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editorial

Continuando a conversa...
S
uperado o susto, não houve tempo ainda para recompor os
ânimos. Já que “São Paulo não pode parar”, o IAB também
não: seguimos em frente com nossas atividades e produzimos
esta nova edição do Boletim. Partindo da experiência anterior
– ainda sob supervisão do mestre – avaliamos erros e acertos,
traçamos os rumos e aqui estamos, para tratar das notícias
deste período, refletir, levantar idéias em debate e anotar a
memória de nosso Instituto.
De início, apresentamos a entrevista com Rosana Ferrari, na qual
revelamos o perfil da nova presidente e os planos para enfrentar o
desafio de continuar a tecer a rede do IAB Paulista, entre capital e
interior. Tarefa desenhada, sendo colocada em prática. A reportagem
sobre o encontro ocorrido em Americana mostra um pouco desta
integração, que promete se ampliar com a experiência, já agendada,
de uma primeira reunião através de videoconferência, entre diretoria
e núcleos.
Segue firme também a parceria com o Sindicato dos Arquitetos
de São Paulo - SASP. Resultado de muitos debates, lá e cá, publicamos
o Manifesto dos Arquitetos frente às Eleições Municipais de 2008, no
qual marcam responsabilidade perante este processo e indicam aos
futuros administradores públicos o compromisso com cidades mais
justas. Ainda tratando de parcerias, mostramos o lançamento, na
sede do IAB/SP, da cartilha elaborada pelo Grupo de Trabalho de Pa-

trimônio Histórico e Arquitetônico do CREA/SP, e registramos as imagens do Ciclo de Palestras da Iniciativa Solvin Arquitetura Sustentável
2008, paralelo ao concurso para estudantes.
Em branco não podia ficar a memória de Joaquim Guedes. Para
tanto, organizamos um documento especial com textos sobre fatos
de sua vida, suas obras, suas idéias. Na seção Projeto, amostra de sua
participação no concurso para sede do IPHAN em Brasília, mostrando
o seu método dos diagramas. In memorian relata o dia após o trágico
acontecimento, com viés emocionado do repórter J. Wolf. No artigo
“Simulacro ou cidade real?”, último e inacabado texto de Guedes, não
deixou de ser polêmico ao defender suas convicções. Publicamos na
íntegra suas idéias a respeito de recente debate sobre a questão do
mercado imobiliário.
Em sua homenagem, juntamos ainda alguns depoimentos, como
a singela lembrança de sua irmã, sobre a casa que ele projetou para a
família. Lembro dele dizendo que este projeto era um de seus preferidos, como exemplo de simplicidade. A arquitetura como necessidade primeira, a arte de construir ao rés-do-chão da vida cotidiana.
Não gostava muito de ver sua imagem estampada por aí, mas ele
há de compreender: foi inevitável incluirmos uma reprodução da tela
com seu auto-retrato, feito na década de 1960. Com ela, guardamos
dele uma lembrança em cores.
Alex Marques Rosa

Capa:
Detalhe do auto-retrato do jovem Guedes (contracapa)
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entrevista Rosana Ferrari, Presidente do IAB/SP

Com a palavra, Rosana Ferrari
BO Você se formou arquiteta, quando
e em que Faculdade?
RF Em 1981 – na PUC Campinas.
BO Como surgiu a vocação pela Arquitetura?
RF Quando criança e adolescente ouvi muito sobre a obra do Arquiteto Vasco Venchiarutti, que foi duas vezes prefeito de Jundiaí e
que tinha no seu portfólio, obras importantes. Minha mãe me falava
muito dele, das obras residenciais que ela gostava e me mostrava
além dessas, obras publicas que até hoje são relevantes para a cidade.
Além disso, acho que todos nós temos uma história na família que
nos influencia de alguma forma para que possamos escolher nossos
caminhos. Na minha história, tem meu avô materno que era mestre
de obras, pedreiro com as técnicas construtivas dos italianos que vieram para o Brasil, no inicio do século passado. Pelo lado paterno meu
avô (Ferrari) também era pedreiro, vindo de Carrara, para trabalhar
na empresa de um dos meus bisavôs, também imigrante, que era
engenheiro austríaco e estava no Brasil com uma empresa em São
Paulo de calçamento de ruas. Meu pai era técnico em edificações e
fazia projetos de casas pequenas. Mal o conheci, porque faleceu muito novo e eu tinha apenas dois anos de idade. Cresci vendo e ouvindo
sobre obras.
BO Qual foi um professor marcante? Por quê?
RF Foram vários professores que tiveram importância na minha
formação dentro da graduação, mas dentre eles (“bairrismos a parte”), destaco o Araken Martinho, Antonio Fernandes Panizza, o Oswaldo Pizzolato, o Igar Fehr e a Suzana Traldi.
Todos eles profissionais que até hoje admiro e que, com decorrer
dos anos tornaram-se não só mestres e inspiradores, mas amigos. Na
pós-graduação tenho que mencionar a Raquel Rolnik, que teve papel
fundamental na orientação dos meus trabalhos de especialização e
que me ajudou teoricamente na condução de um trabalho de Plano
Diretor, que coordenei em 1996, na cidade de Itatiba.
BO O que a motivou a participar, na condição de 1º vicepresidente, da chapa 2 “Arquitetura”, liderada pelo arquiteto
Joaquim Guedes?
RF Ser primeira vice de uma chapa por ele encabeçada foi para
mim uma grande honra. O Seu trabalho em prol da Arquitetura vinha ao encontro com o que eu acreditava e acredito. Fazem parte
da minha visão para com relação ao futuro do IAB. A democratização
da entidade, a expansão das discussões profissionais e principalmente o fato dele acreditar que os arquitetos têm que ocupar todos os
espaços possíveis dentro da sociedade, nas representações, nas entidades e com as parcerias, nos aproximou enquanto ideais para se
construir uma profissão. A Luta do arquiteto e humanista, em defesa
da “grande massa de arquitetos”, como ele mesmo colocava, era a luta
de cada um de nós, que o ajudamos a compor a chapa 2 e a vencer
as eleições, enfrentando todas as situações difíceis. Os milhares de
arquitetos do estado de São Paulo precisam e querem uma referência, precisam e querem trabalhar com arquitetura. Precisam e querem
principalmente ter acesso à sua entidade de classe.
BO Em que circunstâncias, você o conheceu?
RF As suas idéias sempre revolucionárias e a frente do nosso
tempo, difíceis muitas vezes de serem compreendidas me foram colocadas, em 2006, num encontro por ele mesmo conclamado e que
visava à união e a participação de todos os arquitetos do estado. Esse
encontro foi em Campinas e eu queria ao menos entender o porquê

