto Conselh o
Fiscal (Diretores) Jos é R e nato Me lh e m , Mig u e l G u s tav o F ab re g u e s e V ic tor C h inag lia Conselh o Superior (Titulares) P au lo S op h ia, R onald T anim oto, E ds on E lito, Marc e lo
H ob e ik a, R e nato N u ne s, N ab il B ondu k i, U b y rajara G ilioli, S y lv io S aw ay a e Arak e n Martinh o Conselh o Superior (Suplentes) G ilb e rto B e lle z a, Mario Y os h inag a, P e dro P au lo de Me lo
S araiv a, E du ardo H ab u , V alte r C aldana, F e rnando de Me llo F ranc o, Joã o W alte r T os c ano, Maria Jos é G om e s F e itos a e Milton B rag a

RELAÇÃO DE NÚ CLEOS DO IAB-SP BIÊ NIO 2 0 0 6 / 2 0 0 7

NÚ CLEO - AMERICANA P re s ide nte : Arq . R ob e rto R am p az z o G am b arato NÚ CLEO - ARARAQUARA P re s ide nte : Arq . W as h ing ton F e rre ira R os a Jú nior NÚ CLEO - ATIBAIA
P re s ide nte : Arq . F e rnando C iaram e llo Alv e s P into NÚ CLEO - BAURU P re s ide nte : Arq . P au lo C ang u ç ú B rag a B u rg o NÚ CLEO - CAMPINAS P re s ide nte : Arq . André K ap lan NÚ CLEO
- GUARULH OS P re s ide nte : Arq . Joã o Antonio D anie ls on G arc ia NÚ CLEO - ITATIBA P re s ide nte : Arq . Jos é Au g u s to S ilv e ira F ranc o NÚ CLEO - J UNDIAÍ P re s ide nte : Arq . R os ana
F e rrari NÚ CLEO - LIMEIRA P re s ide nte : Arq . Ale x Marq u e s R os a NÚ CLEO - MARILIA P re s ide nte : Arq . Ari R e z e nde de S ou z a e S ilv a NÚ CLEO - MOGI DAS CRUZ ES P re s ide nte :
Arq . P au lo S e rg io P inh al NÚ CLEO - MOGI MIRIM P re s ide nte : Arq . O rp h e u T h om az ini D ane lu z z i NÚ CLEO - PIRACICABA P re s ide nte : Arq . F ranc is c o de As s is C arv alh o F e rraz Jr.
NÚ CLEO - RIBEIRÃO PRETO P re s ide nte : Arq . E lz a L u li Miy as ak a NÚ CLEO - RIO CLARO P re s ide nte : Arq . N e ls on F ranç a Jú nior NÚ CLEO - SÃO CARLOS P re s ide nte : Arq .
R e g inaldo P e ronti NÚ CLEO - SÃO J OSÉ DO RIO PRETO P re s ide nte : Arq . Marc o Au ré lio da C os ta NÚ CLEO - SÃO J OSÉ DOS CAMPOS P re s ide nte : Arq . E m m anu e l Antonio
dos S antos NÚ CLEO - SOROCABA P re s ide nte : Arq . Mu s s e S te fan NÚ CLEO - SUMARÉ P re s ide nte : Arq . E du ardo da S ilv a Am orim NÚ CLEO - SUZ ANO P re s ide nte : Arq . E ric a
V idotti Mik am i NÚ CLEO - TAUBATE P re s ide nte : Arq . P au lo G om e s de O liv e ira NÚ CLEO - UBATUBA P re s ide nte : Arq . D anie l C orre a NÚ CLEO - V INH EDO P re s ide nte : Arq .
Au riv aldo F. de C arv alh o P ac h e c o
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Crônica de uma jornada
– Chega ao final à gestão 2006/2007
do IAB - Departamento de São Paulo.
– Foi um percurso repleto de nuances
e com certeza, nada monótono. Teve um
inicio como é normal, esperançoso –
saindo de eleição disputada, fundamentado em ambicioso programa de gestão
e planejamento de rota.
– A estratégia pensada, tinha por
pressuposto uma intensa participação dos
eleitos, e dos não eleitos, e dos associados, revivendo o sonho da casa dos arquitetos repleta de companheiros jovens e
tantos outros experientes, ativamente engajados pelas nossas
causas profissionais e cidadãs, convivendo e celebrando a nossa
“sorte” de termos escolhido essa apaixonante profissão.
– Mas compreendemos e aprendemos que isso se dará em
um processo mais longo do que aquele imaginado – como a
distância entre o projeto idealizado segundo um bom desejo
e as etapas penosas e necessárias para sua construção, até
atingir sua final concretização.
Esse processo pertence também a “construção” das entidades
ou organizações sociais e não poderia ser diferente no IAB.
Assim, ultrapassado o primeiro trecho do sonho, o caminho
trilhado passou a perseguir essa construção – tijolo a tijolo para
firmar nossa imagem e participação na sociedade por meio de
representações mais atuantes e relacionamentos institucionais
ampliados e principalmente com a organização de um instituto administrativamente estruturado, visando adquirir novo
status e escala, agora na dimensão estadual, forte, com massa crítica ampliada e economicamente sustentável.
E isso demanda tempo, o do projeto, das discussões, da
divulgação, das resistências às idéias novas, dos receios, suspeitas e dúvidas, e o tempo de superá-los. O caminho está
pavimentado para que chegue, a partir de agora, ao destino
por todos almejado: O IAB com uma estrutura estadualizada,
forte porque devidamente institucionalizado em todas as regiões do nosso Estado. – Enfim, deixar no passado a história
dos Núcleos “informais” adotando-se a autodisciplina e rigor
às regras e leis como condição da isonomia de direitos, da
credibilidade democrática representatividade. – Efusivos cumprimentos aos dirigentes dos núcleos que cientes de suas
responsabilidades como gestores, partilharam da proposta e
se empenham em implantá-la.
– As rotinas dos tradicionais e importantes eventos foram
todas cumpridas; as premiações, a divulgação da arquitetura
na dimensão da sua importância cultural e social, a defesa
intransigente dos direitos do autor, o Fórum da Arquitetura e
a Profissão, o fortalecimento da nossa imagem institucional,
como organizadores de concursos públicos e premiações para
estudantes, como verdadeiro chamamento dos jovens quadros
para integrarem-se desde cedo ao nosso Instituto.

E ainda este boletim, que aperfeiçou-se e se enriqueceu na
discussão de conteúdos importantes à cidade e à profissão. Novas rotinas foram introduzidas, como a dos cursos de aperfeiçoamento e extensão, com espaço próprio, equipamentos
novos e grade de conteúdos diversificados. (18 cursos e aproximadamente 310 alunos).
– Nesse percurso há também um projeto, sempre desejado,
mas até então sem oportunidade de ser iniciado – o restauro
e readequação de nossa sede.
Revelou-se uma complexa operação – com múltiplos e
alguns difusos fatores: bem cultural tombado, ligações afetivas,
obstáculos insuspeitos, que, porém com assertiva determinação
foi sendo colocado contra dificuldades inesperadas – muitas
etapas foram cumpridas, os projetos iniciais, a campanha de
lançamento do programa, o álbum de gravuras, a bela logomarca, a contribuição generosa de inúmeros colegas. Os trabalhos estão em marcha como a obra da impermeabilização
da cobertura, e muito ainda a se fazer, mas sentimos que a
inércia dos passos iniciais foi rompida – agora é colocá-lo –o
restauro – “ladeira a baixo” como movimento irreversível, pois
esse belo ícone da arquitetura brasileira, aos seus 60 anos,
merece retornar ao seu original esplendor e “de quebra”
constituir-se em indutor de uma recuperação urbana desse
trecho central da cidade. – Todo o esforço dispendido, grande
em energia, mas ainda de poucos resultados, não deve ser
menosprezado, nem pode ser considerado, o restauro, como
tema menor, rotina ou tarefa, trivial a ser cumprida.
Em qualquer hipótese de programa para o nosso IAB, ele
deve comparecer como ítem relevante, pois o seu significado
como valorização da auto-estima e afirmação da competência
dos arquitetos, extrapola muito a sua mera concretização
enquanto operação técnica precisamente conduzida. – e principalmente, não pode ter “donos” – é projeto de todos os
arquitetos paulistas.
– No caminho percorrido, a política profissional acontece
em dois “episódios” importantes, o primeiro ainda no ano
inicial, aconteceu com a nossa decisiva participação para
trazer novamente para São Paulo, após muitos anos, a direção
nacional do IAB – disputa intensa, habilmente conduzida,
malgrado a inóspita atuação de “fogo amigo”, oposição
instalada em nossas próprias entranhas, na contramão dos
pactos eleitorais de união, que ao contrario, persistiu, sem
sucesso em tentar corroer a gestão.
O outro fato relevante foi à continuidade e ampliação da
luta pela constituição do conselho próprio profissional – o CAU,
luta em dimensão nacional, com participação aguerrida do IAB
em “todos os rincões da pátria”, briga de David contra Golias
representando o sistema CREA / CONFEA, que chega a este
final de ano com ótima notícia, ao vencer-se a batalha no
Congresso Nacional com a aprovação no Senado da República
da lei que cria nosso conselho.
Porém não devemos esmorecer, pois falta ainda à sanção

Continuação Editorial
presidencial, etapa a ser vencida, e como a última – certamente a mais importante.
– Finalmente, o evento sempre presente desde o inicio da
gestão, que ocupou grandes espaços entre todas as nossas
preocupações maiores, que gerou angustias e esperanças de
maneira alternada e imprevisível, foi a realização da 7ª BIA – Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – epopéia já
contada em “prosa e verso”, consumiu boa parte das nossas
energias, mas que pelas avaliações que ouvimos, valeu o empenho em realizá-la.
Assumimos o IAB/SP e o IAB/DN, a responsabilidade de captarmos o total dos recursos necessários em curtíssimo prazo.
Constituímos valorosa equipe curatorial, que realizou e implantou em tempo e com eficácia o projeto, transformando uma
operação inicialmente de grande risco, em absoluto sucesso. O
que evidencia a obrigatoriedade de perpetuá-la como evento

bianual, e grande acontecimento da exposição da arquitetura e
do urbanismo para o grande – público, para a mídia e para nós
próprios, pela apresentação do alto nível dos trabalhos e do fórum
internacional de debates.
Porem, certamente, daqui em diante as próximas bienais
deverão trilhar um caminho mais tranqüilo, iniciando-se seu
planejamento já em 2008, com tempo hábil para a captação
de recursos e trabalhos de curadoria.
Para todas essas realizações tivemos a felicidade de contar
com uma equipe de colaboradores e de apoio administrativo
que “vestindo a camisa” do IAB, não mediu esforços, nem
tempo, nem horários, com uma entrega pessoal incrível, depositando sua confiança em nossas propostas para um IAB
melhor – a eles nossas homenagens e sinceros agradecimentos
– e vamos prosseguir na caminhada, pois somamos experiência, temos rumo e continuaremos juntos.
Arnaldo Martino
Presidente do IAB/SP.

Concurso
Instituto de Arquitetos do Brasil anuncia os vencedores do
Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura

A

equipe de alunos Bruno Ceccato Rossi, Carlos Cavalcante Quartim Fonseca,
Fabrício de Francisco Linardi, Fernanda Silveira Villalon, Gabriel de Souza
Frasson, Guilherme Socalschi Cremasco, Ivan Okamoto Albrecht e Maitti Gadioli Monteiro da Silva, da Pontifícia Universidade de Campinas (PUC- Campinas),
com o projeto “Requalificação Urbana do Brás”, orientado pelos professores
Araken Martinho e Luis Espallargas Gimenez - foi a vencedora do Concurso Internacional
de Escolas de Arquitetura, realizado durante a 7ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura
de São Paulo.
O segundo lugar ficou para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o projeto
“Mutação Matriz – Nova Experimentação do Espaço Urbano” dos alunos Arthur Francisco Rausch Cogo, Bruno Canavale Atra, Danilo Tanaka Magrini, Leonardo Catella, Luciano
Albamonte da Silva, Mariana de Carvalho da Puglisi, Marina Panzoldo Canhadas, Thiago
Vidal Pelakauskas e Tony Guedes Costa que foram orientados pelos professores Lizete
Maria Rubano e Silvana Maria Zioni.
Já, o terceiro lugar, foi para a Universidade Federal de Minas Gerais, com o projeto
“Alternativa de Ocupação da Favela – Lotes Aéreos Conformando Espaços Públicos e
Privados”, dos alunos Bernardo Guedes Pereira Araújo, Éder Andrés Barrientos Leite,
Gabriel de Souza Castro, Isabel Campos Caldeira Brant, Luiz Felipe de Souza Quintão,
Mateus Andreatta Barros e Thiago Barbosa de Campos, orientados pelos professores
Maria Lúcia Malard.
Ganharam Menções a equipe de alunos da Universidade Braz Cubas (Mogi das
Cruzes), pelo trabalho desenvolvido no projeto “Fragmentos Articulados”, e a Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP) com o projeto “São Paulo das Águas”. A Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis) conquistou uma Menção Especial pelo
projeto “Difusor de Desejos – Uma experiência sobre o Corpo Ciborgue”. A premiação
aconteceu na noite de terça-feira, dia 4 de dezembro, no Porão das Artes, no prédio da
Bienal de São Paulo.
Para chegar nestes resultados duas comissões foram formadas. A primeira, a Comissão
de Seleção, escolheu as 32 escolas participantes na exposição da Bienal, formada pelos arquitetos Édson Jorge Elito, Heloisa Proença, Luis Laurent Bloch, Paulo Eduardo Sophia, Pedro
Antônio Cury, Sergio Pileggi e Sidônio Porto. A segunda - denominada Comissão Internacional de Julgamento - foi formada pelos arquitetos brasileiros Elisabete França, Heloisa
Herkenhoff e Miguel Gustavo Fábregues, Heiko Meijer (Holanda), Lars-Henrik Ståhl (Suécia)
e Nina Nedelycov (Alemanha). As duas comissões e o Concurso Internacional de Escolas de
Arquitetura foram coordenados pelo arquiteto João Honório de Mello Filho.
Os critérios de avaliação da Comissão Julgadora incluíram elementos como: compreensão dos conceitos e dos valores culturais, sociais e políticos em jogo; a definição do

local e da permanência das intervenções, constatação dos problemas atuais e proposição
das soluções alternativas urgentes cabíveis; expressão arquitetônica e urbanística, facilitação da inclusão social assegurando acessibilidade espacial; economia e durabilidade física
e funcional; apresentação inteligível dos gráficos, textos e maquetes, entre outros.
O Objeto do Concurso foi a premiação de Projetos produzidos por equipes de alunos
de escolas de Arquitetura, que visem à introdução de melhorias físicas em parcelas urbanas indicadas pelas próprias equipes concorrentes - de preferência, áreas de intervenção
próximas aos lugares onde as instituições de ensino se encontram instaladas - tendo em
conta o tema da 7ª BIA, “Arquitetura: o público e o privado”.
Os projetos
O projeto vencedor do Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura, “Brás Intervenção Urbana – Largo da Concórdia”, da PUC de Campinas, “trata-se de concepção
genuína muito bem engendrada, com boas imagens em uma representação de alta qualidade. A maquete mostra com clareza a conexão pensada para diferentes partes da cidade. Estudo meditado, tendo produzido uma proposta correta para as áreas urbanas
abandonadas. O programa responde a este problema com uma solução de excelente
Arquitetura”, segundo a Comissão Julgadora “É uma tentativa de fazer uma integração
do bairro do Brás, como escolas, cinemas, teatros e até uma nova estação do metrô. Tudo
isso conservando a linha férrea da região, que tem uma história muito importante”, explica Gabriel Frasson, um dos integrantes da equipe que concebeu o projeto.
O segundo lugar, “Mutação Matriz – Uma nova experiência do espaço urbano”, da
Universidade Mackenzie, projeta uma São Paulo mais integrada, com arquibancadas e
espaços de lazer no centro da cidade onde a população poderia praticar esportes ou
mesmo utilizá-la para contemplar os arredores. “Nosso projeto tem como principal característica integrar os edifícios com os espaços públicos das praças”, explica Thiago Vidal
Pelakauskas, um dos alunos que participaram da concepção do projeto. De acordo com
a Comissão Julgadora, “trata-se de solução inovadora, que propõe uma intervenção
correta, versátil e flexível sobretudo na relação que estabelece com as edificações préexistentes. A proposta arquitetônica faz associação com a tradição típica do modernismo
como representante de uma herança cultural notável na América Latina. Propõe um bom
‘jogo’ na relação com a cidade”.
Já o terceiro colocado, “Alternativa de Ocupação da Favela – Lotes Aéreos Conformando Espaços Públicos e Privados”, da Universidade Federal de Minas Gerais, defende a urbanização de favelas através de sistemas de habitação ambientalmente sustentáveis, aproveitando as condições naturais de Belo Horizonte. O Júri definiu o projeto como uma interessante concepção e apresentação de uma proposta realista, prática, fácil de ser entendida,
assimilada e sustentada. Sugere diferentes interações entre ambientes públicos e privados.
Alzira Hisgail Ateliê de Textos
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

REsEnHa

BISELLI e KATCHBORIAN,
o melhor de tudo

m

eu primeiro ContAto pessoAl Com os
Autores Foi no deBAte orGAnizAdo pelo

iAB-sp, entre os venCedores do ConCurso púBliCo pArA o plAno diretor
de mudAnçA de uso do Complexo
penitenCiário do CArAndiru-sp, em que ConquistArAm o
3º luGAr. memorável Foi o disCurso, soBre A propostA,
que evidenCiAvA o modo, Como os Autores enCArAriAm o
FAzer de suA proFissão, deFendendo suAs idéiAs Com veemÊnCiA quAse-rAivosA e empolGAnte, delineAndo A diretriz
de umA trAjetÓriA proFissionAl suBstAntivA, vitoriosA.
A Editora Romano Guerra, com apoio cultural da HunterDouglas (como nos bons tempos do Grupo Aedificandum),
nos brindam com uma edição exemplar: um bem cuidado
registro dos projetos e obras recentes do escritório paulistano
Mário Biselli e Artur Katchborian, publicação afiliada a uma
proposta editorial ambiciosa (torço por seu sucesso e continuidade), Arquiteto Brasileiro Contemporâneo. O conteúdo
está estruturado pela apresentação de 12 obras, incluindo
residências, terminais de passageiros, obras para serviços,
lazer e esportes, cultura e uso institucional. Cada uma delas
descrita por textos ágeis, destacando aspectos de decisão de
projeto. O livro ainda tem a introdução, elaborada pelo prof.
Alessandro Castroviejo Ribeiro, outro elemento estruturante
dessa edição, iluminando a produção dos autores, na verdade o que sempre (ou pelo menos?) deve se esperar da História, da Crítica, da Teoria e da Explicação em Arquitetura.
Cada arquiteto interessado e os estudantes vão se deparar
com uma obra expressiva. O que seriam obras expressivas?

Em

Atrevo-me a responder: são aquelas que têm
força (re)criativa própria. Pergunto também
se haveria um DNA comum que as une, préidentificando-as: – Ah, esse é um projeto Biselli-Katchborian!!! Tenderia a afirmar que
não. Mas esse é um aspecto que não tem a
menor importância-contemporânea, quando
observamos o grau de liberdade (este sim um
gesto contemporâneo) com que os autores
se apropriam de variadas combinações de
tecnologias, para caracterizar a sua obra. Aí está um aspecto a
destacar. Principalmente se refletirmos sobre Sociedades, como
a nossa, que querem e têm pressa para se desenvolver. Transformando-se em saudáveis e escolarizadas. Com Economia
diversificada. Mercado interno mais amplo, mais rico. Que
possam operar a pluralidade tecnológica na construção, na
Arquitetura (o que nos interessa mais de perto), mas também
na produção, nos transportes, em todas as áreas de interesse
humano. Por conseqüência, certamente graças à expressividade, tenho uma grande admiração pela obra de Biselli-Katchborian e uma grande simpatia pelas obras de uso-público, ali
retratadas, e o seu sentido-simbólico (que assumo) da pluralidade tecnológica. Como membro do Conselho Brasileiro da
Construção Sustentável, fico tentado a uma “provocação”,
que é reconhecer a ação impactante da ética da Sustentabilidade, sobre a Crítica e a Estética do Projeto. E no seu próximo
livro, os autores nos presentearão com novas razões de beleza
ecotecnológica, “o melhor de tudo”. Boa leitura!!!

Organização:
Abílio Guerra
Apresentação:
Alessandro Castroviejo
e colaboração de Mario
Figueroa.
Fotos:
Nelson Kon
Publicação:
Romano Guerra
Editora, 2007

MÁrio sÉrGio Pini

QuEstÃo

Por que a ART?

o

iAB

Como entidAde de ClAsse representAtivA dos

Arquitetos tem entre suAs FinAlidAdes deFender A
proFissão quAnto Aos seus direitos e prerroGAtivAs,
zelAr pelA étiCA e dAr Apoio Ao Conselho proFissionAl pArA GArAntir A proteção dA soCiedAde e dos

seus CidAdãos ContrA o exerCíCio ileGAl e o mAu uso dA proFissão.

A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é o instrumento necessário para este controle do exercício profissional e para
valorizar a profissão ressaltando a importância da responsabilidade
técnica e civil sobre suas atividades e que proporciona respaldo a
uma ação complementar indispensável de atenta e rigorosa fiscalização por parte dos órgãos competentes.
IAB-SP e sua Representação na Câmara Especializada de Arquitetura do CREA-SP.
O IAB tem desempenhado importante papel e presença com seus
representantes na Câmara Especializada de Arquitetura no CREA – SP.
Neste momento é nesta Câmara que se cumprem todos estes

importantes objetivos, tão necessários ao controle do exercício
profissional.
É esta Câmara que analisa e responde aos muitos processos
relativos à nossa profissão: da abertura de um curso novo à homologação de um titulo de arquiteto, à relatoria de um processo de
falta ética ao acompanhamento de validação de um diploma de
profissional estrangeiro, e mesmo a concessão de um acervo técnico para um profissional.
Assim sendo o apoio dos colegas arquitetos ao IAB-SP, é também
o apoio de seu papel nesta Câmara Especializada de Arquitetura.
O simples preenchimento de uma ART é a afirmação clara e inequívoca de nossa responsabilidade em uma obra ou em um projeto.
Da mesma forma a indicação em nossas ART’s do código 64 no
campo do código das entidades de classe é o referendo do IAB-SP
como seu representante ativo e presente nesta Câmara.
o 64 é o número que indica o iAB, como seu representante no sistema ConFeA CreA.
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MEmória

O Boletim aos
sessenta

o

Boletim inFormAtivo do iAB/sp CheGA À
60ª edição, nA Condição de prinCipAl reGistro impresso dA trAjetÓriA instituCionAl
e CulturAl do

iAB pAulistA.

Oito páginas e tímido. Assim, surgia no
início de 96 o Boletim Informativo do IAB paulista, sob a
presidência de Pedro Cury e coordenação editorial de edson
elito. A publicação, com projeto gráfico inicial de Márcio
Mazza, emplacou, para se transformar num registro e meMazza
mória documentais do Instituto. No editorial inaugural, assinado por Pedro Cury, a semente: “iAB. perspectiva de
futuro”.
O veículo impresso, em plena era informática, na opinião
do saudoso Abrahão sanovicz, deveria assumir posição
crítica face à ausência, entre raras exceções, da crítica arquitetônica na mídia especializada. Aos poucos, o Boletim

2005

BO 50 (mai/jun, 2005)
“Um iAB sem fronteiras”, editorial assinado por Paulo Sophia.
Cena urbana: Brasília 45 anos, texto de Aline Porto.
linha do tempo: síntese das 50 edições.
registro: a mídia e o IAB.
núcleos: segundo Encontro, em São Paulo, dando seqüência ao encontro de Americana, em 2004.
espaço & Crítica: “Por uma Arquitetura com “A”
maiúsculo, palestra de Euclydes Rocco.
maiúsculo
Concursos: 3º Prêmio Pré-fabricados e 7º Prêmio Jovens
Arquitetos.
debate: em pauta, o tema sustentabilidade.

BO 51 (jun/ago/set, 2005)
editorial: “o iAB, e o Futuro”, Paulo Sophia.
depoimentos Miguel Pereira, Fábio Penteado, Fábio Goldman e Ciro Pirondi.
Homenagem: a Oswaldo Corrêa Gonçalves.
Premiação: Opera Prima, 20 a edição.
em questão: Minhocão – uma polêmica sem fim.
BO 52 (out/nov/dez, 2005)
editorial: “iAB – próximos passos”, Paulo Sophia.
espaço Aberto: Arquitetura eco-sustentável.
Memória: entre o permanente e o transitório, o modernismo paulista.
entrevista: José Armênio e Arnaldo Martino.
evento: VI BIA.
depoimentos: Carlos M. Fayet, Antonio Carlos Campello
e Demetre Anastasakis.
Panorama: IAB/SP – 2004/05.
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conquista credibilidade e a simpatia dos leitores. A ponto,
de muitos reagirem: “parece uma revista”.
Já, no início do ano 2000, a publicação, sob a presidência de Gilberto Belleza e coordenação editorial de lílian
dal Pian, ganha toques avermelhados, cor que acabou se
transformando numa marca registrada.
O número 41, em janeiro de 2004, chega de cara nova
e a cores. “À luta” convida o editorial assinado por Paulo
sophia”. Sob sua presidência, o 46, alcança 16 páginas,
incorpora novas cores, seções, impressão e enfoques temáticos, além de ampliar o espaço para os Núcleos do Interior.
A partir daí, chega a 18, 20 e até 32 páginas.
O BO 50 (mai/jun de 2005), edição especial, traz a “linha
do tempo” de todos os números anteriores, à qual, damos
continuidade, sintetizando, agora, as dez últimas edições.
Acompanhe:

BO 53 (jan/fev/mar, 2006)
editorial: “iAB/sP: iniciando uma nova jornada”, de
Arnaldo Martino, novo presidente do Instituto.
registro: programa da gestão 2006/07.
in memoriam: “Ao Zeca (José Carlos ribeiro de
Almeida), com carinho”.
Concursos: Museu da Tolerância e Campus da Universidade do ABC.
eleição: Interior garante vitória da chapa “IAB Unido”.
encontro: Encontro estadual dos Núcleos.
núcleos: Limeira.
BO 54 (abr/mai/jun, 2006)
editorial: “iAB/sP: convocação a todos os arquitetos
para uma ampla participação”, Arnaldo Martino
resenha: Sérgio Ferro.
Concurso: Um campus, em Diadema, SP.
registro: eleição IAB/DN.
entrevista: Gilberto Belleza e João Suplicy Neto, eleitos,
respectivamente, presidente e vice do IAB/DN.
núcleos: Piracicaba, na visão da arq. e urbanista Sueli
Weiss.
especial: Paulo Mendes da Rocha, prêmio Pritzker´06.
espaço Aberto: sustentabilidade na Arquitetura.

BO 55 (jul/ago/set, 2006)
editorial: “A propósito do dia mundial da Arquitetura”, Arnaldo Martino e Paulo Mendes da Rocha.
espaço aberto: cenário colombiano.
Concursos: Prêmio Caixa-IAB e Paço municipal de
Hortolândia, SP.

BO 56 (out/nov/dez, 2006)
editorial: “Prédio do iAB/sP: em restauro”, Arnaldo
Martino.
evento: 18.o Congresso Brasileiro de Arquitetos,
Goiânia, GO.
espaço Aberto: matéria sobre o estágio obrigatório nas
Escolas de Arquitetura.
debate: arquitetura da cidade.
Premiação: “Opera Prima”´06.
Homenagem: a Oscar Niemeyer, 99 anos!
Concurso: nova sede Iphan, Brasília, DF.
núcleos: A força (e garra) do Interior.
espaço & Crítica: “Sem obras, não somos nada”,
Joaquim Guedes.
Concurso: pré-fabricados de concreto.
espaço aberto: “ Vida nova para o edifício do iAB”,
texto de Lúcio Machado.
BO 57 (jan/fev/mar, 2007)
editorial: “segundo Tempo”, Arnaldo Martino.
resenha: Fanucci/ Ferraz.
Concurso: iniciativa Solvin.
espaço Aberto: Por uma cidade limpa, por José Renato
Melhem.
Premiação: IAB/SP´06.
núcleos: Relato de São Carlos, por Reginaldo Peronti.

BO 58 (abr/mai/jun, 2007)
editorial: “navegar é preciso”, por Arnaldo Martino.
entrevista: Gilberto Belleza, presidente do IAB nacional.
resenha: “O significado da significância”, Décio Tozzi.
encontro (direção estadual e núcleos): Projeto IABPresente.
entrevista: Andréa Matarazzo, subprefeito de São Paulo.
núcleos: proposta de Americana, por Roberto R. Gambarato.
in memoriam: Carlos Maximiliano Fayet.
debate: “Pregão, o leilão reverso perverso”, por João
Honório de Mello Filho.
Memória: frei Galvão, arquiteto, por Benedito Lima de
Toledo.

BO 59 (jul/ago/set, 2007)
editorial: A “Vii BiA - enfim”!, comemora Arnaldo
Martino.
resenha: “Arquitetura como manifesto”, Acácio Gil
Borsoi.
Premiação: Jovens Arquitetos.
evento: solenidade do lançamento do projeto de restauro
do prédio-sede do IAB, cujos trabalhos, sob a coordenação
do vice-presidente Lúcio Gomes Machado, estão em pleno
andamento. A ressaltar que o projeto de revitalização conta
com a participação, contribuição e novas tecnologias de
impermeabilização da Bayer MaterialScience.
PesQUisA: J.W.

EntrevistaPEDRO CURY
BO Pedro Cury, como nasceu o Boletim
informativo do IAB?
PC A nossa preocupação fundamental, à
frente da Diretoria, nos anos 90, era de que o
IAB tivesse um órgão de divulgação, representação e visibilidade da Entidade à altura. Antes
disso, havia um Informativo esporádico, sem
identidade definida. Até que, um grupo de
arquitetos, entre os quais, edson elito,
Abrahão sanovicz, Márcio Mazza, luiz
Tabith, Valter Caldana, Miguel Fábregues,
decide formatar um veículo que tivesse uma
cara, uma identidade do IAB, com espaços e
temas diversificados, para registrar diversas
áreas da produção arquitetônica paulista e do
país dentro do possível.
BO Com que objetivos?
PC Divulgar as atividades e iniciativas do
Instituto, além de registrar a trajetória histó-

rica do IAB,que graças ao esforço de colegas,
como Gilberto Belleza e Paulo Sophia, está
aí, vivo!
BO E, atualmente, como vê o Boletim?
PC Tenho recebido sempre, com prazer, um
exemplar das edições. A meu ver, evoluiu,
ganhou novas páginas, cores, diagramação
dinâmica e personalidade, agora, sob a presidência do colega Arnaldo Martino. A intenção
era, justamente, criar um Boletim que não
parasse no tempo.
BO Em sua opinião, o que falta?
PC Aprofundar a crítica (positiva e construtiva),
sobre nossa produção arquitetônica atual. A
propósito nunca tivemos, no Brasil, uma crítica
fundamental sobre Arquitetura, a exemplo do
que ocorre em outros países. Uma questão, a
meu ver, ainda, difícil e complexa!
J.W.
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Concurso

“Opera Prima”: um bel
canto arquitetônico

C

om 527 trABAlhos insCritos proCedentes de 121 esColAs de
ArquiteturA do pAís, inCluindo A CAteGoriA projetAndo Com
pvC, o ConCurso, que tem Apoio do iAB, divulGAção dA revistA projeto/desiGn e pAtroCínio dA BrAskem, ConFirmA seu
prestíGio entre os jovens FormAndos.

A CJ da fase final do “Opera” foi composta pelos arqs. Enrique H. Brena
Nadotti (SC), Marcos Antonio da Rocha Vieira (AL), Mauro Amada (RJ), Miguel
Juliano (SP) e Renato Rocha (GO). E, na categoria especial “Projetando com
PVC”, pelos arqs. José Carlos Pierucetti e Murilo de Barros Feltran. A consultoria coube a Pedro Cury, que assumiu a função depois da morte de José
Carlos Ribeiro de Almeida (Zeca), em 2005, um grande incentivador do concurso.
Confira, a seguir, conforme anunciou o Boletim 59, os projetos e as menções da 19ª edição, cujas imagens foram cedidas pela Joy Eventos:
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Autor: Fernando Balvedi Silveira
Orientador: Glenio Vianna Bohrer
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS.
Parecer da CJ: “Solução clara e racional para museu de arte
inserido em trama urbana densa e consolidada”.

Premiados

MAC/RS – Museu de Arte
Contemporânea do Rio Grande do Sul.

Quadra dos Artistas – Habitação para
Revitalização
Autora: Camila Strauss
Orientadora: Cláudia P. Costa Cabral
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS.
Parecer da CJ: “ Partindo do estudo de uma área adensada, com foco em quarteirão caracterizado pelas disparidades de ocupação...o projeto responde de forma inteligente e hábil às questões referentes à relação do edifício
com seu entorno imediato...”
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Premiados

Concurso

Albergue do Recife – Restauração
com Reabilitação
Autora: Giselle Cavalcanti Silveira
Orientador: Moisés Agmenon Andrade e
Antonio José do Amaral e Silva
Escola: Universidade Federal de Pernambuco, PE.
Parecer da CJ: “Proposta de grande valor para
intervenção em imóvel do bairro do Recife
Antigo”.