do descontentamento daquele profissional tão ilustre e reconhecido
internacionalmente para com os acontecimentos do Departamento
São Paulo. Indo à Campinas pudemos, eu e a Liane, ambas na direção
do IAB Jundiaí, entender que a luta daquele grupo vinha ao encontro
dos objetivos por nós também almejados. Passei então a admirar o
Prof. Guedes (como carinhosamente o chamávamos), que nos ensinava a cada minuto da sua companhia, o que era questionar e duvidar, para obter respostas nem sempre definitivas ou finais.
BO Como foi esse momento, de se deparar com outra missão, ao assumir, num momento inesperado, a direção do IAB
paulista?
RF Num primeiro momento, profundamente triste pela perda.
Depois me vi inesperadamente tendo que assumir, de forma definitiva, a direção do Departamento de São Paulo. Sem essa ambição,
cheguei até aqui pelo meu trabalho. A missão que me foi dada nesse
momento é muito grande e de enorme responsabilidade, que é a de
não só dirigir a entidade, mas facilitar para que a condução da Diretoria e do Conselho seja no sentido de dar continuidade aos ideais que
nos reuniu. Chegar ao poder nem sempre é tão difícil, mas se manter
comprometido com os objetivos iniciais é muito trabalhoso.
BO Vivendo em Jundiaí, onde mantém escritório, como
vem administrando as tarefas de profissional, no Interior e as
de presidente do IAB, na capital?
RF As distâncias físicas, sob o meu ponto de vista, não impedem
a gestão e nesse caso tenho algumas questões a meu favor. Além da
facilidade de deslocamento, porque tenho trabalhos particulares em
toda a região, penso que principalmente o arquiteto tem que usar as
formas de planejamento a seu favor. Somos treinados para planejar
e o meu trabalho enquanto profissional prestador de serviço vai ao
encontro dessa organização. A comunicação via internet e telefone
encurta as distâncias e isso não é novidade nenhuma. Mas a principal
questão na gestão é a forma como se usa a estrutura administrativa
da entidade, bem como delegar ações. Não estou sozinha existe uma
Diretoria, o Conselho e muitos arquitetos voluntários que fazem parte
dos nossos grupos de trabalho. Procuro sempre ser pró ativa, incentivando aqueles que estão colaborando com a entidade, não com a
Rosana Ferrari.
BO Qual a imagem e a lição que você guarda do arquiteto
Joaquim Guedes, que, numa das reuniões, sugeriu que você se
mudasse para São Paulo?
RF A imagem é a de um batalhador incansável. Era admirável
presenciar a sua juventude na hora de um embate ou de uma decisão mais importante! Ele tinha prazer em romper como o “velho”,
com o ultrapassado. Seu espírito era inovador E MUITO À FRENTE
DO NOSSO TEMPO. Eu disse uma vez a ele, ao que recebeu com um
sorriso orgulhoso: “Prof. Guedes você é o Mozart e existem Salières
querendo derrubá-lo.”
A lição, talvez a maior delas, tenha sido a de que se deve questionar sempre, duvidar sempre, porque as certezas, algumas vezes
são burras.
BO Na sua opinião, nesse breve “pontificado” de Guedes à
frente do IAB, qual foi um fato ou gesto marcante, inovador?
RF Foi a aproximação com o SASP – Sindicato dos Arquitetos do
estado de São Paulo, cuja parceria resultou na construção do Manifesto
de SP, por ocasião das Eleições 2008. Para mim esse fato é marcante
porque muda radicalmente as posturas da entidade, rompe com o que
é ultrapassado, além de abrir um leque de possibilidades no que conBO 62 ago set out 2008
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entrevista Rosana Ferrari, Presidente do IAB/SP
cerne às parcerias com outras entidades. Esse relacionamento entre as
entidades IAB e SASP ao demonstrar a preocupação democrática com
a grande maioria dos profissionais de arquitetura, ainda produz um
documento de importância estadual, que gera um compromisso dos
candidatos às eleições de 2008 com a nossa classe.
BO Numa época, em que as mulheres assumem, cada vez
mais, responsabilidades públicas, o que você desejaria mudar
num IAB presidido, agora, por uma arquiteta?
(aliás, você é a segunda, depois da Arq. Rita de Cássia Alves
Vaz, que, em 1983, em circunstâncias, também especiais, acabou presidindo o Instituto. Confiram o depoimento da arquiteta no BO 22, página 2)
RF O que eu gostaria de mudar e estou trabalhando para isso com
a implantação do dinamismo feminino (aliás, temos várias mulheres na
diretoria), é romper com o paradigma de um mundo masculino que
visa única e exclusivamente à competição. Não vamos confundir aqui
com ser feminista, mas o sentimento masculino que busca o poder
pelo poder, a guerra, a conquista a qualquer preço, está longe de ser
um sentimento essencialmente feminino. A mulher tem o instinto de
“Mater”, portanto não é da sua essência a destruição ou a desunião. Sua
ação no comando equilibra e proporciona atitudes mais humanistas,
que conduz a formas de gestão mais produtivas e empreendedoras.
BO A seu ver, por que a mídia especializada tem enfocado
tão timidamente a produção dos arquitetos do Interior?
RF Os arquitetos do interior estavam esquecidos. Com pouco ou
quase nenhum canal de comunicação, os trabalhos produzidos por
todo o estado, pouco divulgados, muitas vezes se perdiam no tempo,
sem a possibilidade de discussão com os demais colegas, numa riqueza de intercâmbio que poderia ser incentivada. Temos que usar as
premiações, os concursos públicos e as universidades para divulgar
esse universo, que unido à grande produção da cidade de SP deve
resultar numa força muito grande para a classe, divulgando a arquitetura e revelando talentos. Outro canal de comunicação deverá ser
a ação dos núcleos do IAB, que hoje, mais ligados ao departamento,
podem alimentar tanto a mídia especializada, quanto o nosso boletim de informações, facilitando ainda mais o diálogo entre todos os
arquitetos do estado.