Reurbanização da Vila do Acaba Mundo
Autora: Carolina Machado da Silva Pinhal
Orientador: Porfírio V. de Andrade
Escola: Fumec - Fundação Mineira de Educação e
Cultura, MG.
Parecer da CJ: “A temática da reurbanização de áreas de
posse urbana é contextualizada de forma coerente com a
realidade social local”.
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Entre o Plano e o Projeto Urbano,
proposições em uma cidade pequena
Preto, Minas Gerais.

– Rio

1. Instituto Estadual de Música
Autor: Maurício Santos da Silva
Orientador: Leandro Marino Vieira Andrade
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

2. Escola de Design

6. Faculdade de Tecnologia e
Informação, Santa Ifigênia – proposta de
Redesenho Urbano de áreas residuais
Autor: Felipe Martin de Góes
Orientadores: Pedro Nosralia Jr. e Ricardo H. Medrano
Escola: Universidade Mackenzie, São Paulo

Autora: Carolina Flach Souza Pinto
Orientador: Benamy Turkienicz
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

3. Casa da Gastronomia
Autor: Ricardo Paz Schwingel
Orientadora: Helena Karpouzas
Escola: Universidade Feral do Rio Grande do Sul

1

4

2

5

3

6

4. Estação Criança – Espaço lúdico de
lazer e recreação

Autora: Cátia Iara Z. Francener
Orientadora: Daniela Pareja Garcia
Escola: Centro Universitário Jaraguá do Sul, SC

5. Reordenação urbana do eixo
ferroviário Luz – Operação São
Cristóvão
Autor: Fábio Manoel Pereira de Bem
Orientadores: Angélica Tanus Benatti Alvim, Luciano
Margolo Soares e José Paulo de Bem.
Escola: Universidade Mackenzie, SP

Menções

Autor: João Paulo César de Figueiredo
Orientador: Raphael B. Rodrigues
Escola: Universidade Federal de Juiz de Fora, MG.
Parecer da CJ: “A proposta integra os grandes temas que
intervêm no planejamento econômico-social e ambiental
da cidade”.
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Menções

Concurso
7. Modelo sustentável em Ecobairro
Autora: Patrícia de Almeida Levy
Orientador: David Vital Brasil Ventura
Escola: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

8. A transformação da cidade informal
Autor: Alexandre Renato Grazzini
Orientador: Hector Vigliecca
Escola: Escola da Cidade, São Paulo.

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

9. IlhaMax – cinema, teatro e
gastronomia na ilha

Autor: Thiago Rocha Fontes
Orientadora: Nadia Maria Fatorelli
Escola: Universidade Federal do Rio de Janeiro.

10. O território da puta: a construção
de uma estética como metáfora da
profissão
Autora: Mariana Silveira Morettzsohn
Orientador: Gustavo Rocha Peixoto
Escola: Universidade do Rio de Janeiro

11. Estação hidroviária – Barra da Tijuca
Autora: Juliana B, Moreira de Aguilar Silva
Orientador: Carlos Murdoch Fernandes
Escola: Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro

12. Resgate cultural em Valença, BA
Autor: Daniel Prata Prazeres
Orientador: Eugênio de Ávila Lins
Escola: Universidade Federal da Bahia

13. Vila Zero Capibaribe: por uma
arquitetura sustentaável

Autora: Lívia da Costa Brandão
Orientador: Ruskin Marinho de Freitas
Escola: Universidade Federal de Pernambuco

14. O sítio histórico de Olinda: análise
da conservação da autenticidade em
espaços públicos
Autora: Larissa Rodrigues de Menezes
Orientador: Sílvio Mendes Zancheti
Escola: Universidade Federal de Pernambuco.

15. Edifício Quintal: uma interseção

entre a casa tradicional e o edifício de
apartamentos
Autor: Pablo Ramón Domingos Patriota
Orientador: Paulo Raposo Andrade
Escola: Universidade Feral de Pernambuco

16. Projeto modular de unidade saúde da
família (utilizando técnica construtiva
alternativa)
Autor: Rafael Montenegro de Queiroz
Orientadores: Hélio da Costa Lima e Henrique dos
Santos
Escola: Universidade Federal da Paraíba
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Autora: Lia Tavres Monteiro
orientador: Aristóteles Lobo de Magalhães Cordeiro
escola: Universidade Federal da Paraíba.

18. biblioteCA públiCA MuniCipAl
Autor: Ricardo Ferreira Cascão
orientador: Ruy Rocha Filho
escola: Universidade Católica de Goiás.

19. CentRo de tRiAGeM de ReCiCláveiS
Autora: Patrícia Martins Assreuy
orientadora: Gabriela Izar dos Santos
escola: Iniceub - Centro Universitário de Brasília, DF.

20. HAbitAção expeRiMentAl (novoS ModoS
de vidA + peRfil doS uSuáRioS)
Autor: Tiago Sant´Ana Caldas
orientador: Sérgio Ricardo Palhares
escola: Fumec – Fundação Mineira de Educação e
Cultura, BH

Premiados Menções
HAbitAção expeRiMentAl (novoS ModoS de
vidA + peRfil doS uSuáRioS)
Autor: Tiago Sant´Ana Caldas
orientador: Sérgio Ricardo Palhares
escola: Fumec - Fundação Mineira de Educação e Cultura,
BH
Parecer da CJ: “Projeto de grande simplicidade formal
com uso intensivo de PVC em habitação de interesse
social...”

1. CoHAb-CuRitibA, pR
Autora: Leila Beatriz Loezer
orientador: Emerson José vidigal
escola: Universidade Federal do Paraná

2. HAbitAção Móvel
Autor: Rhenan W. França
orientador: Paulo César Braga Pacheco
escola: PUC do Paraná

3. indúStRiA de ReCiClAGeM e GARRAfAS pet
Autora: Priscila Gonçalves
orientador: Pedro Nosralla Júnior
escola: Universidade Mackenzie – São Paulo.

CiRCo AMbulAnte

1

3

Autora: Fernanda Dolabella Dubal
orientadora: Silke Kapp
escola: Universidade Federal de Minas Gerais
Parecer da CJ: “Proposta que utiliza o PVC como material
principal, explorando de forma brilhante a leveza e sua
potencialidade autoportante”.

2

DepoimentoGILBERTO BELLEZA

J.W.
(iMAGens CedidAs PelA ProJeTo/desiGn)

“Para nós, do instituto de
Arquitetos do Brasil, a
participação na organização
desse evento proporciona
uma das maiores satisfações, pois estamos
contribuindo e colaborando com as novas gerações,
com nossos mais novos colegas e com o futuro da
profissão...” (in revista Projeto/design, 330)

Categoria PVC

17. AbAetetubA – CentRo CultuRAl e
CoMunitáRio potiGuARA
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VII

bia

A dialética entre “o público

Ato solene e histórico
– Autoridades e
convidados, além dos
presidentes Gaetan Siwey,
da UIA (o primeiro à
esquerda), Gilberto Belleza
do IAB/DN, José Serra
(Governador), Isabel Pires
de Lima (Ministra da
Cultura de Portugal),
Arnaldo Martino, do IAB/
SP, Gilberto Kassab
(Prefeito) e do Presidente
da Fundação Bienal
Manoel Pires da Costa,
participaram da
solenidade de abertura da
VII BIA.

A

rquitetos da capital, do Interior e do
Exterior, autoridades, jornalistas, empresários, delegações de 13 países, convidados, além de grande público, participaram
da abertura da VII Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo, no dia 10 de novembro,
em São Paulo.

Entre tantos, o presidente e o vice-presidente do IAB
nacional, Gilberto Belleza e João V. Suplicy Neto, o presidente do IAB paulista, Arnaldo Martino, o governador José
Serra, o prefeito Gilberto Kassab, o secretário das Subprefeituras, Andréa Matarazzo e o presidente da UIA-União
Internacional de Arquitetos, Gaetan Siew , das IIhas Maurício, que também prestigiou a abertura do Fórum de
Debates.
Na véspera da cerimônia de abertura, foi emocionante,
como se fossem fotogramas cinematográficos, observar,
nos bastidores, na condição de repórter, o trabalho e entusiasmo de arquitetos, eletricistas, jovens, marcineiros,
carpinteiros, voluntários, anônimos, um exército de formiguinhas, preparando o cenário para o grande acontecimento.
Acontecimento ou momento que Arnaldo Martino,
presidente do IAB/SP, na coletiva para a imprensa, classificou de “feliz”, ao argumentar: “projetar é sempre um ato
de felicidade e de esperança”, para se viver melhor, com
dignidade e qualidade, na cidade e em nosso habitat.
“Organizar esta Bienal foi, com certeza, um ato de coragem
e esperança”, confessou.
Esperança, apesar de tantos obstáculos, que se refletiu
nas mostras nacionais representadas pela Áustria, Argentina, África do Sul, Alemanha, Dinamarca, França, Holanda,
Itália, México, Noruega, Portugal, especiais do Brasil, da
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China, Holanda, Itália, Israel e Suíça, com projetos e visões
diferenciadas sobre o tema “Arquitetura: o público e o
privado”.
Um tema instigante, que motivou, nos corredores, interrogações e indagações , numa época, em que a Arquitetura enfrenta dilemas e mutações cruciais, entre o passado, o presente e o futuro, para enfrentar, neste início do
século XXI, novos desafios, entre os quais, a questão
sócio-ambiental, o direito à habitação, a explosão urbana,
o aquecimento global, a busca de novas fontes de energia
alternativas, o esgotamento de recursos naturais, como a
água e a violência.Violência que vem segregando, cada vez
mais, o cidadão da fronteira entre o espaço público e o
privado. Espaço, que – conforme já observou Henri Lefèbvre – não deve ser visto como objeto, mas sim como uma
forma ou processo de integração social.
A realização da VII BIA, segundo assinalou o curador
Magalhães Jr., resultou do trabalho e esforço coletivos de
equipe.
A destacar o esforço de inúmeros profissionais envolvidos
na organização do evento, Gilberto Belleza não se esqueceu de agradecer, também, a colaboração de inúmeros
patrocinadores, que tornaram viável a BIA, celebrada como
uma das principais do universo arquiteto internacional.
A registrar, a colaboração do Conselho Permanente da
Bienal Internacional de Arquitetura, criado em 2006, com
representantes da Diretoria nacional e estadual do IAB:
Gilberto Belleza, Miguel Pereira, ex-vice-presidente da UIA
e Ubyrajara Gilioli, Arnaldo Martino, Paulo Sophia, Pedro
Cury, Lúcio Gomes Machado, Luiz Fisberg, Sami Bussab,
Renato Anelli, Mônica Junqueira e Regina H. Santos. E o
apoio de Marcos Mendonça, vice-presidente da Fundação
Bienal.

o e o privado”
O layout da exposição, com caixilhos livres, espaços
abertos e fluídos e pequenas praças, coube aos arquitetos
André Vainer e Guilherme Paolielo. O desenho do logo,
por sua vez, uma estilização da planta original do Parque
do Ibirapuera projetado por Oscar Niemeyer, nos anos
50, “sugere um grafismo primitivo, uma pintura ancestral
encontrada numa caverna ou OCA”, explica seu autor,
Marcelo Aflalo. Niemeyer , que completa 100 anos e
Paulo Mendes da Rocha, prêmio Pritzker´06, foram os
principais homenageados.
De acordo com o testemunho de vários monitores,
foram, por sinal, os arquitetos, cujas exposições mais
chamaram a atenção do público, ao lado do projeto de
recuperação da Serra do Mar. Niemeyer se fez presente,
com desenhos, documentos, reproduções e fotos do Parque
do Ibirapuera, do acervo da FAU-USP. Paulo Mendes, por
outro lado, expôs estudos e propostas, que havia apresentado, quando São Paulo se candidatava para ser sede dos
Jogos Olímpicos de 2012. A proposta-matriz , da qual
participaram os escritórios Piratininga Arquitetos, MMBB,
Metro, o Una Arquitetos e Eduardo Colonelli, incorpora
os rios Tietê e Pinheiros, ao propor uma nova recomposição
urbana para a metrópole.
Carlos Lemos e Benedito Lima de Toledo, dois mestres
que propiciaram uma contribuição teórica significativa para
a arquitetura brasileira, também foram lembrados.

Após a solenidade de abertura, o governador José
Serra, ao lado do prefeito Gilberto Kassab, acompanhados
por Arnaldo Martino, Gilberto Belleza, Manoel Pires da
Costa, José Magalhães Jr., fez questão de percorrer e visitar as principais exposições da VII BIA, que ocupou uma
área de 25 mil m2, incluindo o térreo e mais três pavimentos do prédio da Bienal.
Organizada pelo IAB e a Fundação Bienal de São Paulo, a mostra reuniu mais de mil projetos, além de maquetes,
que participaram do Concurso Internacional de Escolas de
Arquitetura, da Exposição de Arquitetos Brasileiros e Estrangeiros Convidados, da Exposição Geral, das Mostras
especiais ou institucionais.
Sob a coordenação de João Honório Filho, o concurso de Escolas de Arquitetura, realizado desde 1951, antes
mesmo da Bienal, recebeu propostas de 68 escolas inscritas, sendo 32 selecionadas.
A exposição de arquitetos brasileiros convidados
reuniu projetos de profissionais de várias regiões do país,
com o objetivo de apresentar um grande painel da produção arquitetônica brasileira contemporânea. Os arquitetos
convidados: César Dorfman, do Rio Grande do Sul, equipe
Aníbal Coutinho, Antonio Paulo Cordeiro e Lourenço Diegues, do Rio de Janeiro, Gustavo Penna, de Minas Gerais,
Milton Monte, do Pará, equipe Francisco e José Nasser Issa,
do Ceará, Paulo Henrique Paranhos, de Brasília, Paulo

Participação pública – Um grande público acompanhou e prestigiou a abertura do evento
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VII

Interação criativa –
O layout das
exposições foi
desenvolvido pelos
arquitetos André Vainer
e Guilherme Paolielo
que interagiram com o
espaço arquitetônico
projetado por Niemeyer

bia

Bruna e Roberto Loeb, de São Paulo, Roberto Simon, de
Santa Catarina, José Goiana Leal, de Pernambuco, José
Afonso Portocarrero, de Mato Grosso e Rubens Meister,
do Paraná.
Exposição geral dos Arquitetos.
Do segmento, participaram 125 projetos nacionais e
do Exterior selecionados, divididos em três categorias:
obras construídas, projetos não executados e propostas
conceituais.
Exposição de Arquitetos estrangeiros convidados.
Além de nomes já consagrados, jovens talentos emergentes da arquitetura e do urbanismo internacional marcaram presença neste módulo. Acompanhe a lista dos
participantes: Alejandro Aravena e Mathias Klotz, do Chile, Christ & Gantenben Architects, da Suíça, GA.A Architects, da Coréia do Sul, Hertl Architekten (feld72), da
Áustria, Hopkins Architects e Plasma Studio, da Inglaterra,
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Jacob+MacFarlane, da França, Joan Busquets e Vicente
Guallart, da Espanha, ONL Architects, da Holanda, Pascal
Arquitectos, do México, Schimidt, Hammer & Lassen, da
Dinamarca, Shuhei Endo, do Japão, Stefan Eberstadt, da
Alemanha, Steven Holl, dos EUA e Urban Think Tank, da
Venezuela.
Além disso, a Bienal agregou outras mostras especiais,
entre as quais:
- Vilas Palladianas. Organizada pelo prof. Joubert
Lancha, da Escola de Engenharia de São Carlos, SP, a mostra revisita as vilas renascentistas, elaboradas em protótipos
de madeira, projetadas pelo arquiteto italiano Andrea
Palladio (1508-1580), que em 2008 será homenageado
pelos 500 anos de nascimento.
- Casas brasileiras do século XX. Com base num
programa de pós-graduação da UFRJ, a pesquisa registra
exemplos-paradigmas do morar brasileiro, no século XX.
- Reviving the Countryside: a LU BAN Experience.
Uma exposição insólita sobre o arquiteto chinês do século
IV a.C., Lu Ban, que defendia a harmonia do ser humano
com os demais elementos da natureza. Uma obra, na qual,
a pedra constitui o principal elemento articulador das
construções.
- Espaço IAB. Além de painéis da premiação Jovens
Arquitetos´07`, a exposição destaca o projeto de restauro
do prédio do IAB, que se encontra em pleno andamento,
sob a coordenação de Lúcio Machado.
- Action Architecture. Resultado de uma série de
workshops, debates e reflexões sobre o universo urbano,
a exposição organizada por vários arquitetos e artistas da
Grécia, propõe uma ação multidisciplinar e coletiva para
enfrentar os problemas urbanos da atualidade.
- Patrimônio – O Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também, marcou ponto, ao
apresentar exemplos de recuperação e preservação no
âmbito do programa Monumenta, cujo lançamento, feito
por Marcelo Ferraz, foi registrado no BO`31.
- Registro fotográfico – A registrar, ainda, o ensaio
fotográfico “Analogias” do mineiro Salvino Costa, sobre
pontos comuns entre as cidades do Rio de Janeiro, Nápolis e Havana. E o da fotógrafa carioca Claudia Jaguaribe,
clicando a tensão da liberdade do espaço público e as
guaritas enclausidoras do espaço privado.
- Exposições institucionais. Entre muitas, a da Prefeitura Municipal de São Paulo, cujo projeto “Cidade Limpa”,
que repercutiu, internacionalmente, foi uma das atrações.
Outra: a do governo do Estado de São Paulo, com projetos sobre o programa de recuperação sócio-ambiental da
Serra do Mar (remoção de áreas de risco, recuperação ambiental da região etc.) e o polêmico Rodoanel Mário Covas.
Para muitos, o módulo Serra do Mar, uma espécie de
ruela, retratando o viver de uma favela marcada por barracos,
becos, botecos e cachorros, foi um dos pontos marcantes
desta BIA classificada de “light e transparente”. O corte ou
transição entre a moderna rodovia dos Imigrantes e os
barracos de madeira foi, com certeza, a tradução mais que
perfeita da dialética entre espaço público e privado.
J.W.

7 BIA
a

Realização:

Instituto de Arquitetos do Brasil
Direção Nacional

Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de São Paulo

Fundação Bienal de São Paulo

Patrocínio:

Patrocínio Institucional:

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS
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Fórum

A arquitetura e a profissão

A

rquitetos e estudantes da

Interior

Capital

e do

discutem o estado atual (e pers-

pectivas futuras possíveis) da produção
arquitetônica, do ensino e da profissão,
face aos desafios e demandas contempo-

râneos, como meio ambiente, aquecimento global, fontes
de energia e materiais alternativos, áreas de preservação,
arquitetura verde, legislação, pregão eletrônico,

CAU,

dupla formação, cidadania etc.

José Armenio de Brito Cruz, Paulo Sophia, Carlos Faggin, José Eduardo Tibiriçá e Raymundo de Paschoal

Mina Hugerth, Abílio Guerra, Ricardo Toledo Pereira, Joaquim Guedes, Ruy Ohtake, Miguel Pereira e
Turguenev Roberto de Oliveira

Paulo Bruna, Gilberto Belleza, Vasco de Mello, João Walter Toscano e Mario Biselli

João Honório de Mello Filho, Lucio Gomes Machado, Eder Roberto da Silva e Edson Elito
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Com número expressivo de inscritos, ocorreu, nos dias
19, 20 e 21, de setembro, na sede do IAB de São Paulo, o
1º Fórum de Debates “A Arquitetura e a Profissão”, organizado pela atual Diretoria, sob coordenação do 3º presidente Vasco de Mello e atuação dos presidentes Arnaldo
Martino (SP) e Gilberto Belleza (DN).
O eixo temático central foi desdobrado em subtemas:
política profissional, formação profissional, a remuneração
profissional, legislação de contratação dos serviços de Arquitetura pelo Poder Público, a questão ambiental na Arquitetura e Urbanismo, além da atuação profissional fora dos
grandes centros urbanos e uma nova visão sobre a gestão
das empresas de projeto.
Organizados e desenvolvidos em mesas-redondas, os
debates e discussões contaram com a mediação de Vasco
de Mello (política profissional), Joaquim Guedes (formação
profissional), Carlos A. Faggin (remuneração profissional na
área da Arquitetura), Lúcio Gomes Machado (Legislação de
contratação dos serviços de Arquitetura), Antonio Cláudio
Fonseca ( a sustentabilidade na Arquitetura) e José Tabith
(atuação profissional fora dos grandes centros urbanos). E
com a participação de Reginaldo Peronti, do Núcleo de São
Carlos e Roberto Gambarato, do Núcleo de Americana.
Entre as múltiplas indagações, proposições, intervenções
reflexões e sugestões, houve, é claro, como se espera de um
debate democrático aberto, momentos de tensão, de alegria
e, até, de humor. E, inclusive, de advertências e alertas, de
sinal amarelo quanto ao presente e ao futuro da profissão.
E do planeta, também.
Uma apostila, com os textos, que serviram de vetores
orientadores para a discussão, foi elaborada por uma
equipe de apoio do IAB, cujo exemplar pode ser adquirido
na sede do IAB. Além disso, pretende-se elaborar um documento especial sobre o Fórum.
Ao Boletim impresso, dentro dos limites de seu espaço
editorial, cabe, enfim, a função de registrar alguns pontos
significativos do debate, classificado pelos participantes de
“excelente, inovador e esclarecedor”.
Um dos pontos: “O sistema de Regulamentação profissional que congrega os arquitetos caminha dia a dia para
seu completo desmoronamento, já que não consegue atingir nem a classe profissional, nem as mínimas necessidades
da sociedade brasileira” (Gilberto Belleza), enquanto Miguel
Pereira complementa: “as profissões se transformaram e,
com elas, os conteúdos e os métodos de transmissão do
conhecimento, também”. Que, numa intervenção, concla-

mou os arquitetos a exercerem seu direito de cidadania.
Em relação à política profissional, Paulo Bruna ressalta:
“A ausência ...de reconhecimento de que a Arquitetura
agrega grande valor ao patrimônio, das construções e das
cidades. tem levado o exercício da profissão a um desprestigio...” e enfraquecimento profissional. Dessa forma (avalia)
seria interessante, via IAB, discutir por exemplo, os resultados
dos concursos públicos, grande parte dos quais são desaprovados.
Ampliando o leque temático, Arnaldo Martino, em
“Solução para empresas de projeto: uma nova visão sobre
gestão”, apresenta estratégias em busca da melhoria e da
qualidade da gestão de escritórios de Arquitetura, quanto
ao projeto e quanto à relação com o mercado e os clientes.
“Uma estratégia realista deve ser a de se influir na sociedade, discutindo-se a importância da Arquitetura, sua dimensão cultural e sua inserção na produção do seu patrimônio
edificado e urbanístico”, propõe.
“A profissão do arquiteto vem sofrendo uma série de
interferências de outras áreas...interferências que ultrapassam a simples estrutura da equipe multidisciplinar”, ressalta Walter Toscano, para observar: “Com esse processo,
sinto que o conjunto de serviços, que são parte da execução
de um programa e que deveriam gerar um projeto” se
fragmentou.
Ricardo Toledo Silva, em “A experiência de dupla formação: arquitetura – engenharia civil USP/Epusp”, detém-se
na experiência do novo programa disciplinar, cujo lançamento foi registrado, em primeira mão, pelo BO 43, na matéria
“O perfil de um novo arquiteto” (página 18).
Com certeza, vivemos um momento de reflexões importantes, admite Mario Biselli, que acaba de lançar o livro
“biselli e katchborian”(veja resenha) ao indagar, em seu
texto (política profissional): “o que faremos com nossa liberdade e autonomia, depois da aprovação do CAU?”.
Para José Tibiriçá, vice-presidente da AsBEA, são “vários
as razões e motivos para que a remuneração pelos serviços
de Arquitetura e Urbanismo chegasse ao ponto atual, de
extrema dificuldade técnica dos procedimentos de aprovação, as formas de contratação, os processos de seleção, a
ausência de um Conselho próprio e exclusivo de Arquitetura e Urbanismo etc.” Ao responder indiretamente a Biselli,
a criação do CAU poderá ser o começo e início para a solução de tantos problemas profissionais, ainda, pendentes!,
segundo sua opinião.
Ao ex-presidente do IAB/SP, Paulo Sophia (2004/05),
coube a tarefa de comentar a atual situação da remuneração (e direitos autorais) pelos serviços profissionais de Arquitetura, além da postura ética e viabilidade econômica
da profissão, que propõe a revisão da tabela de honorários
do IAB, o aprimoramento do Código de Ética e da conduta do IAB.
Edson Elito, no módulo “A legislação de contratação dos
serviços de Arquitetura pelo Poder Público”, sugere iniciativas, para uma possível discussão sobre o tema, entre as quais:
cadastro único, modalidades alternativas ao menor preço,
qualidade do edital (definição do projeto, condições, prazos
etc.), concursos (torná-los mais simples) e a necessidade de
uma nova legislação específica para projetos.
“A prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo

para o Poder Público constitui uma
imensa possibilidade de ampliação do nosso campo de trabalho, mas carece de uma reflexão
conjunta de classe sobre seus limites e possibilidade” (Enio Moro Júnior).
João Honório Filho, sempre combativo, volta a criticar no módulo “Legislação de Contratação dos Serviços de Arquitetura pelo Poder Público. Pregão: o leilão reverso
perverso”, as interpretações deturpadas da famosa lei.
8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, aprofundando o texto publicado no
BO 58 (página 16).
Um dos pontos altos do Fórum, na visão de muitos
jovens, ocorreu no debate “A questão ambiental: a sustentabilidade na Arquitetura e Urbanismo”, confirmando,
assim, pesquisas recentes que revelam ser o meio ambiente, para mais de 60% dos jovens, o problema crucial do
século XXI.
O módulo, com a participação dos arqs. Dacio Ottoni,
José Augusto Fernandes Aly, Leon Djkstejn, Sidônio Porto,
Victor Chinaglia, Beatriz Fábregues e Antonio Cláudio Fonseca, trouxe à tona indagações e impasses. Um deles: como
projetar e construir sem poluir?, já que “a construção de
edificações constitui em si, uma atividade altamente poluidora”( Sidônio Porto).
Sem dúvida- concorda Beatriz – “estamos vivendo um
momento que pede novas definições projetuais, de modelos
econômicos e de vida”, ao advertir: “Existem leis e normas
de gestão ambiental, mas ainda não fazem parte da nossa
cultura”, enquanto Sidônio Porto defende, em nome da
sustentabilidade:
- menos consumo de energia, menos consumo de água,
consumo mínimo de materiais e menos desperdício! Para
Sidônio, ”A possibilidade de um novo horizonte positivo está
numa tomada de consciência , como profissionais e cidadãos,
em nossas empresas, entidades de classe e universidades”.
Victor Chinaglia não deixa por menos, ao lembrar ele-

Iniciativa inovadora –
Arquitetos da capital e
do interior participaram
do Fórum classificado
por muitos de uma
“iniciativa inovadora”
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mentos, que continuam contaminando o
planeta, como sacolas plásticas, automóveis movidos a diesel,
baterias de celulares, resíduos da construção civil etc.
Dacio Ottoni
reforça a tecla, ao
invocar relatórios da
ONU sobre a avaliação da
saúde da atmosfera de nosso
Planeta, enfatizando que a Arquitetura brasileira possui todas as possibilidades de responder, mais uma vez, a
exemplo do passado, com qualidade e criatividade, aos
desafios complexos atuais sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
Mas, o que é desenvolvimento sustentável ?, questiona
José Augusto Fernandes. Que, citando o “Guia basico de la
sostentabilidade”, de Paul Hyett, acrescenta : pode ser, por
exemplo, “aquele que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem suas próprias necessidades”.
A seguir, em pauta “A atuação profissional fora dos
grandes centros urbanos”, com Reginaldo Peronti, do Núcleo de São Carlos e de Roberto Gambareto, do Núcleo de
Americana. Existe, na realidade, uma “Escola caipira de

Arquitetura”?, especula o jovem Gambareto, ao admitir a
existência de um conflito a ser superado:
“qual é, afinal, a identidade da linguagem arquitetônica do Interior, ainda, difusa, híbrida e sem pedigree”?.
O jovem Peronti, por sua vez, testemunha que o Núcleo
de São Carlos, em quase dez anos de existência, conseguiu
contribuir positivamente para a atuação dos arquitetos da
cidade. Seja participando dos Conselhos Municipais, da
elaboração do Plano Diretor e do Código de Obras, seja
conquistando novos espaços de atuação junto à sociedade,
confirmando, assim, a importância da Arquitetura (e da
atuação do arquiteto) no universo político e social.
Em meio a tantos desafios e reflexões, não podemos
deletar o relato de Elza Wolthert que levantou o astral dos
participantes, quando relatou o drama enfrentado em função das árvores que havia plantado e , depois, não conseguia
podá-las nem cortar, mas que colocavam em risco sua residência e atividade. “Mata-se uma pessoa, mas é proibido
cortar uma árvore”, argumentou, ao xecar mitos de uma
“apologia” verde radical.
Para concluir, fica a lição do mestre Leon Djksztejn, ao
invocar um antigo provérbio russo: “se esquecermos do
passado, perderemos um olho, mas se ignorarmos o futuro,
perderemos os dois”!
Concordando, muitos participantes confessaram ao
repórter que o “Fórum”, sem se esquecer do passado, abriu
novas janelas para o futuro e, com isso, faz a fila andar!
JosÉ WolF
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O eterno O. Niemeyer
O Boletim celebra os 100 anos do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, por meio desta
entrevista com Miguel Pereira, autor do livro “Arquitetura: texto e contexto/o discurso de
Oscar Niemeyer”.
Miguel Pereira, o que o motivou a produzir uma
tese de doutorado sobre um tema tão complexo
“Arquitetura: texto e contexto/ o discurso de Oscar
Niemeyer”?
Sempre me interessei pelo “discurso dos arquitetosde-prancheta”. Desde cedo, quando ainda estudante de
arquitetura, preocupava-me com o suporte intelectual e
cultural do processo de projeto. Preocupava-me a necessidade da explicação da arquitetura; não a explicação posterior ao projeto pronto, mas, durante a sua elaboração.
Sempre pensei que os arquitetos-de-prancheta saberiam
fazer isso, melhor do que os outros. Interessava-me o
discurso da prática, não o discurso dos teóricos.
Uma plêiade de personagens povoa o mundo dessa
procura. Antes da Faculdade de Arquitetura, deparei-me
com o embate entre religião e ideologia. Era muito cedo
em minha vida, eu tinha 13 anos. Preparava-me para fazer
a primeira comunhão. Minha família era católica. De
repente, chega-me às mãos, o livro de Jorge Amado, os
subterrâneos da liberdade. Lí-o, com curiosidade. Foi,
então, que substituí a Bíblia pela história do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e, entrei para a UJC. O companheiro e “gurú”, Ênio Guimarães Campos, intelectual e professor respeitado, falava-me, seguidamente, de um jovem
talento, militante do PCB, chamado Oscar Niemeyer. Eu o
imaginava como sendo um engenheiro. É que a informação,
no Alegrete (RS), não chegava completa.
Assim, a minha afeição por Oscar nasceu de um abraço
ideológico. Daí, o surgimento do texto, como instrumento
de explicação, e o contexto, fruto do método inevitável - o
marxismo – retaguarda intelectual do PCB.
O professor Edgar Graeff acompanhou toda a minha
trajetória no Curso de Arquitetura da UFRS. Dele herdei,
também, esse apego pelo estudo das duas faces dessa
“moeda”, chamada Arquitetura: O Projeto e o Texto.
Ao longo de suas pesquisas e leituras, o que
você descobriu de novo em relação ao texto e ao
contexto?
O Texto e o Contexto são dois conceitos complementares. O texto é o instrumento da explicação, o contexto é a realidade a ser explicada. Como dizem os filósofos e cientistas, o fenômeno que ainda não foi explicado,
descrito, não existe. Daí, a relação que procuro entre projeto e texto. Projeto de Oscar Niemeyer. Texto de Niemeyer.
Numa relação recorrente, intensa, didática e desafiadora
em seu discurso: “Terminados os desenhos e cortes, começo a escrever o texto explicativo.É a minha prova dos nove,
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pois, se não encontro argumento para explicar o projeto,
é natural que eu o reveja, pois lhe falta alguma coisa importante. E nessa explicação só me sinto satisfeito quando
vejo que um elemento novo foi incorporado ao projeto,
que ele não é vulgar, nem repetitivo, que é fácil defendê-lo
com o entusiasmo que um bom exemplo de arquitetura
permite”.
Oscar, portanto, coloca o texto no âmago do conceito
de qualidade do projeto. Proposta de uma verdadeira
epistemologia do processo de projeto.
Diga-se, a bem da verdade, que o texto de Oscar é
sempre objeto de muitos cuidados, envolvido em um estilo cativante.
As Escolas de Arquitetura não conhecem, ou sabem
muito pouco da obra escrita de Niemeyer, todas embevecidas pela fúria criativa de Oscar, em busca da “Liberdade
plástica quase ilimitada”.
Nunca lí nenhum trabalho sobre a obra escrita de
Oscar.
Quanto ao contexto, procurei conhecer a realidade
daquele Brasil que deu forma e compromisso ao discurso
dos principais arquitetos brasileiros: Gregori Warchauchik,
Rino Levi, Flávio de Carvalho, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer.
Os dois períodos de regimes ditatoriais e a transição democrática moldaram o embrião do discurso desses arquitetos: o Estado Novo, de Getúlio Vargas (1930-1945), o
Brasil Desenvolvimentista, de Juscelino Kubitschek (19451964), e o Regime Militar dos Generais (1964-1985). O
discurso do Movimento Modernista vivenciou essas três
fases. Daí nasce a produção escrita de Oscar Niemeyer,
um verdadeiro diálogo do contraditório, entre, de um
lado, a visão de mundo de períodos totalitários, e, de
outro, o duelo do militante comunista. Escrevendo, Niemeyer reflete muito bem esse Brasil, dentro e sobre suas
obras e suas angústias.
Qual foi a reação da banca examinadora, que
contou com a participação, por exemplo, do prof.
ernest r. scoffham, da Universidade de sheffield,
inglaterra, na qual você defendeu sua tese de Phd?
O professor Ernest Scoffham é um Scholar, mais
afeito ao entendimento dos meandros do discurso da arquitetura. Já o professor Keith Smith, meu orientador, mais
pragmático,manifestava a densidade de sua contribuição
ao meu trabalho, no conhecimento profundo do Movimento Moderno. Os demais membros da Banca Examinadora,
além da curiosidade pelos textos de Oscar, manifestaram,
sim, interesse pela minha postulação. Eu não os conhecia