BO Frente aos novos desafios, você tem recebido o apoio e
colaboração de outros arquitetos e do IAB nacional?
RF Tem havido sim a colaboração da Diretoria e dos Conselheiros. Arquitetos associados da capital e do estado tem se unido ao
nosso trabalho. Outros Departamentos como Minas Gerais e Rio
de Janeiro, através dos nossos queridos amigos, têm se mostrado
bastante solidários à nossa causa Agora quanto ao IAB Nacional,
que deveria ser o grande aglutinador de forças e o centro apaziguador dos conflitos, posso dizer que, ao se render aos interesses
de um grupo que não se conforma em perder as eleições, tenta
intervir de forma ditadora nas ações e nas decisões judiciais, determinando que haja novas eleições, baseado num estatuto que
não é o de São Paulo.
Temos ainda o apoio da direção de duas das maiores entidades
de ensino do Brasil, que são a FAU USP e FAU Mackenzie, tendo respectivamente no comando o arquiteto Sylvio Sawaya e a arquiteta
Nádia Somekh
BO Em síntese, entre as propostas defendidas pela chapa 2,
qual você pretende priorizar?
RF Fizemos em março desse ano um Planejamento Estratégico
Situacional, em que objetivamos várias ações dessa nossa gestão.
Dentre o que nos propusemos, muitas ações estão concretizadas,
algumas em andamento e outras em vias de serem iniciadas: A consolidação da relação do IAB com a UIA; Ampliação da participação
de estudantes de arquitetura; O aprofundamento no conhecimento das Licitações Públicas, para intervir de forma positiva, abrindo
novos campos de atuação; transformar o IAB SP efetivamente num
Departamento Estadual; Implantar uma política de comunicação
social; melhorar a qualificação profissional; rediscutir a Bienal Internacional de Arquitetura entre outros. Sabendo que é muito trabalhoso, para uma entidade como a nossa, que se propõe a uma atuação contando com o trabalho voluntário de seus colaboradores,
pretendo profissionalizar cada vez mais as nossas ações, dentro é
óbvio do que nos permite a sua legislação, com as parcerias que
estamos estabelecendo junto ao setor privado da produção e da
construção civil. A restauração da sede é um ponto de honra para
nós arquitetos e será realizada dentro dessa gestão!
José Wolf

curtas
Joaquim Guedes homenageado no NUTAU
2008
O professor titular da FAU/USP, Joaquim
Guedes, falecido há cerca de dois meses, recebeu uma homenagem póstuma do NUTAU/USP
- Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
por ocasião do encerramento do 7º Seminário
Internacional “Espaço Sustentável: Inovações para
Edifícios e Cidades”, no dia 12 de setembro, no auditório Ariosto Mila da FAU/USP.
A cerimônia realizada no auditório Ariosto
Mila incluiu discursos proferidos pelo arq. Sylvio
Barros Sawaya, diretor da FAU/USP e pelo arq. Bruno Padovano, coordenador científico do NUTAU/
USP, após os quais uma placa de homenagem aos
“inestimáveis serviços prestados à Arquitetura Brasileira” foi entregue pela coordenadora de Logística
do NUTAU/USP, prof. Patrícia Bertacchini ao filho
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do homenageado, o arquiteto Francisco (Chico)
Guedes, que agradeceu em nome de seu pai, um
dos grandes mestres da Arquitetura brasileira contemporânea e professor de grande importância
no ensino e pesquisa desenvolvidos nos cursos de
graduação e pós-graduação da FAU/USP.