até o momento dos trabalhos da Banca terem começado.
Não era o caso de Mr.Smith e David Gosling, meu primeiro orientador.
Scoffham afirma: “O valor da investigação do arquiteto Pereira está em recorrer a textos indisponíveis fora do
Brasil... Sua mensagem a respeito do discurso de Niemeyer
sobre arquitetura é muito simples e clara exposta em
termos maduros e eruditos. Tive o prazer de ler o texto
original deste livro, como tese de PhD, apresentada à
escola de estudos arquitetônicos da Universidade de
Sheffield, da qual era examinador. Era óbvio, naquela
época, que a obra de Miguel Pereira merecia ser apresentada a um público o mais amplo possível. Recomendei
isso na ocasião e hoje estou feliz em acrescentar esta
apresentação ao seu livro.”
Por sua vez, Keith Smith considera: “Tudo isso sugere
que a arquitetura moderna está em seu segundo estágio.
Assim, Miguel Pereira certamente não falha, quando sugere que é importante examinar a obra de Niemeyer e seus
contemporâneos, bem como o fenômeno brasileiro, tanto
em termos críticos como solidários. Este livro ajudará a
estabelecer aquele clima, não só em âmbito nacional, mas
também como contribuição ao debate mundial sobre o
novo Modernismo.”
A Banca Examinadora, como um todo, declinou um
significativo reconhecimento pelo meu trabalho. Não percebi, no entanto, como eu desejaria, um entendimento
pleno da importância da obra escrita de Niemeyer. A volúpia estética de Oscar seduz mais. Daí, a persistência de
minha labuta para que melhor se entenda a necessidade
da explicação da arquitetura.
Quanto aos projetos, quais você destacaria como
marcantes e reveladores?
Em 1988, é publicado nº100 da revista Módulo.
Nela, Niemeyer escreve um texto seminal para o entendimento de sua obra: “ De Pampulha ao Memorial da
América Latina”. Oscar explica a classificação que faz de
sua obra no exterior; e, o Memorial da América Latina.
Agora, se faz necessário acrescentar-se um último período: do Memorial ao Museu de Niterói. Nele, Oscar encontra-se consigo mesmo, e, se recria. Uma quase homenagem a Paul Valéry: a cobra comendo o próprio rabo.
De cada um desses períodos, pode-se destacar uma ou
duas obras luminares.
Do primeiro período, eu destacaria: a Casa do Baile, a
Igreja da Pampulha, o Museu de Caracas; em Brasília, a
Catedral de Brasília, a igrejinha de Nossa Senhora de Fáti-

ma, o Supremo Tribunal Federal (Praça dos Três Poderes),
o Palácio da Alvorada. De suas obras no exterior, eu destacaria a Sede do Partido Comunista (Paris), a Editora
Mondadori (Milão), a Universidade de Constantine (Argélia). E, o Museu de Arte de Niterói, para mim marca o início
de sua última fase, a fase do reencontro de Oscar consigo
mesmo. Uma alusão à metáfora obsessiva de Paul Valéry,
da serpente comendo o próprio rabo, uma postulação de
uma teoria do conhecimento. É a derradeira fase da Barreira Centenária.
e o traço?
O traço, eu diria, o desenho, o desígnio, é a própria
materialização do gesto, do ato, da idéia. Pensando com
Joseph Beuys, “o desenho para mim já existe no pensamento. Se os meios invisíveis do pensar não estão sob
uma determinada forma, nunca vai resultar um bom
desenho. Meu pensamento sobre desenhos como forma
materializada do pensamento é este: eles são o começo
da transformação das condições materiais do mundo,
através da escultura, arquitetura, mecânica ou engenharia, por exemplo...”.
O que importa, portanto, é a beleza do gesto e essa
transformação das condições materiais do mundo. Meta
sempre focada por Oscar, como arte e como ideologia.
Como diria Herbert Marcuse, “a beleza é revolucionária”.
O traço de Oscar é belo. O traço de Oscar é revolucionário.
A existência de um arquiteto do porte de niemeyer, em sua opinião inibiu ou valorizou a produção
arquitetônica brasileira do século XX?
“... a liberdade plástica quase ilimitada...” de Niemeyer, sempre assumida como um ato de rebeldia aos
cânones do racionalismo europeu, é superlativamente
marcante e tornou-se referência obrigatória para o Brasil
e para o mundo, na área da crítica de arquitetura e das
escolas de arquitetura. Essa liberdade plástica tem exercido
um forte poder de sedução e apego, em relação aos críticos e à formação profissional, nas Escolas de Arquitetura.
Apesar disso, Oscar não fez escola e continua a carregar
sozinho a carga dessa linguagem plástica. De sua enorme
equipe de colaboradores, o mais ilustre, João Filgueiras
Lima (o LELÉ), faz outra arquitetura.
Infelizmente, Niemeyer é visto apenas como exímio,
genial criador de formas. Todos esquecem que ele é um
cultuador do texto, da necessidade da explicação da arquitetura. E isto ele coloca no âmago do processo de projeto,
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a sua “prova dos 9”: “...se eu não consigo explicar o projeto é porque alguma coisa ainda falta...”. Essa outra faceta de Oscar é ignorada ou desconhecida. Se é difícil
acompanhar a volúpia estética de Niemeyer, pelo menos
que se preste atenção a esse diálogo, característico e forte,
entre o PROJETO e o TEXTO.
A obra tanto projetada quanto construída de Oscar é
da maior importância, e, certamente, valoriza a produção
arquitetônica brasileira. Sua obra Escrita é igualmente
importante, porém, não conhecida ou, simplesmente,
desconsiderada.
Se a inibição existe, é porque a leitura de seu trabalho
ainda se faz incompleta.
Para concluir, como você define o cidadão e o
arquiteto oscar niemeyer, que eduardo corona, num
artigo para revista AU, em 1985, cuja obra foi classificada por eduardo Corona, de “um pedaço da civilização do século XX”?
O cidadão Oscar Niemeyer eu conheci, dentro do
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Eu só sabia de sua
fama, de sua militância, de sua ideologia. Depois, conheci-o pessoalmente, e, como todos, tornei-me seu amigo.
No campo da ideologia, ele costuma postular, ainda hoje,
“na minha idade, não dá para mudar de time.”. Sempre
foi, e continua sendo comunista, condição que nunca
escondeu. Condição que lhe criou problemas políticos e,
ao mesmo tempo, respeito e prestígio.
Oscar adora mulheres, creio que todas elas, como gênero e como referência de sedução. Segundo ele, isto
parece ser o segredo de sua longevidade. Não por acaso,
o seu “traço” está eivado de figuras femininas, numa
eterna homenagem.
Oscar é um homem simples. Nada nos faz crer que a
sua, seja uma falsa simplicidade, própria dos famosos, dos
gênios. Afinal, “a vida é um sopro”.
Como arquiteto, Oscar nos ensina que a beleza é leve,
como sua arquitetura. Que a beleza é revolucionária.

PHOTO HISTORICA

UMA HISTÓRIA EM BRANCO E PRETO
O arquiteto Gregório Zolko enviou,
gentilmente, para o Boletim, esta foto
de seu arquivo particular: num coquetel
realizado nos anos 60, em homenagem
ao prefeito, engenheiro Faria Lima, que
inaugurou uma nova política e visão
urbanísticas para a cidade de São Paulo.
Na foto (da esquerda para a direita), os
arquitetos Siegbert Zanetini, Roger
Smekol, Gregório Zolko e José Carlos de
Almeida (Zeca), com suas respectivas
taças e copos. Viva!
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impulsos dele.
Domingo, verão, calor, ele nos levou ao estádio do Pacaembu.
Jogo inesquecível, Corinthians 5 x 5 Vasco pelo torneio Rio - São
Paulo de 1953. Carlos Marighella foi junto. Virei corintiano. De
volta para casa desenhamos todos os gols do jogo, “para guardar
na memória”. No início de 1954, calor, verão, domingo, fomos à
implantação da pedra fundamental do estádio do Morumbi. Ele me
sentou na cabine de um trator GM Euclid, enorme e verde, junto
com uma menina loirinha. Conduzidos pelo governador do Estado,
Lucas Nogueira Garcéz, laminamos o contorno da elipse do campo
de futebol. Por causa disso e dele, ganhei um guaraná caçula (o
primeiro), um beijo da loirinha (o primeiro) e um caramurú (o primeiro) que minha mãe rapidamente confiscou. Imediatamente virei
são-paulino, clube vencedor do campeonato paulista de 1953. No
fim do dia desenhamos o trator muitas vezes e o estádio também.
Aprendi o que é um corte. Desenhei um corte do Euclid. Tentei
desenhar a loirinha, não chegou nem perto do Euclid.
Gentilezas dele.
Domingo era o dia dos filhos e das obras ou dos dois, a ordem
de preferência era variável, durante o resto da semana era o escritório, a Fau e a Poli, o Instituto, o jornal, a rádio e a revista e principalmente o Partido. O Partido às vezes era um, às vezes eram muitos e
às vezes invadia o domingo. Quando eram muitos minha mãe cozinhava para os muitos e a gente (eu minha irmã e minha prima) não
podia “fazer algazarra, nem contar para ninguém”. Juscelino Kubistcheck foi eleito Presidente da República. Era o único menino da
classe cujo pai ia votar no JK. Nós todos ficamos muito contentes e
houve uma grande festa lá em casa, só foi o Partido, muita gente,
foi muito alegre e conheci Luiz Carlos Prestes. Acho que foi aí que
resolvi ser comunista como ele, que estava meio chateado, com sua
cidade natal, pois lá o mais votado foi o Plínio Salgado. Mas minha
avó, tia Ivete, tia Betí e os tios Joel e Leonel votaram em JK.
influências dele.
Domingo qualquer, 1961. Ele estava bem preocupado, pensativo. Fomos comprar revistas no aeroporto e comida italiana
numa cantina do Bexiga, passamos no escritório e lá na sua prancheta estava colado um papel vegetal com um desenho em 1:100.
Eram dois cortes da FAUUSP. “Papai que desenho mais lindo o que
vai ser aí? É o prédio mais bonito que já vi no mundo! - Ah meu
filho , é o novo edifício da Faculdade de Arquitetura da USP, mas,
calma querido, você precisa ver o povinho que vai morar lá”.
Mesmo assim resolvi nesse instante que ia ser arquiteto e estudar
lá. Descobri, com alegria mais tarde, que uma certa parte do
povinho de lá era ótima.
exageros dele.
Domingo, inverno, frio: “Esses gringos estão malucos cobrar
pela patente de oito pedaços de borracha de neoprene o preço de
um terço da obra da Garagem de Barcos do Santa Paula? Pois eu
vou desenhar uma solução brasileira e universal! Imperialistas reacionários, da DuPont à Good Year!” E desenhou mesmo. Depois
apareceu tudo na televisão, o Túlio de Lemos fez um programa de
uma hora sobre tecnologia brasileira a partir do seu projeto. No dia
seguinte o Presidente da Good Year convidou-o para almoçar na
fábrica. Pediu para ele usar neoprene nos seus próximos projetos,
ofereciam o material de graça. E ele usou mesmo, muitas vezes,
primeiro na casa do meu tio Giocondo em Caiobá e na da dona Ida
Viterito em São Paulo. Fotografaram a casa da dona Ida, com o
DKW FIssore 1963 na frente, apareceu nos reclames. Ele ficou orgulhoso com as amplas repercussões do caso.

Coerências dele.
Domingo, verão, calor, 1963. Fomos para o Maracanã, projetado e construído por muitos engenheiros do Partido. João Saldanha
nos levou no seu Buick com ar condicionado e vidros elétricos. Darcy
Ribeiro foi conosco, embora não fosse do Partido. Eles estavam
preocupados com o Brizola, já o Darcy não, estava despreocupado
e otimista “Estamos no poder!’ -’Isso sonham vocês, Trabalhistas.”
Tudo com luvas de pelica e florete. Ficamos na tribuna da imprensa.
Homérico! Botafogo 6 X 2 Flamengo. Depois, João Saldanha, pelo
elevador, nos levou ao vestiário, fomos apresentados ao Garrincha,
que tinha feito dois gols e também ao Quarentinha, que era do
Partido! Terminamos no Lamas onde a maioria dos garçons era do
Partido e do Flamengo. Torço pelo Botafogo até hoje, mas só quando vou ao Rio.
Festanças dele.
Domingo, verão, calor, 1965, em Montevidéu estava otimista.
“Tchecoslováquia? Vou voltar pro Brasil, sou incapaz de sobreviver
num país de duas metades, que só faz rolamentos de esfera, apesar
de ter excelente cerveja Pilsen, temos que combater a ditadura, nos
unindo e no seu intestino, assim ela acaba mais rápido. - Isso é uma
alucinação, você vai ser preso, julgado e condenado” Darcy estava
pessimista. Voltamos pro Campo Belo, para as nossas casas sem
muros. As décadas de 60 e 70 foram um período no qual o DOPS,
o Doi-Codi e o Serviço Secreto do Exército invadiram nossa casa
dezesseis vezes (algumas vezes ele foi levado preso, “sob custódia”
- hoje isso é seqüestro) e os ladrões duas vezes - numa dessas duas
ocasiões o furto de uma máquina fotográfica soviética Kiev, foi
compensado pelo abandono, na fuga, de uma bicicleta Phillips “Chamem o ladrão” ele disse depois de uma das primeiras invasões,
sem falso heroísmo e com ironia. A ditadura matou alguns de seus
melhores amigos. Clientes, alunos, intelectuais, arquitetos e muitos,
muitos companheiros comunistas. Exilou muitos amigos mais.
Sempre os muito próximos.
Tristezas dele.
Domingo, verão, calor e muita, muita chuva. “Vamos fazer uma
represa com a argila da Virginia na caneleta d’água! Pedro, aqui
vão ser instaladas as turbinas Pelton, que vão acender as lâmpadas
da sua lanterna. Manuela trás suas bonecas para passear de barco
(que ele tinha construído em papelão e pintado de dourado “como
em Veneza, Manú”)) Laura, pega o móbile do Calder para enfeitar
a prainha dos nenês”. O Marco tinha um ano e dez meses e o
Gabriel onze meses e não estavam entendendo bem a hiper-atividade reinante. Para mim, quando criança, quase sempre, belos
desenhos de objetos utilitários. Para seus netos, infinitamente mais,
a invenção e execução de um ambiente, lúdico, fantástico, utópico.
Coisa de artista comunista que nunca envelhece. E avô também.
Alegrias dele.
Domingo, verão, calor, 1985 e aquele homem enorme chorando
rios no ombro da minha mãe, muito, muito menor. “Ele era meu filho!”.
E Oswaldo Arthur Bratke ficou muito tempo conversando comigo no
restaurante do hospital sobre meu pai e arquitetura, “Ele era feito de
outra matéria”, disse lá pelas tantas, Shakespeariano. E começou a
juntar gente, arquitetos, atores, jornalistas, médicos, economistas,
montes de amigos, um militar e até dois adversários, tudo para falar
das suas vidas com o Artigas e como elas foram ótimas.
Que família!
Comigo ele era indócil, terno e nada autoritário, adorava mostrar para mim e todas minhas amigas e amigos que a vida é conhecimento. Disso não abria mão. Era sua generosa trincheira de luta
libertária pela beleza. Assim cativou e seduziu muitas e muitos.
Se eu começar a contar das pessoas geniais, lugares únicos,
situações, oportunidades e fatos da história que vivi com ele, pode
ser que alguns pensem que estou exagerando ou mentindo. Paro
por aqui, mas, juro, aqui dentro tem mais!
Felicidade nossa...
Julio Camargo Artigas, janeiro 2005, exatamente vinte anos
depois que seu pai, João Vilanova Artigas, morreu.
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Curtas
Notas

ProJeTo do CAU AProVAdo

eleições iAB/sP – De acordo com o Estatuto da entidade,
a atual Diretoria convoca todos os sócios, em dia com suas
contribuições, a participarem das eleições gerais, que indicarão
o novo presidente e Diretoria para o biênio 2008/2009. As
eleições, nos Núcleos, serão realizadas no dia 19 de dezembro
e, na capital, no dia 20, quando será divulgado o resultado
final, na sede do IAB, em São Paulo.

3M – O Museu da Casa Brasileira, comemorando os 100
anos de Niemeyer, organiza
uma exposição e debate, sob
o título “Três momentos de
Oscar Niemeyer”, com 100
obras do arquiteto em São
Paulo.

Concurso – Também, em homenagem aos 100 anos de Niemeyer, o IAB/RJ lançou um concurso fotográfico internacional
para divulgar e registrar a obra do arquiteto.
Destinado a profissionais e estudantes de Arquitetura, Artes,
Design, Fotografia, cada participante deverá enviar três fotos
para concorrer na categoria “olhares isolados” ou “olhares em
série”. Inf. e-mail: sec.eventos@iabrj.org.br/www,iabrj.org.br
CASA DAS CANOAS

In Memoriam
+ Albano Volkmer – Aluno de Miguel Pereira, nos anos 50, na
UFRGS, em Porto Alegre, Albano morreu no dia 9 de outubro.
Membro do Conselho Superior do IAB representou o Departamento do IAB/RG, do qual foi presidente, além de presidente do
Confea e diretor da FAU-UFRG. Ao definir seu perfil profissional,
Miguel Pereira sintetiza: “foi um timoneiro, um lutador, pela
valorização da profissão, a qualificação do ensino de Arquitetura
e a criação do CAU-Conselho de Arquitetura e Urbanismo”, cuja
PL está à espera da aprovação final governamental.

A Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil tem
a grata satisfação de anunciar que no dia de ontem, 5 de
dezembro de 2007, foi aprovado no Senado Federal o Projeto
de Lei que cria o Conselho próprio dos Arquitetos. (ver maiores
informações no site http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=69981&codAplicativo=2)
Essa é uma vitória de longos anos de batalhas dos arquitetos
em prol da criação de um organismo específico para nossa
profissão.
Após longo percurso iniciado no próprio Senado em 2003 por
iniciativa do Senador José Sarney, o projeto de Lei passou pela
Comissão de Assuntos Sociais por unanimidade com parecer
positivo do Senador Eduardo Azeredo. Após essa aprovação
foi encaminhado à Comissão do Trabalho para relato da Deputada Dra. Clair, onde permaneceu parado por um bom tempo.
Após muita mobilização dos arquitetos, conseguimos o parecer
positivo da Deputada relatora, e o projeto de Lei foi aprovado
por unanimidade nessa Comissão.
Na seqüência foi à Comissão de Constituição e Justiça, uma das
mais importantes, sendo encaminhada ao relator Deputado Antonio Carlos Magalhães Jr. que recebeu muitas pressões oriundas de um curso de Urbanismo de Salvador, mas mesmo assim
deu parecer positivo, defendendo sua aprovação na Comissão,
e conseguindo também a aprovação por unanimidade.
Como o projeto de Lei tinha recebido emendas supressivas
na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, ele
teve que voltar novamente ao Senado, inicialmente para a
Comissão de Assuntos Sociais, onde o novo relator Senador
Leomar Quintanilha deu parecer favorável, sendo o projeto
novamente aprovado por unanimidade e encaminhado ao
Plenário, onde no dia de ontem foi aprovado com somente
quatro votos contrários.
A partir de agora o projeto de Lei será levado ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva para sanção presidencial. Esperamos
que essa sanção seja feita no próximo dia 15 de dezembro, dia
do aniversário de cem anos de Oscar Niemeyer.
Vale a pena o registro de que essa vitória é resultado de um
trabalho dos arquitetos de todo o país que se esforçaram para
alcançar esse objetivo, mostrando a importante força que o
IAB tem, em todo o Brasil, e do empenho do colega Gilson
Paranhos, Vice Presidente da Região Centro-Oeste, que liderou em Brasília todo o encaminhamento junto ao Congresso
Nacional.
Parabéns a todos arquitetos por essa importante vitória alcançada, e não devemos esmorecer, pois ainda necessitamos da
sanção presidencial, e para tanto precisamos contatar o executivo e pessoas próximas ao Presidente Lula para que nosso
tão almejado Conselho inicie 2008 já concretizado.

direToriA iAB-sP BiÊnio 2006/2007

Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Manoel Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice Presidente Vasco de Mello
Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto Faggin secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º secretário Lilian Dal Pian 2º secretário Francisco Ferraz diretores
José Luiz Tabith Jr., Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto Caiuby diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto Conselho
Fiscal (diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor Chinaglia Conselho superior (Titulares) Paulo Sophia, Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo
Hobeika, Renato Nunes, Nabil Bonduki, Ubyrajara Gilioli, Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho superior (suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de Melo
Saraiva, Eduardo Habu, Valter Caldana, Fernando de Mello Franco, João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

relAÇÃo de nÚCleos do iAB-sP BiÊnio 2006/2007

nÚCleo - AMeriCAnA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato
nÚCleos eM reGUlAriZAÇÂo - nÚCleos ArArAQUArA Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior nÚCleo - ATiBAiA Presidente: Arq. Fernando Ciaramello
Alves Pinto nÚCleo - BAUrU Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga Burgo nÚCleo - CAMPinAs Presidente: Arq. André Kaplan nÚCleo - GUArUlHos Presidente: Arq. João
Antonio Danielson Garcia nÚCleo - iTATiBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco nÚCleo - JUndiAÍ Presidente: Arq. Rosana Ferrari nÚCleo - liMeirA Presidente:
Arq. Alex Marques Rosa nÚCleo - MAriliA Presidente: Arq. Ari Rezende de Souza e Silva nÚCleo - MoGi dAs CrUZes Presidente: Arq. Paulo Sergio Pinhal nÚCleo - MoGi
MiriM Presidente: Arq. Orpheu Thomazini Daneluzzi nÚCleo - PirACiCABA Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr. nÚCleo - riBeirÃo PreTo Presidente: Arq.
Elza Luli Miyasaka nÚCleo - rio ClAro Presidente: Arq. Nelson França Júnior nÚCleo - sÃo CArlos Presidente: Arq. Reginaldo Peronti nÚCleo - sÃo JosÉ do rio
PreTo Presidente: Arq. Marco Aurélio da Costa nÚCleo - sÃo JosÉ dos CAMPos Presidente: Arq. Emmanuel Antonio dos Santos nÚCleo - soroCABA Presidente: Arq.
Musse Stefan nÚCleo - sUMArÉ Presidente: Arq. Eduardo da Silva Amorim nÚCleo - sUZAno Presidente: Arq. Erica Vidotti Mikami nÚCleo - TAUBATe Presidente: Arq. Paulo
Gomes de Oliveira nÚCleo - UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa nÚCleo - VinHedo Presidente: Arq. Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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editorial
Marco zero

A

pós um período conturbado, início desta nova
gestão, era preciso um hiato em nossa publicação, para
afinarmos nossas idéias. Deixando as polêmicas de lado,
era hora de repensar o boletim.
Aceitamos esta tarefa, cientes do tamanho da
responsabilidade. O tradicional informativo do IABSP
merecia uma renovação. Para tanto, esta edição tem
o propósito de ser um laboratório, no qual tentamos
experimentar, testar hipóteses, compreender os desafios
e dificuldades de colocar para rodar o veículo de
comunicação de nosso Instituto. Nos acompanha nesta
retomada o jornalista José Wolf, veterano deste boletim e
do trato textual com a arquitetura.
Assumimos que este processo de mudança não pode
ser fechado. A resposta dos leitores, arquitetos ou não,
associados ao IAB ou não, será elemento chave para
definirmos os novos rumos editoriais.

Neste número 61, estabelecemos como propósito
principal o debate da arquitetura, da cidade e da profissão.
Voltar ao “marco zero” de nosso métier – a arte de construir
– como afirma Joaquim Guedes, agora na presidência de
nosso departamento.
Conversamos com Marco Antonio Jorge, o Kim,
sobre sua experiência em habitação de interesse social
e participação popular no interior do estado. Colhemos
o depoimento de Miguel Pereira, sobre as idas e vindas
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ouvimos as
idéias de Ciro Pirondi, sobre a arquitetura brasileira, os
estudantes, os arquitetos e a sociedade. Registramos,
in memorian, discurso de José Roberto Melhem sobre
a questão do patrimônio histórico. Nas duas seções
experimentais, “Causos de arquiteto” e “Risco”, um espaço
aberto de expressão, pelas letras ou pelo traço.
Agora que está pronto, esperamos que aproveite.
Dadas as primeiras coordenadas, à leitura!
Arq. Alex Marques Rosa

Diretoria IAB/SP biênio 2008/2009

Presidente: Joaquim Guedes, Vice Presidente: Rosana Ferrari, 2º Vice Presidente: Hector Vigliecca, 3º Vice Presidente:
Mário Yoshinaga, Vice Presidente Financeiro: André Kaplan, Diretor Financeiro: José Renato S. Melhem, Secretário Geral:
Francisco Ferraz Jr., 2º Secretário: Alexandre Kiss, 3º Secretário: Rolando Rodrigues da Costa, Diretores: Affonso Risi Júnior,
Rodrigo Loeb, Fernando Rodrigues Neto, Roberto Gambaratto, Elza Wolthers, Izilda B. de Moraes, Conselho Fiscal: Alex
Marques Rosa, Orpheu Thomazini, Rafael Patrick Shimidt, Conselho Superior Titulares: Nadia Somekh, Pedro Taddei, Bruno
Padovano, Victor Chinaglia, Sidonio Porto, Anne Marie Sumner, Araken Martinho, Marcos Tognon, José Marcelo Guedes,
Marcelo Hobeika, Ronald Tanimoto, Conselho Superior Suplentes: Liane Makowski Almeida. Mario Yoshinaga, Eduardo Habu,
Roberto Gambarato Rampazzo, Geraldo Gomes Serra, Alex Marques Rosa, Custódio Velanga Caldeira.
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pra começo de conversa

Joaquim Guedes

Pois aqui estamos, a postos, desde 4 de janeiro de 2008.
Imitidos na   posse da Direção do IAB São Paulo e
confirmados por oito decisões judiciais, duas palavras a
respeito.
Os ex-diretores, inconformados, mal orientados,
expõem queixas intermináveis e infundadas ao público,
que repercutem no IAB São Paulo, fato que lamentamos,
profundamente. Na segunda sentença, em que o juíz ordena
o arrombamento da sede ao Oficial de Justiça, o presidente
do IAB DN é advertido por tentar “burlar a Justiça”. Pela
natureza, pelos termos e pelo lugar das manifestações,
preferimos não responder. Não aprenderam que decisão
judicial se cumpre, é segurança da sociedade, a respeitar.
“Como vimos, interrompemos a publicação de nosso
boletim por alguns meses, para mudá-lo”. Doravante
voltarão a ser produzidos, regularmente, à procura de
novos conceito e gráfica, com os colegas Alex Marques
Rosa, Francisco Ferraz, Eduardo Habu e José Renato
Melhem.  
A idéia de mudança está em nós.
Queremos mudar. Nossa percepção crescente nos
últimos oito anos, é que era necessário mudar a nossa
convivência interna, isto é, transformar o IAB SP na casa
dos arquitetos de São Paulo e implantar formas abertas
e democráticas, que favoreçam uma maior participação,
tão necessária, nas questões da arquitetura, da cidade,
da sociedade e a cultura, de nosso maior interesse e
responsabilidade..
Sempre nos perguntávamos, qual é o papel do
arquiteto, o nosso papel, em relação à Nação, que são as
pessoas, não apenas brasileiras, mas todas as pessoas do
mundo, com seus desejos, projetos e esperanças, multiimigrantes dispersas, em santo conflito universal, às vezes
menos santos, à procura de consensos para uma vida
melhor? E em relação ao País, que é este  grande território,
diversificado e rico, com sua infra-estrutura histórica e
imensa cultura material, mas, também, em relação ao
planeta Terra?   E em relação ao Estado, physis, logos e
política, pelas pessoas e para as pessoas, a construir passo
a passo, diariamente, a paz, para a “ascensão humana
universal”?
Essas pretensiosas perguntas, mal simplificadas
em desajeitada contração, só podem, ao contrário, ser
assumidas, com simplicidade e naturalidade, por cada
um de nós, ao rés do chão da vida cotidiana, na qual
depositamos os frutos do nosso trabalho, nas diversas
formas em que o exercemos hoje.

É por isso que tê-lo como tarefa de cada dia nos
é essencial em luta por sua distribuição equânime, por  
mérito e experiência social, digamos democrática,  palavra
que nos é tão cara, assume importância fundamental.
Particularmente, sem projetos, não somos mais do que
“caniços” errantes, inúteis, sem nada a fazer no mundo (
“o homem não é mais do que um caniço pensante”, Blaise
de Pascal).     
Vamos nos empenhar ao máximo para que o foco
do IAB SP, 2008-2009, concretize em muitas formas de
concorrências públicas para aquisição de projetos de
arquitetura para todas as obras públicas, em todos os
níveis de governo, ou quando recursos públicos estiverem
envolvidos, eliminados os subterfúgios e as exceções.
Em primeiro lugar, combateremos as licitações
por preço. Trata-se de uma prática, incompreensível
e inaceitável, adotada por órgãos do governo, até pela
internet, quando, então, deveria acarretar demissão
liminar, do responsável, por justa causa, pois significa
desconhecimento do serviço social e cultural da arquitetura
e o desqualifica.
A prática de licitação direta de obras públicas
sem prévios projetos executivos e complementares de
arquitetura, estes, sob a coordenação do arquiteto autor,
vêm se tornando um hábito, com defensores explícitos
entre os contratantes, sem o menor constrangimento. A
obra é licitada e contratada entre empreiteiras... a partir de
estudos obviamente insuficientes, desenhos preliminares
dos arquitetos, ou quase nada, travestidos de projeto
básico... É de se estranhar que terminem custando dez vezes
mais do que o preço licitado, como aconteceu nas obras
dos Jogos Panamericanos no Rio de Janeiro, em 2007?
Não é o que acontece com grande parte das obras, as do
sistema Metrô, em São Paulo, por exemplo? Justificativas
recorrentes, impunes, clamam aos céus, urgência social do
equipamento... proximidade de eleições etc...      
O IAB vai procurar conhecer os processos de licitação
de projetos de Arquitetura e obras correspondentes e seus
problemas, para colaborar de todas as maneiras com o
governo para resolvê-los.
Fundações que se confundem com universidades e
Instituições poderosas que se confundem com partidos
políticos, e assemelhadas, abrigam formas de burla que
não resistiriam à menor análise, que poucas pessoas tudo
controlam.

Arq. Joaquim Guedes, presidente do IAB/SP               
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notícias da gestão
		 UIA e o IAB/SP – em prol da
		 arquitetura

Em abril, a arquiteta Nina Nedelykov, Conselheira da
UIA (União Internacional de Arquitetos) pela Alemanha, e
seu marido, o arquiteto brasileiro Pedro Moreira, visitaram
a sede do IAB/SP, onde foram recebidos pelo Presidente
Joaquim Guedes, pela Vice-Presidente, Rosana Ferrari e
Liane Makowski Almeida, do Conselho Superior.
A conversa iniciou pelo reconhecimento dos diversos
campos da arquitetura e sua responsabilidade, que é a
construção dos espaços para o desenvolvimento das
atividades humanas, considerando a qualidade de
vida, das cidades, da paisagem, do meio ambiente, e a
importância do diálogo entre seus interlocutores.
Nina deixou claro que temos no Brasil os mesmos
problemas a enfrentar em relação à profissão. No entanto,
		 Núcleos
Foram estabelecidas as novas diretrizes e procedimentos
para ratificação, reativação e instalação de novos núcleos
do IABSP no interior do estado, em consonância com o
Regulamento para Funcionamento dos Núcleos. Os trabalhos
estão a cargo de Ronald Tanimoto, com colaboração da
vice-presidente Rosana Ferrari e dos demais membros da
diretoria. Os núcleos são órgãos de representação do IAB/
SP nas áreas de suas respectivas jurisdições, subordinam-se
ao Conselho Diretor do IAB/SP, ao IAB/Direção Nacional, e
gozam de ampla autonomia administrativa.
		 Grupo de Trabalho
Sob a coordenação de Nadia Somekh, do Conselho Superior
do IABSP, ocorreram no mês de março as primeiras
reuniões do Grupo de Trabalho do Patrimônio Histórico.
De início, foram debatidos os critérios para indicação de
representantes de nosso Instituto nos órgãos relacionados
ao patrimônio, e recomendou-se a garantia de autonomia
ao representante, que deverá ser escolhido com base em
competência e experiência técnicas. O grupo tratará de
temas emergentes, visando a produção do conhecimento
e a construção de posições claras, a partir da explicitação
dos conflitos e da diversidade de opiniões. A participação
é aberta aos arquitetos, estudantes e interessados.