Em seguida, foi realizado um almoço de confraternização entre os organizadores e patrocinadores do evento e os familiares dos dois arquitetos homenageados, incluindo o arq. e eng. Jarbas
Karman, falecido no primeiro semestre de 2008.

Homenagem do NUTAU – À mesa, profs. Geraldo Gomes Serra, Sheila Walbe Ornstein,
Khaled Ghoubar, Sylvio Sawaya, Bruno Padovano e Patrícia Bertacchini

Bruno Padovano

Bruno Padovano e
Francisco Guedes

curtas
Foto: Eduardo Habu

Reunião Estadual do IAB/SP
Conselho Diretor, Conselho Superior e Núcleos

1ª Reunião estadual.

Foto: Ary França

1ª reunião estadual, realizada em 26/
Janeiro/2008, na cidade de Campinas, tendo como
anfitrião o presidente do Núcleo, André Kaplan: a
reunião conduzida pelo presidente Joaquim Guedes com presença dos presidentes e representantes de Núcleos discutiu e aprovou o planejamento
da reestruturação estadual do IAB para a gestão
2008/2009. Dentre as principais medidas, destacase a expansão geopolítica do Departamento por
meio da criação e reativação dos Núcleos como
instrumento de consolidação da representatividade do IAB junto aos arquitetos paulistas.

2ª Reunião estadual. Arquitetos do interior e da capital,
amigos e familiares do arquiteto guedes marcaram presença
no histórico Encontro Estadual de Americana.

2ª reunião estadual, realizada em 30/
Agosto/2008, na cidade Americana, tendo como
anfitriã a presidente do núcleo, Denise Bittar: presidida por Rosana Ferrari teve como momento
culminante a inauguração da sede própria do Núcleo Americana, Parque Ecológico, cuja edificação
recebeu o nome do nosso saudoso presidente
Joaquim Guedes, morto em 27 de julho p.p., com
a presença dos familiares do querido arquiteto.
Nesta oportunidade foram feitas várias manifestações que emocionaram todos os presentes.
Foram aprovadas a composição das diretorias executivas e conselhos fiscais dos núcleos
que ainda não estavam regulares junto ao departamento. Ficou definida a data de 20 de outubro
para realização de assembléia geral extraordinária
de associados dos Núcleos para reforma dos estatutos sociais, que ainda não estão adequados,
dos núcleos do interior, conforme determina a lei
federal 10.406/2002.
Nesta mesma data será testada a primeira
reunião em teleconferência do IAB. Aprovada a
data de 29 de Novembro de 2008 para a 3ª reunião estadual que será sediada pelo Núcleo São
Jose do Rio Preto.
Ronald Tanimoto

Restauro IAB
O prédio-sede do IAB, tombado em 2002, mas
que se encontrava em processo de deterioração,
está atualmente em plena fase de restauração,
com a colaboração e apoio de várias empresas da
construção civil. Depois da conclusão dos trabalhos de impermeabilização da laje de cobertura
(que, por sinal, oferece uma bela vista para a cidade), outras etapas começam a ser enfrentadas. A
conclusão do projeto de restauro, conforme declarou a presidente Rosana Ferrari à revista Projeto,
constitui um dos compromissos da atual gestão.
130º COSU
Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, será realizado
em Belém, capital do Pará, o 130º COSU, reunião
do Conselho Superior do IAB. O encontro deverá
contar com a participação de representantes dos
Conselho Superior de todos os Departamentos
do país. Inclusive, de São Paulo.
Curso Gerenciamento e Marketing de Projetos
Dezembro
24 vagas
Carga Horária: 12 horas
Data: 05/12/2008 - sexta-feira das 19h às 23h
Data: 06/12/2008 – Sábado das 9h as 13h - 14h as 18h
Local: Rua Bento Freitas, 306 - 4º andar - Sede do IAB-SP
Investimento:
Sócios do IAB-SP: R$ 260,00
Não sócios: R$ 360,00
Arq. Prof. Dr. Walter Maffei
Objetivo
Dar ao profissional uma metodologia integral
de atuação no campo administrativo e de marketing
de projeto nas áreas de arquitetura ou engenharia.
Mostra como preparar a proposta técnica e comercial para o cliente a partir dos custos do escritório
para elaborar o projeto ou consultoria, e não a partir
do custo da obra. Desta f orma geram-se os dados e
parâmetros para o gerenciamento do projeto, através do custo analítico. O marketing do escritório é
montado a partir desta metodologia.
Informações: (11) 3259-6866
Ficha de Inscrição: www.iabsp.org.br/inscricao_
cursos.asp
Premiação de Arquitetura IAB/SP 2008
O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento São Paulo, IAB/SP, tem o prazer de convidar
os arquitetos residentes no estado de São Paulo
para a Premiação de Arquitetura do IAB/SP 2008.
A Premiação de Arquitetura do IAB/SP 2008
tem como finalidade reconhecer os desafios enfrentados pela arquitetura paulista e dar luz às
propostas criativas e originais, sobretudo aquelas que trazem preocupações sócio-ambientais
e contribuam para o desenvolvimento sócioeconômico.
A participação é aberta aos arquitetos residentes no Estado de São Paulo, com projetos ou
obras concluídas no biênio 2007-2008; os trabalhos podem estar localizados no Estado de São
Paulo ou fora deste.
Para melhor identificar a produção da arquitetura paulista contemporânea, estabeleceram-se