		 Reuniões Itinerantes
Para colocar em prática a amplitude estadual de nosso
departamento, a nova gestão do IAB Paulista têm somado
esforços no sentido de estar próxima do interior. Em 26
de janeiro ocorreu a primeira reunião de diretoria fora da
sede, na cidade de Campinas, que contou com a presença
de vários diretores e conselheiros, além de presidentes de
núcleos. Na agenda, a próxima ocorrerá em Americana, no
mês de maio.



o foco da reunião foi sobre a seriedade da defesa dessa
profissão, cuja tarefa principal deve ser a política pela
arquitetura, justamente a participação dos arquitetos em
suas entidades e nas diversas instâncias: local, regional,
federação e internacional, ou seja, a compreensão de que
uma profissão se constrói coletivamente, e de como o
IAB e a UIA se inscrevem nessa missão.
Esse debate será assunto do próximo Congresso
da UIA, cujo tema, “Transmitir a arquitetura: cultura,
democracia e esperança”, indica-nos a reavaliar a
arquitetura enquanto meio de comunicação.
Consulte: www.uia2008torino.org - XXIII Congresso
Internacional de Arquitetura / UIA – Turim/Itália, de 29
de junho a 03 de julho/2008.
		 IAB + SASP
O IABSP e o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo têm
trabalhado para compor uma agenda comum. O primeiro
passo foi dado no encontro entre os presidentes Daniel
Amor (SASP) e Joaquim Guedes (IABSP), na cerimônia de
posse da nova diretoria do Sindicato, que ocorreu no dia
7 de março no Circolo Italiano, centro de São Paulo. Desde
então, as duas diretorias encontram-se periodicamente para
tratar de vários assuntos, como a atuação na tramitação do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e na elaboração de
um manifesto dos arquitetos frente às eleições deste ano. Em
breve, mais novidades.

		 Eleições do CONFEA/CREA

Acompanhando as eleições dos Conselhos Federal
e Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA/CREA), o IAB/SP realizou, dia 19 de maio, uma
Assembléia Geral para que diretores e associados pudessem
ouvir e debater as propostas dos candidatos. Compareceram
os engenheiros João Oliva, Paulo Marques e José Tadeu da
Silva, postulantes à presidência do CREA/SP. Cumprindo o
programa, apresentaram seus argumentos para os presentes,
que ao final discutiram os programas de cada candidato.
Houve entendimento de que o apoio ao eng. José Tadeu
apresentaria melhores possibilidades de relacionamento com
os arquitetos, enquanto ainda integram o sistema CONFEA/
CREA. Foram também encaminhadas as propostas do IAB/
SP ao candidato, que declarou a intenção de desenvolver
atividades em conjunto com nosso Instituto.
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Marco Antonio Jorge - Kim
“Por uma Arquitetura da Vida Cotidiana”
Arquiteto, funcionário de carreira e ex-secretário
municipal de habitação de Americana, vereador e
atual presidente da Câmara Municipal, vem lutando
há quase 30 anos pela produção de moradia com
tecnologia e participação popular, construindo uma
política articulada com as questões ambientais.
Inovação com simplicidade, sem parafernálias, sem
grandes vultos financeiros. Desta forma, constrói
a arquitetura da vida cotidiana, a dignidade das
pessoas.
Boletim - Kim, fale um pouco sobre a longa experiência
com habitação social que faz parte de sua vida profissional
em Americana.
Kim - O grande aprendizado que acumulamos até hoje
nos ensinou que fazer habitação popular é muito mais
do que, simplesmente, construir uma casa. Significa
construir comunidades, construir cidadania. Portanto,
nós, arquitetos, temos que trabalhar sempre que possível
em nossos empreendimentos a participação popular e a
autogestão.

Marco Antonio Jorge - Kim

de intervenção. Achar que o mercado seria capaz de
equacionar o problema habitacional é um equivoco.
Nós vimos como os bolsões de ocupação acabaram em
proporções gigantescas nas grandes cidades. Eles refletem a
maneira como o ser humano, sem condições financeiras de
viabilizar sua moradia através do mercado legal, encontra
as saídas de forma espontânea, com regras informais e
muitas vezes marginais. Isso tem que ser enfrentado com
o envolvimento de ações públicas. Em Americana tivemos
e temos, sem dúvidas, o apoio dos poderes públicos.
Boletim – Como é realizado, atualmente, esse trabalho?

Boletim – Em que momento ocorre a participação
popular?
Kim - Desde o início, desde o primeiro momento. Na
verdade, as soluções que serão desenhadas pelos arquitetos
e urbanistas já têm que espelhar o retrato e a proposta
nascida dos desejos e necessidades de cada comunidade. O
primeiro diálogo entre o profissional e o cliente, portanto,
deve acontecer a partir da própria comunidade.
Boletim – Como acontece, na prática, esse diálogo?  
Kim – Primeiramente, visitando algumas famílias, para
conhecer de perto a realidade e o sentimento das pessoas que
serão atendidas. A seguir, promover reuniões com o grupo,
apresentar as propostas e ouvir questionamentos, críticas
e sugestões, que serão consideradas no desenvolvimento
do projeto e da obra.
Boletim – E, neste processo, qual é o papel das políticas
públicas e do poder público ?
Kim – O poder público não pode ignorar a necessidade



Kim – Com base na experiência adquirida ao longo destes
anos, trabalhamos imediatamente a organização dos
futuros moradores, com a participação nas propostas.
O processo principal de construção é autogestionário,
conduzido por uma cooperativa habitacional, sob a direção
técnica de profissionais e o apoio logístico da Prefeitura
Municipal. Este modelo de ação acompanha todas as
fases do empreendimento, desde a aquisição de glebas,
aprovação e registro de loteamentos, escolha e aquisição
de materiais e, finalmente, a construção de moradias por
meio do sistema de mutirão.
Boletim – Conte-nos sobre as novas tecnologias adotadas
nestes empreendimentos.
Kim – O processo de auto gestão envolvendo o mutirão
é muito positivo, principalmente no resultado educativo,
exercitando a organização coletiva, a definição e o respeito
às regras para o trabalho organizado. Entretanto o mutirão
não pode ser confundido com a exploração intensiva da
mão-de-obra dos futuros moradores. O trabalho, apesar
de ser realizado com amor, é pesado e causa um grande
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“O poder público não pode ignorar a
necessidade de intervenção. Achar que
o mercado seria capaz de equacionar o
problema habitacional é um equivoco”.

desgaste ao grupo. Neste sentido é que foi importante
a busca e a incorporação de tecnologias a serviço da
comunidade beneficiária. O mutirão habitacional em
Americana conta hoje com uma fábrica de casas ecológicas,
ferramenta facilitadora do processo produtivo, diminuindo
o esforço físico, gerando economia de materiais, rapidez
e qualidade na construção. Além do processo construtivo,
foram agregados outros itens como o reservatório de água
de chuva e o aquecimento solar, como elementos que
podem e devem compor o desenvolvimento sustentável
da construção civil.
Boletim – A propósito, as cidades brasileiras, em sua
opinião, vêm avançando na produção de habitação de
interesse social?
Kim – Sob o ponto de vista da produção institucional,
avalio que sim, pois a tecnologia e o controle de qualidade
estão cada dia mais criteriosos. Mas, como resultado
global na configuração das cidades, avalio que não, pois,
não podemos negar que o crescimento populacional das
cidades não foi acompanhado pela produção de moradia
de qualidade. A valorização do território urbano passou a
impor moradias menores e mais distantes do centro e dos
locais de trabalho. Além disso, o alto custo dos imóveis
aliado ao processo continuado de concentração da riqueza,
está levando à marginalidade um número cada maior de
famílias, que, conforme já observei, vem adotando soluções
informais como alternativa. Acredito que a melhoria das



condições de habitação nas cidades brasileiras passa por
reformas estruturais, desde a implementação da antiga
proposta da reforma agrária como pelo atual debate da
reforma urbana.
Boletim – Que recado você deixa aos jovens arquitetos?
Kim – Os jovens arquitetos que desejarem contribuir com
a melhoria das condições habitacionais da população de
menor poder aquisitivo, devem se envolver de corpo e
alma neste processo, através de ações técnicas e políticas
no sentido de mover a máquina pública e privada a
serviço do bem estar de toda a coletividade. A grande
recompensa provavelmente não será financeira nem
imediata, mas certamente virá no devido tempo, quando
reconhecermos nas pessoas a importância do seu trabalho
para a transformação do futuro.

Entrevista concedida a Paulo San Martin (jornalista de
Americana) e Alex Marques Rosa. Colaboração de Roberto
Rampazzo Gambaratto e José Wolf.
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Miguel Pereira
“CAU, o sonho acabou?”
Objeto de lutas, mobilizações de várias entidades,
discussões, polêmicas e da elaboração de quatro
projetos de lei, a criação de um Conselho de Arquitetura
e Urbanismo independente do Confea/Crea acabou
ficando, por enquanto, de escanteio.
O Projeto de lei (PLS 347/2003) aprovado pelo
Congresso Nacional, no dia 5 de dezembro de 2007, foi
vetado pelo presidente Luiz Inácio (Lula) da Silva, no
dia 31 de dezembro (veja no box, na íntegra, o texto
presidencial).
Contudo, na opinião de muitos arquitetos, conforme
registra matéria da revista “Projeto”(336), o veto não
constitui “uma pá de cal” na criação do Conselho, mas
apenas um novo obstáculo ou desafios a serem vencidos
numa luta que, afinal, continua e persiste.
Após a notícia do veto, por exemplo, foram realizadas
duas reuniões promovidas pelo IAB nacional , com a
participação de representantes da Abea, AsBEA, FNA e
Abap, com o objetivo de se definir novas estratégias de
ação política.
A propósito do tema em pauta, o Boletim registra o
depoimento do arq. Miguel Pereira, ex-presidente do IAB
nacional ( 72/74, 74/77 e 89/92), que por muitos anos
acompanhou vários momentos dessa longa – e incansável
- luta, da qual participou a maioria dos ex-presidentes do
IAB. Confira:
Depoimento/Miguel Pereira
“ Onde, nós, arquitetos, erramos? Erramos, já no
início da jornada, em 1958, quando foi encaminhado ao
Congresso Nacional, com o apoio do IAB de São Paulo,
a primeira proposta e projeto de lei   para a criação de
Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Arquitetura,
até que o Confea, sabendo disso, persuadiu (e conseguiu) o
IAB a retirar o projeto, para uma possível discussão mais
ampla sobre o assunto, o que não ocorreu.
Com isso, o IAB cometeu um grande deslize,
ingenuidade e erro estratégico. Em 1959, num seminário
nacional organizado pela Federação Brasileira das
Associações de Engenheiros, realizado no Rio de Janeiro,
do qual participei, ainda recém-formado, quando
defendeu-se a tese de que, se o IAB permanecesse dentro
do sistema Confea/Crea , deveria ter paridade dentro de
todos os Conselhos   Regionais e Federal, que reuniam,
na época, três profissões: Arquitetura, Engenharia e
Agronomia. Participaram desse seminário três estrelas da
Engenharia brasileira, Plínio Catanhese, Israel Pinheiro, o
homem que construiu Brasília, e Saturnino de Brito, que
se manifestaram solidários a nós, arquitetos.



Em 1960, houve outro Congresso, realizado na PUC
do Rio, convocado pelo Confea, com   a participação de
arquitetos, engenheiros e agrônomos, para discutir o
assunto. Os arquitetos presentes decidiram, então, lançar
um manifesto de protesto contra o encontro. Quem leu o
manifesto, em plenário, foi o arq. carioca Jorge Machado
Moreira. A seguir, os arquitetos se retiraram do recinto,
acabando com o congresso.
Aí, em 1966, aconteceu essa lei que está aí. E, com isso,
o sistema Confea/Crea se tornou gigante, sem sentido.
A partir dessa lei, surgiram várias propostas ou
projetos de lei, por iniciativa do Instituto de Arquitetos,
que contaram com a militância incansável dos lobistas
João Honório de Melo Filho e Renato Nunes, de São Paulo.
O João Honório chegou a ficar seis meses, em Brasília, para
acompanhar, nos corredores do Congresso, a tramitação
do projeto, que acabou engavetado.
Erramos, também, em 94, quando, durante a reunião
do Conselho do IAB (Cosu)  (um Cosu rachado) realizado na
Bahia, foi eleito, pela diferença de um voto ou dois votos,
Romeu Duarte. Ali, foi apresentada, pelo arq. e assessor
parlamentar José Roberto Bassul, do Distrito Federal,
uma moção para entendimento e apoio sobre o terceiro
projeto de criação do Colégio,  mas apenas três votaram a
favor: eu, Napoleão e Solange, esposa de Romeu Duarte.
A maioria do plenário, porém,   votou contra. E, assim,
perdemos, de novo, a parada
Erramos, enfim, técnica e logisticamente, em todas as
tentativas  do encaminhamento de um projeto de lei para
a criação e a aprovação de nosso Colégio.
Aí surgiu o PL 347/2003( o quarto) elaborado pelo
escritório do jurista Miguel Reale Jr., que foi, agora, vetada
pelo presidente Lula. Apesar de nosso   relacionamento
com o governo nunca ter sido tão transparente, como se
desejaria, acredito que o sonho, se houver diálogo e alguns
acertos e ajustes técnicos no encaminhamento da proposta,
chegaremos lá. Cabe, enfim, ao IAB tomar uma posição,
retomando o diálogo com as cinco entidades que apóiam
a criação de nosso Colégio de Arquitetos e Urbanistas
independente e autônomo. E, não à Casa Civil. O sonho,
em suma, não acabou e a porta para uma renegociação,
mesmo com possíveis acertos e ajustes do atual  texto, a
meu ver, continua aberta”.

Depoimento concedido a José Wolf.
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“ Um saco de gatos”
Fundado nos anos 30, sob o governo do gaúcho
Getúlio Vargas, chega ao poder depois da Revolução
de 30, o Sistema Confea/Crea surge, a princípio, para
atender a exigências legais específicas de três categorias
profissionais. Ou seja: Arquitetura, Engenharia e
Agronomia. Por coincidência, surge no mesmo
período em que é aprovado o novo Código Eleitoral,
estabelecendo o voto secreto, garantindo às mulheres
direitos políticos, e, mais tarde, a jornada de trabalho de
oito horas e a obrigatoriedade da carteira de trabalho.

Em 1966, em plena era militar, durante a presidência do
enigmático general Castelo Branco, é aprovada a lei federal
5.194, que mudou a estrutura jurídica do sistema, incluindo,
entre seus participantes, outras inúmeras categorias além
de agrônomos, arquitetos e engenheiros, transformadose, na opinião de muitos num autêntico “saco de gatos”.
A partir daí, o IAB decidiu ir à luta, para mudar essa
estrutura. Para isso, contou (e conta)   com o apoio de
outras entidades, como a Abea, Asbea, Abap e a FNA.

”O sonho, em suma, não acabou e
a porta para negociação, ao meu ver,
continua aberta”

Nota:
A Casa Civil do Governo Federal recebeu, em 8 de maio, as
entidades nacionais de arquitetos e urbanistas para entregar a
minuta preliminar do novo P.L., elaborado a pedido da Presidência
da República, na ocasião do veto ao projeto anteriormente
aprovado no Senado.
Para debater de forma ampla este projeto, foi criado pelo
Sindicato dos Arquitetos de São Paulo (SASP), junto ao IAB/
SP, um Blog para receber idéias, críticas e sugestões a respeito
do novo projeto, que também pode ser lido na íntegra no site:
http://conselhofederaldearquitetura.blogspot.com.
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Ciro Pirondi
“O MAIS IMPORTANTE SÃO AS IDÉIAS”
C. P. – Como vêem? O IAB continua, ainda, com imagem
positiva enquanto órgão de promoção da cultura e de
representação da sociedade de arquitetos. Ele foi criado na
mesma rota da Semana da Arte Moderna, em São Paulo,
inaugurando uma nova visão estética e cultural. Mas, sem
dúvida, nos últimos tempos, a crítica se fez presente, e isso
é bom porque nos obriga a refletir, para avançar. Os jovens,
com certeza, desejariam um IAB mais dinâmico, mais
atuante e presente, mais vivo. Devia haver mais debates,
encontros e eventos, com o apoio de patrocinadores. A
meu ver, em suma, é o que jovens gostariam de ver, ao
contrário de um IAB envolvido em brigas e discussões
ou esperando Godod , à espera de uma lei que deve ser
aprovada, não sabemos quando!
Boletim - Aliás, a proposta curricular e disciplinar da
Escola da Cidade apresentada na aula inaugural , que
inclui até viagens para os alunos conhecerem o conjunto
habitacional de Pedregulho, de Afonso Reidy, no Rio de
Janeiro e Brasília, parece sinalizar para uma renovação
pedagógica...
O arq. Ciro Pirondi, ex-presidente do IAB/DN
(92/94), atual diretor da Escola da Cidade, que realizou
a aula inaugural de 2008 no auditório Kneese de Melo,
na sede do IAB paulista, concedeu entrevista exclusiva
ao Boletim.
Em foco, um leque de temas e questões, entre os quais
o Ensino de Arquitetura, o papel do IAB, a função do
arquiteto, a cidadania, o estado atual da produção
arquitetônica brasileira, a cidade, o projeto da Nova Luz
etc. Confira:
Boletim – Por que a decisão de realizar a aula inaugural
da Escola da Cidade na sede do IAB, cujo auditório, por
sinal, ficou totalmente lotado por jovens, calouros e
professores?
C. P. – A idéia de fazer a aula inaugural aí foi pelo fato do
IAB ser o IAB! O IAB de São Paulo, não podemos esquecer,
um dos mais representativos do país, tem um passado
histórico de lutas e conquistas maravilhoso. Com certeza,
constitui uma honra para qualquer Escola de Arquitetura
realizar a aula inaugural, suas atividades letivas no próprio
Instituto de Arquitetos. Assim, foi, para nós, uma honra,
graças à generosidade da atual Diretoria.

C. P. – A proposta, uma espécie de “bíblia”que vai nos
orientar foi elaborada por um equipe de professores. Com
certeza, precisamos inovar. No Brasil, há mais de 300
escolas de Arquitetura, enquanto, os Estados Unidos, por
exemplo, tem 150. Vejam que diferença brutal. Então, a
meu ver, precisamos separar a questão da quantidade e da
qualidade. E, portanto, rever nosso sistema educacional
e pedagógico do Ensino de Arquitetura. Daí, a questão
crucial: que caminhos devemos percorrer para formar os
futuros arquitetos, com competência ? E questionar: quais
são o papel e a função de nossas Escolas de Arquitetura?
Boletim – Como vê a coincidência da aula inaugural de
uma Escola de Arquitetura, na sede do IAB, no momento
em que se inicia uma nova gestão, cuja chapa se denomina
justamente Arquitetura?
C. P. – Sem dúvida alguma, isso representa muito.
Representa o que todos nós queremos. Ou seja, ver nossa
Arquitetura, cada vez mais valorizada e prestigiada, em
favor do país e da sociedade brasileira, e não apenas do
profissional “mediúnico”, que acorda todas as manhãs
cheio de vontade de mudar o mundo. Para aprender a
fazer viga e pilar, não é necessário freqüentar uma Escola

Boletim – Complementando a pergunta, como os
estudantes vêem o IAB?

10
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de Arquitetura. O que é importante é pensar,´produzir
conhecimento! E realizar uma Arquitetura que responda
às demandas de carências e níveis de miséria de nosso
país. Não podemos nos esquecer, no entanto, que uma bela
arquitetura poderá se tornar, um dia, uma bela ruína.

Boletim – Como enfrentar o desafio de centenas de
arquitetos em busca de um emprego e o da imensa
demanda da população de um país em busca de habitação,
escola, creche, hospital, com qualidade? Como resolver
esse quebra-cabeça?

Boletim – A propósito, como anda a nossa Arquitetura
brasileira?

C. P. – Eu sempre me lembro de meu velho professor,
Eduardo Corona, quando nos dizia que nos próximos cem
anos não faltariam trabalhos para os arquitetos no Brasil.
Há tanta coisa a ser construída, a ser feita. Na Dinamarca
ou Suécia, por exemplo, alguém projeta uma casa, e lança
um livro. Aqui, fazemos o quê, não sei lá?

C. P. – Mais viva do que nunca! Mas só a Arquitetura
pela Arquitetura não tem sentido. Ela só vale se estiver
conectada a outras áreas de conhecimento, seja a
música, o cinema, o teatro, a pintura etc. E que responda
às necessidades das pessoas. Se perdermos esse foco,
perderemos nossa identidade. Ou transformaremos a
Arquitetura em parte integrante do debate da cultura
nacional, numa dimensão social e plural, ou esqueça... O
grande desafio, enfim, continua: que tipo de arquitetura
devemos fazer para nosso país, seja em Sorocaba, Limeira,
Campinas, Americana, seja aqui ou acolá....
Boletim – Apesar da “fogueira das vaidades” dos
arquitetos?
C. P. – Na condição de estudante da Faculdade Brás
Cubas, em Mogi das Cruzes, de professor e profissional,
convivendo com arquitetos, como Artigas, Fábio Penteado,
Paulo Mendes da Rocha, percebi, ao longo do tempo, que o
arquiteto, muitas vezes, tem um ego maior que sua própria
sombra. Um ego que destrói tudo. Voltando à Escola, o
ego é a primeira coisa que procuramos deletar, pois o mais
importante são as idéias, as relações. No fundo, Niemeyer
tem razão: o que vale é a vida!
Boletim – A última eleição do IAB revelou um sutil
confronto entre o Interior e a Capital, como vê essa
questão?
C. P. – A meu ver, uma esquizofrenia, que só nos prejudica.
Estejamos em qualquer cidade, estamos no mesmo país,
daí não consigo entender essa falsa dicotomia. O problema
básico do país é o mesmo: a miséria, seja no interior ou
na capital. E o time é o mesmo: o IAB. Assim, na minha
opinião, o IAB continuará forte se conseguir estabelecer
um leque de convívio e diálogo com toda a sociedade,
profissionais e regiões do Estado. Isolado ou fraccionado,
ficará fragilizado. A discussão é muito mais ampla.

Boletim – Como vê a relação entre arquitetos e a
sociedade?
C. P. – Bem, apesar de tudo, continuo com uma visão
otimista. Não dá pra ser pessimista num país miserável
como o nosso, com moradores de rua sob a marquise o
edifício de nosso Instituto, do qual fazemos parte! Então,
a função do profissional arquiteto é fazer a melhor
arquitetura, dentro de condições possíveis. E, como
cidadão, a nossa função na sociedade, é lutar para que esse
quadro de miséria e carência se modifique, politicamente
ou por meio de movimentos sociais de bairro etc... Enfim,
precisamos reconhecer que nossa atividade é muito
complexa. O escritor italiano Umberto Eco já disse que
o arquiteto, devido à natureza de seu ofício, é o último
humanista sobre a face da Terra. E eu acho que ele tem
toda a razão.
Boletim – O que implica, em última análise?
C. P. – Implica, entre outros fatores, levar em conta o
custo social de um projeto, para oferecer água, luz ,
asfalto e esgoto ao cidadão, que mora, por exemplo, numa
favela, na periferia. Então, o arquiteto tem que ter essa
visão de sua responsabilidade social e humanista, não dá
pra brincar. É um tema ao qual, segundo sabemos, a atual
gestão se mostra muito sensível, ao sinalizar para um
amplo debate sobre esses temas, como o das favelas.
Boletim – E a questão urbana? Como você vê esse
projeto da “Nova Luz”, que começa a ser implantado,
objetivando revitalizar uma área da região conhecida
como Cracolândia?

Entrevista concedida a José Wolf e Alex Marques Rosa.
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entrevista

Ciro Pirondi

Casa cheia: arquitetos, professores e estudantes lotam o auditório do IAB     

C. P. – A princípio, todo o projeto que busca revitalizar uma
área degradada é bem-vindo. Só tenho um medo: como
será feito isso? Será por meio da especulação imobiliária
ou de uma proposta ampla, multidisciplinar, com a
participação da sociedade, a exemplo do que aconteceu
em Bogotá, na Colômbia, com o projeto coordenado pelo
arquiteto Henrique Penãlosa.

é apenas a tecnologia, à semelhança do que fizeram os
jesuítas no passado, com a ajuda de espelhos, ao tentarem
catequizar os índios para uma nova doutrina, que há de
responder a todos esses desafios. Não temos que fazer
uma arquitetura genial, mas possível e criativa, como nos
ensinou a escola Bauhaus.
Boletim – Ou seja...

Boletim – Sim, o que significa ser um arquiteto, hoje,
neste terceiro milênio?
C. P. – O que significa? Antes de tudo, alguém que esteja
a par, atualizado com as mudanças sociais e das novas
relações humanas e ambientais, que estão ocorrendo e hão
de ocorrer. E, principalmente, um profissional sensível, com
uma nova consciência sobre questões e razões ambientais,
sócio-econômicas, de desenvolvimento etc. No fundo, é o
que já nos propunham os mestres do passado! Afinal, não

C. P. – Uma escola plural, que surgiu em meio a um
momento de renovação, na Europa, em 1919, e que
acabou fechada, em 1933, pelos nazistas. Pelos corredores
da Bauhaus, andavam Gropius, seu fundador, Mies van
Der Rohe e tantos outros, numa explosão e choque de
idéias, que vislumbravam uma fusão de todas as artes.
Numa fusão de idéias que vinham de todos os lados.
Assim, gostaria de ver nossa Escola e o IAB, também!
**Entrevista concedida a José Wolf e Alex Marques Rosa.
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in memorian
José Roberto Melhem
No último dia 6 de abril faleceu o nosso colega José
Roberto Melhem. Advogado que, devido à sua atuação
em nosso Instituto e no urbanismo, era considerado
como arquiteto honorário.
Presidente do CONDEPHAAT por quase dez anos,
período em que foi tombada a sede do IAB/SP, deixou
um importante legado na área do patrimônio histórico.
Este boletim faz aqui uma pequena homenagem a esta
figura marcante, publicando um trecho de discurso feito
por Melhem sobre a questão da preservação.
“Para a tarefa preservacionista, hoje, o maior desafio
que se apresenta é o do desenvolvimento das cidades em
harmonia com a preservação dos valores culturais nelas
reconhecidos.
Esse reconhecimento (...) depende da valoração que a
sociedade empresta à obra natural ou humana, a partir de
conceitos que pertencem à essência da sua civilização. A
sociedade em que vivemos tem os seus valores, à luz dos
quais vicejam nossas cidades e à luz dos quais identificamos
o que chamamos de nosso patrimônio cultural.
Mas o desenvolvimento das áreas urbanas (...) pode
conspirar ou não contra a preservação do patrimônio
cultural nelas contido. Isto porque o que costumeiramente
chamamos de “voragem da especulação imobiliária”
é só a desarrumação urbana, a falta de planejamento e
organização. Porque, de resto, esse fenômeno não é senão
fruto do dinamismo do progresso que, em realidade,
tende a suprir as constantes necessidades que nascem do
crescimento normal dos tecidos urbanos. Daí que tende
a transformar, a construir reconstruindo, a desfazer para
refazer.
A aparente incompatibilidade entre a preservação e as
mudanças que são impulsionadas pelo desenvolvimento
das cidades, em verdade, é falsa e se deve, exclusivamente,
não à atividade dos agentes que conduzem de forma
desenfreada a modificação do cenário urbano, mas
sim a um grande inimigo que é justamente a falta de
planejamento e disciplina adequados, bem como a falta de
estímulos legais que direcionem de maneira positiva essa
expansão, que é necessária. Pois é visível que os núcleos
urbanos que melhor se conservaram (...) foram aqueles que
estagnaram, e não é isto que se quer. A preservação pode
e deve conviver com o progresso, precisamente porque
ambos são vitais para que a sociedade alcance o futuro
sem o risco de perder-se nos desvios indesejáveis de uma
história sem rumo e sem memória.
Além deste inimigo, (...) há outros que se devem
combater com igual tenacidade. Residem eles no seio
da própria sociedade, no seio das próprias entidades

José Roberto Melhem, abril de 1944 – abril de 2008.

devotadas à preservação (...). A experiência mostra isto. O
OPORTUNISMO, (...) que se percebe quando essas entidades
buscam, através dos instrumentos da preservação, atravessar
a competência legal de outras esferas da administração
pública ou, então, simplesmente estabelecer privilégios.
A INCOMPREENSÃO, (...) que tem levado a equívocos
graves de entendimento sobre a natureza jurídica dos
institutos legais destinados à preservação, que são formas
de limitação administrativa a pesar sobre a propriedade
para que ela cumpra o seu papel social, estabelecido (...)
na constituição brasileira, confundindo-os com o instituto
da desapropriação. A RELIGIOSIDADE, (...) arrebatamento
que acomete ainda hoje tantos técnicos e responsáveis
integrantes dos órgãos de preservação, quando, sobretudo
ao examinar pretendidas intervenções em bens tombados
ou suas áreas envoltórias, em vez de se valerem de critérios
e referências adequados, preferem usar a fita métrica. Esta
religiosidade (...) é a mesma que levou Pascal a afirmar
que “os seres humanos nunca fazem o mal tão completa e
alegremente como quando o fazem por convicção religiosa”.
Não estaríamos aqui a debater esses problemas,
se tantos e tão expressivos desencontros não tivessem
marcado a trajetória dos esforços preservacionistas em
face da explosiva necessidade de desenvolvimento das
nossas cidades.
Para que busquemos o desejado encontro entre
os interesses da preservação e o correto ordenamento
do desenvolvimento das nossas cidades, porém, não
só é mister descobrir quais os instrumentos de política
urbana mais recomendáveis, não só é imprescindível criar
mecanismos de gestão participativa, sobretudo quando
a sociedade se pretende estabelecer sobre pilares de
convivência democrática, como é preciso combater com
rigor todos esses inimigos a que me referi.”
(seleção e organização, José Renato S. Melhem)

13

IAB/SP - Instituto de Arquitetos do Brasil - boletim informativo nº 61 jan/fev/mar/abr-2008

Essência GaiL

“

CONSULTE SEMPRE UM ESPECIALISTA
Essência é o básico, fundamental como a alma

da Linha Stones, estruturada com muita beleza,
praticidade e durabilidade.

“

B enedito Abbud

Linha Stones

A Linha Stones da Coleção Loft
apresenta os produtos em
cerâmica que oferecem
exclusividade de cores, formatos
e essência aos projetos.
6840/6200

6840/6500

6840/6203

6840/6250

BE<J

Atenção:
O código da entidade a ser preenchido no
formulário da ART é 064.
Não esqueça de preenchê-lo para que os
10% do valor da taxa sejam repassados
ao IAB.
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causos de arquiteto
Uma incursão à Cracolândia
Não, não era uma patrulha. Muito menos um passeio
de curiosos em busca de situações insólitas. Era apenas
uma carona.
Quarta-feira, dez e meia da noite, centro de São Paulo.
No carro comigo, o repórter, contando episódios de sua
epopéia diária na chamada “nova Cracolândia”. Ofereço
de levá-lo à sua casa, ele aproveita e diz que precisamos
conhecer este lugar que, após as ações de “higienização”
na região da Luz, recebeu a migração de uma população
socialmente marginalizada que transitava por aquelas
bandas.
Conosco também estava o professor, que ficaria
mais à frente naquele itinerário. Ele topou de pronto o
tour, guiado pelo repórter, já que eu não sabia muito
bem circular por ali. Disse que seria interessante vermos
de perto aquela situação, já perguntando algo sobre os
“nóias”.
Dobrando uma esquina próxima ao Minhocão,
seguimos sem trânsito até cruzar o Largo do Arouche,
vazio. Apenas o caminhão de lixo, os garis e três ou quatro
pedestres atravessando a praça. Na esquina da São João,
semáforo fechado. Do banco de trás, o repórter chama
nossa atenção para dois meninos correndo do outro lado.
Aparentavam mais ou menos sete anos, vestidos de trapos
sujos, cabelos desgrenhados, pés descalços. Por algumas
moedas, foram abordar os taxistas que tomavam café no
bar da esquina. Na pracinha do outro lado, uma viatura
da polícia e dois guardas do lado de fora, enquanto a
luz vermelha gira silenciosa. Observavam o trajeto dos
pequenos “nóias”.

Duas quadras além, o professor aponta: muito lixo
pelas ruas. Montes enormes de sacos pretos à espera dos que
os buscam, oficialmente ou não. Estes últimos garimpam,
antes da chegada dos primeiros, objetos de valor para
reciclagem. Apinham engenhosos carrinhos com enormes
folhas de papelão, amontoados de latinhas de alumínio,
plásticos de todo tipo. O repórter, que costuma conversar
com eles, diz que por trás daquelas duras condições há
pessoas também de muito valor.
Do outro lado, no bar tocava um forró daqueles
arretados, a rapaziada na frente, tomando metade da rua.
Muitos em volta da churrasqueira improvisada na calçada,
com os olhos fixados na tevê lá de dentro: era dia de
futebol. Se havia algo de ilícito rolando alí, não dava aos
olhos. Nas demais calçadas, edifícios de portas abaixadas
e pessoas voltando para casa depois do dia de trabalho.
Paramos na frente de um prédio onde os porteiros
conversavam ao lado da porta grande de ferro e vidro.
O repórter desce, agradece e pede para pensarmos no
assunto. À frente, reflito com o professor como o cenário e
os personagens mudam, andando poucas quadras. A forte
luz branca e o colorido do posto de gasolina contribuem
para mudar a cena. Mais algumas avenidas, deixo-o em
casa e sigo ouvindo o rádio.
A cracolândia volta a ser notícia, agora a cidade se
vê às voltas com a sujeira que jogou debaixo do tapete.
Esqueceram que por trás da sujeira tem gente, e gente
sempre dá a volta por cima. Mesmo que seja para continuar
na mesma situação.
Arq. Alex Marques Rosa.

Participe do boletim do IAB/SP:
Envie seus comentários, críticas e sugestões.
Conte seu causo, envie seus riscos.
Indique assuntos para a pauta.

boletim@iabsp.org.br
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