seis categorias: edifício, habitação de interesse social, urbanismo, paisagismo, design e crítica.
Os imensos desafios habitacionais e urbanos
e suas soluções espaciais clamam a presença do
arquiteto; compreende-se a arquitetura como a
disciplina responsável para a proposição de espaços adequados para as atividades humanas; a
arquitetura como a arte de construir, nomeando
as alternativas para essa demanda.
E esse é o grande desígnio da premiação de
arquitetura IAB/SP 2008 por um lado, identificar,
por outro, divulgar a produção da arquitetura
paulista, abrangendo os vários campos de atuação e as diversas demandas da sociedade, tendo a
reflexão e a valorização como parâmetros.
Nesta edição, ao lado dos prêmios “Rino Levi
para obra construída” e “Carlos Barjas Millan para
projeto”, instituiu-se o prêmio “Joaquim Guedes –
cidade contemporânea”, para projetos ou obras
de urbanismo ou habitação social.
Inscrições e entrega dos trabalhos: de 1º de
outubro a 15 de novembro de 2008.
Premiação: dia 11 de dezembro 2008, às
20h00min, no Museu de Arte de São Paulo –
MASP
Informações: IAB/SP-Telefone: 3259-6866 |
3259-6149; e-mail: premiacaoiabsp2008@iabsp.
org.br; site: www.iabsp.org.br
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Coordenação Geral: Arq. Liane Makowski
Almeida
Arq. Adilson Costa Macedo
Arq. João Whitaker Sette Ferreira
Arq. Newton Massafumi Yamato
APOIO CULTURAL: REVISTA PROJETO

21-o OPERA PRIMA
21-o edição do Cncurso Nacional de Trabalhos
Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Concurso aberto a todos os formandos de
2008, de acordo com os critérios de participação
estabelecidos no regulamento. Procure o regulamento na coordenação dos cursos e/ou secretaria
pelo email operaprima@goyeventos.com.br ou
acessando os sites www.iab.gov.br, www.projetandocompvc.com.brou www.arcoweb.com.br
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documento conversando com Joaquim Guedes

Registro de uma obra inacabada
“T

udo quanto vimos a ser, mesmo por breve tempo, já estava preparado. Havia em mim um arquiteto que as circunstâncias não
acabaram de formar” (Eupalinos)
Cidadão brasileiro consciente, um ser humano “polêmico” e contestador
implacável, torcedor são-paulino, doutor- professor, pensador, urbanista, líder
carismático, ateu convicto e, acima de tudo, arquiteto, o “Eupalinos” brasileiro Joaquim Guedes nasceu em São Paulo, em 32, quando, sob o governo do
gaúcho Getúlio Vargas, é instituído um novo Código Eleitoral, estabelecendo
o voto secreto, além de aprovar direitos de participação política às mulheres.
Ao 22 anos, em 1954 (em plena época do suícídio de Vargas), diploma-se
na FAU/USP, na qual foi professor titular de Projeto de Edificações nos cursos
de graduação e pós-graduação. No início dos anos 70, em pleno período da
ditadura militar, além de ser indicado como membro da Comissão Habitat
da UIA, é convidado para lecionar na Escola de Arquitetura de Estraburgo, na
França. Apaixonado pelo projeto arquitetônico, defendeu a tese de doutorado em torno da temática preferida: “O projeto e seus caminhos”.
Ao contrário de uma “produção arquitetônica de cópia” ou xérox, tão
valorizada pela mídia internacional e o pelo mercado imobiliário, que
ele não cansava de criticar, lutou por uma Arquitetura local e regional
autêntica, com resposta competente ao desejo do cliente e especificação correta dos materiais, além da ênfase à composição estrutural e ao
rigor construtivo, para responder às reais necessidades do morar humano. Num depoimento, desabafou: - A falta de substância e conhecimento
construtivo da produção arquitetônica atual me preocupa.
A partir de princípios e buscas próprios, até dissonantes dos códigos
acadêmicos, inicia sua trajetória profissional, nos anos 50. Trajetória desenhada por projetos de residências, edifícios públicos, administrativos,
institucionais, culturais e conjuntos habitacionais, a exemplo do Conjunto
Padre Manoel da Nóbrega, da Cohab, em Campinas ( 1973), destinado ao
cidadão de baixa renda, o Sesi de Mogi-Guaçu, SP (1988) ou o teatro municipal de Londrina, PR (1995).
Profissional polifônico e plural, elaborou planos de urbanização para
Ubatuba, no Litoral Norte paulista, Piracicaba, Campinas, Americana e Recife,
PE. Ao mesmo tempo, planejou núcleos urbanos e cidades, entre os quais,
Caraíba, implantada em pleno sertão da Bahia, Marabá, Barcarena e Carajás,
no Pará, cujo croquis inspirou a capa do Boletim 61, o único de sua gestão.
Quanto às cidades e núcleos urbanos, no documento “Joaquim Guedes”
produzido pela arq.
Sandra Pini e publicado
pela AU nos anos 90, a
ex-estagiária do arquiteto observa: “Os seu
projetos de cidades e
para cidades, além de
contemplar os ajustes
entre elementos universais e específicos,
estabelecem os limites
entre a intervenção
categórica do arquiteto
e as possibilidades de
adaptação que cada
usuário pode fazer”
Ao mesmo tempo,
esses projetos lhe possibilitaram enriquecer
a bagagem cultural e
projetual frente a outros fatores e desafios
Capa original do caderno de apresentação do projeto.
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contemporâneos, incluindo questões geoecológicas, climáticas e tecnológicas. Que, também, lhe despertaram a atenção para a complexa e discutível ocupação territorial do país.
Quanto às residências, chamam à atenção, a que projetou em alvenaria
aparente, num terreno estreito, para seu pai, José Antero Guedes, ex-funcionário da Ferrovia Sorocabana, cujo projeto adorava mostrar nas palestras. A
residência Cunha Lima, considerada pelos críticos uma obra de apologia ao
concreto armado documentada por revistas e livros, entre os quais, “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, de Yves Bruand, que ressalta “o jogo complexo
de linhas que se soma à variedade dos efeitos de planos, superfícies e volumes criados pela liberdade da disposição interna e externa”, da proposta.
Registrada, ainda, pela “Arquitetura Moderna Paulistana”, uma publicação
coordenada pelos arquitetos Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo Corona.
Num texto curto e objetivo, enfatizam “a estrutura de concreto armado (da
residência) assume um grande significado formal. Os três pavimentos elevados constituem lajes de diferentes perímetros, que são sustentadas por um
sistema vertical e inclinadas...”, garantindo vistas nas diagonais.
A lembrar, ainda, a residência que elaborou para Eduardo e Marta Suplicy, em 1971 e a residência Anna Mariani, em Ibiúna, SP, na qual faz uma
homenagem a um de seus mestres, Alvar Aalto, utilizando-se da madeira e
da alvenaria. A residência Waldo Perseu Pereira (1966) e a sua própria, na qual
revê algumas soluções construtivas e espaciais presentes no projeto Cunha
Lima. Por exemplo: os caixilhos voltam a ser madeira, que havia abandonado
no meio do caminho.
A registrar, também, o projeto de reforma ou restauro de uma casa no
bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, no final dos anos 80 com a colaboração de Francisco Guedes (Chico), Luiz Fernando Mariani e Maria Lúcia
Morais. Num comentário a respeito do trabalho, volta a escandalizar: “Destruir
ou construir, no fundo tem o mesmo valor”!
No final dos anos 50 e início dos anos 60, durante o governo do mineiro
JK (Juscelino Kubitschek) idealizador da nova capital para o país, por meio de
um concurso ele se fez presente. Com apenas 23 anos, participou do concurso, com Carlos Milan, Domingos Azevedo e Liliana Marsicano, então, sua
esposa. Apesar de desclassificado, foi elogiado pelo júri, inclusive por Yves
Bruand, que o incluiu entre os “arquitetos mais promissores” de sua geração.
Ao elaborar a proposta para a nova capital, a equipe, cuja maioria havia trabalhado com o padre dominicano francês Lebret, decidiu apostar
numa solução, na contramão dos modelos e proposições racionalistas
de organização urbana consagrados pela Carta de Atenas. Com isso, a
equipe projetou uma cidade monocêntrica e estrutura linear, capaz de
crescer e se expandir no futuro.
No artigo “Por uma nova cidade”, entre inúmeros que escreveu, deixou
claro: “Em 1957, o urbanismo estava em crise. A nova palavra de ordem
era planejamento. A Carta de Atenas se mostrava ingênua e alienada. Por
outro lado, as concepções inglesas derivadas, de outra vertente, do urbanista Geddes não tinham sido confirmadas nas reconstruções do pósguerra. De qualquer forma, eram um melhor começo, à medida em que
se voltavam mais ao homem concreto e à sua vida cotidiana. Ficaremos
sempre a dever aos ingleses essa lição. A cidade nova deve propor novos
universos sociais, que implicam programas habitacionais, de saúde e de
educação, e não apenas obras públicas.
Além de outros concursos nacionais, participou de vários internacionais, como o da ampliação do Museu de Prado, na Espanha, a convite
de um grupo de arquitetos de Madrid, e o da requalificação de Bicocca,
antiga área industrial da Pirelli, na Itália (vencido pelo escritório Vitório
Gregotti) e do Centro Cultural de Lisboa, Portugal.
Dentre os diversos prêmios, merecem menção o prêmio na categoria
habitação individual (residência Cunha Lima), que recebeu na VIII Bienal
Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 1965. O prêmio Gover-

Detalhe da prancha 1.

nador do Estado, em 1968, pelo projeto da residência F. Landi e, ainda,
o prêmio que ganhou, em 1969, na Bienal de Arquitetura, Bahia, pelo
projeto da Biblioteca Central da Bahia. A esses, soma-se o prêmio Rino
Levi do IAB/SP, como “melhor obra construída” (residência W. P. Pereira). E,
em 1992, na Bienal de Arquitetura de Santiago do Chile, seu projeto para
Caraíba é destacado pelo júri como um dos oito projetos brasileiros mais
significativos dos anos 80.

Homenageado na gestão do presidente Haroldo Pinheiro, do IAB
nacional, recebeu durante o XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado no Rio, em 2003, o “colar de ouro” do IAB, quando voltou a invocar
sua tese preferida; “O que nos interessa é a matéria, que nos possibilita a
criarmos espaços mais humanos e solidários”.
Sempre antenado e conectado, participou, em 2002. do Congresso
Mundial de Arquitetura organizado pela UIA, em Berlim, Alemanha, no
qual fez parte do Comitê Científico, como único representante do Continente sul-americano, quando foram discutidos assuntos sobre o tema
“Recursos em Arquitetura”.
Finalmente, no dia 21 de dezembro de 2007, depois de uma longa e
histórica jornada, elege-se presidente do IAB paulista. Com mais de dois
terços dos votos e por força de liminar judicial. Os que detinham há muito o
poder, não aceitavam a modernização do IAB aos novos tempos. Ampliando a participação dos arquitetos, sobretudo dos arquitetos do interior paulista. Aos 76 anos, ativo e atrevido, assumiu a direção do IAB, anunciando
“queremos mudar”, sinalizando uma nova rota para o Instituto.
Uma de suas últimas participações internacionais foi em Turim, na
Itália, no final de junho e início de julho, quando fez parte de uma comissão temática no XXIII Congresso da UIA, sob o tema “Transmitting architecture”. Que coincidência feliz para um arquiteto que viveu a Arquitetura
como um apostolado em defesa da vida, da mudança e do futuro.
A exemplo do apóstolo Paulo, em suma, poderia dizer “o bom combate combati”!
Pesquisa: José Wolf

curtas
UMA BIENAL VERDE
Dentro do paradigma institucional assumido pela diretoria do IAB/
SP, baseado numa abertura democrática do Instituto para tornar-se mais
representativo dos anseios da classe, propõe-se uma Bienal mais arejada, mais interativa com os Departamentos e Núcleos do IAB e, principalmente, voltada ao grande tema que preocupa os arquitetos e urbanistas
do mundo inteiro: O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Esse tema deve
ser encarado sob vários ângulos, além do mais óbvio, o ecológico (em
tempos de aquecimento global): o social, o econômico, o espacial e o
cultural. Todos esses cinco aspectos da sustentabilidade convergem na
questão urbana, face à rápida e intensa urbanização nos países em desenvolvimento, e à excessiva dispersão urbana nos países mais desenvolvidos. O IAB/SP enviou aos demais Departamentos um esboço da idéia
de uma “BIENAL VERDE”, voltada ao desenvolvimento urbano sustentável
e a uma arquitetura elaborada de acordo com as novas necessidades,
próprias do atual momento histórico. Mais Internacional e ao mesmo
tempo mais representativa das arquiteturas das várias regiões do Brasil,
mais enxuta e impactante no meio social, mais econômica e pertinente
com relação aos recursos possíveis de serem captados, e, principalmente,
mais aberta às sugestões dos colegas oriundos das diversas regiões do
Brasil. A 8ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE SÃO PAULO (8ª
BIA-SP 2009) pretende ser um marco na seqüência de eventos semelhantes, projetando o Brasil no cenário internacional, ao abraçar a grande
causa que une a humanidade como um todo, preocupada como esta
com seu futuro frente à insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento global.
IAB – SP HOMENAGEIA JOAQUIM GUEDES COM UM FORUM
PERMANENTE DE DEBATES EM SEU NOME
A partir do mês de outubro o IAB – SP estará recebendo as sugestões, oriundas dos Núcleos Paulistas, sobre os temas de interesse dos
arquitetos e urbanistas filiados ao Instituto no Estado de São Paulo, para
iniciar o FORUM PERMANENTE DE DEBATES JOAQUIM GUEDES. Segundo
a proposta aprovada pela Diretoria do IAB – SP, os Núcleos deverão reali-

zar reuniões com relatórios mensais sobre temas prioritários da atuação
dos profissionais da área, definidos através de uma consulta aos sócios.
Tais relatórios serão disponibilizados pelo site do IAB-SP e farão parte de
relatórios gerais elaborados pela Diretoria, que visarão informar os interessados e envolvidos nessa questão (entidades públicas e privadas)
sobre o conteúdo dos temas, soluções sugeridas para a superação de
deficiências e/ou aproveitamento das potencialidades por um exercício
mais digno e socialmente mais reconhecido da profissão de arquitetos
e urbanistas. O FÓRUM foi dedicado ao ARQUITETO E PROFESSOR JOAQUIM GUEDES, cuja incansável luta por uma profissão livre de casuísmo,
interesses sectários e aberta a uma ampla e democrática discussão deverá, dessa forma, ser sempre lembrado.
JOAQUIM GUEDES – JUSTA HOMENAGEM
Professor de muitas gerações. Instigante, não aceitava por menos.
A conversa, a revisão tinha que atingir o seu máximo. Em plena vitalidade, com muitos planos coesos, estava sempre cercado de antigos
e novos amigos. Sua morte soa inadmissível. É nosso querido mestre
e amigo que se vai. Os tributos não cessam. E-mails e telegramas de
todo Brasil, do mundo, um dos últimos da presidente da UIA, a arquiteta australiana Louise Cox. No inicio, a dúvida onde velar, no IAB
ou na FAU, pois as duas Instituições fazem parte de sua história... Por
fim, a cerimônia na FAU/Maranhão. Dois dias de muita emoção, com
muitos amigos, parentes, alunos, clientes, autoridades vindos de todo
o Brasil. A diretoria do IAB/SP presente o tempo todo... o presidente
do novo IAB Paulista recebeu as devidas honrarias... e não param as
idéias de homenageá-lo. Livro de ouro do CREA, nome da sede de
Americana, do boletim 62, de premiação do IAB/SP, provavelmente
nome do 130º COSU. Ainda, o Diretor da FAU Silvio Sawaya, com o
Conselheiro do IAB, Pedro Taddei, combinaram com Rosana Ferrari,
atual presidente do IAB/SP, realizar um grande evento sobre a vida e
obra de Guedes, para março de 2009, na FAU/USP – com seminário,
exposição, catálogo bilíngüe etc.- justa homenagem ao grande arquiteto Joaquim Guedes.
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evento

Ciclo de Palestras Iniciativa Solvin 2008*
A Iniciativa Solvin 2008 promoveu nos meses de agosto e setembro o Ciclo de Palestras - Iniciativa Solvin Arquitetura Sustentável, como
forma de divulgação do concurso para estudantes de Arquitetura. Foram realizadas seis palestras em escolas da cidade de São Paulo, por
arquitetos e professores renomados, ligados à discussão da Arquitetura sustentável. O evento foi organizado pelo Instituto dos Arquitetos do
Brasil - Departamento São Paulo, Solvay Indupa, Estúdio Brasileiro, Vitruvius e com a colaboração das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo.
19/08
Escola da Cidade
Héctor Vigliecca
O terceiro território

20/08
Mackenzie
Joana Carla Soares Gonçalves
O edifício alto e a discussão sobre
sustentabilidade

21/08
UNIP
Maria Assunção Ribeiro Franco
Projeto sustentável

10/09
UNINOVE
Silvia Manfredi
Arquitetura Sustentável: O resgate do
passado e as necessidades do futuro

11/09
Belas Artes
Ricardo Caruana
Novo ponto de partida: A escolha de
técnicas na construção civil

16/09
FAUUSP
Geraldo Gomes Serra
A sustentabilidade no desenvolvimento das
megacidades

* Texto e fotos por Noele Sandre, Bianca Abdala, Rafael Schimidt e Ary França.
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registro

Vade-mécum (ou guia) sobre patrimônio
histórico

om público expressivo, incluindo a presença de Liane
Makowski, do Núcleo de Jundiaí, e de Eduardo Habu, do
Núcleo de Suzano, aconteceu, no dia 4 de setembro, no auditório Kneese de Melo, na sede do IAB, em São Paulo, o ato de
lançamento da cartilha “Patrimônio Histórico: como e por que
preservar”.
Em linguagem didática e simples, a cartilha, elaborada, via Câmara de Arquitetura, pelo Grupo de Trabalho de Patrimônio Histórico e Arquitetônico do CREA-SP, teve a colaboração e participação
de profissionais das diversas Entidades de arquitetos que participam
desse Grupo, inclusive do IAB/SP. Ao presidir a solenidade, a arq. Nadia Somekh, que representou a presidente Rosana Ferrari (em viagem
de trabalho), convocou representantes do CREA/SP e do SASP, para a
composição da mesa:
Afonso Celso Bueno Monteiro, da Câmara de Arquitetura representando o presidente do CREA/SP (eng. José Tadeu), Nilson Ghirardello, coordenador do grupo de trabalho responsável pela elaboração
da publicação e Daniel Amor, presidente do Sindicato de Arquitetos
do Estado de São Paulo.
A seguir, Nadia Somekh, coordenadora do grupo de trabalho de
Patrimônio Histórico do IAB paulista e membro do Conselho Superior,

em rápida introdução, saudou todos os presentes e destacou o “novo
momento democrático” de um IAB aberto a todas instituições, entidades e universidades, para o debate e discussão de idéias e propostas.
”Precisamos, juntos, discutir, avançar, sensibilizar técnicos da Prefeitura,
a sociedade e a população” quanto à temática, acrescentou, ao anunciar um amplo Seminário sobre Patrimônio, a ser realizado na Universidade Mackenzie, no início de maio do ano 2009.
Sensibilizada, lembrou os últimos acontecimentos. “Ainda estamos tristes com a morte de nosso presidente e, assim, pediria um minuto
de silêncio” em homenagem ao arquiteto que foi, com certeza, professor de muitos que, nesta noite, aqui se encontram. De imediato,
todos se levantaram num gesto e atitude raramente registrados ao
longo da história do Instituto, que, por sinal, a 6 de novembro completará 65 anos de fundação.
Ao se apresentarem, Afonso Celso, Nilson Ghirardello e Daniel
Amor, parabenizaram a iniciativa e agradeceram a acolhida do IAB,
possibilitando a aproximação e colaboração profissional de vários
órgãos e entidades, conforme desejava o presidente Guedes, cujo
nome, por sinal, foi incluído, entre as personalidades marcantes, no
“Livro de Ouro” do CREA.
Em concordância com a afirmação da coordenadora do Grupo
de Patrimônio do IAB, ressaltaram que “é preciso resgatar e preservar o
passado (memória), cuidar do presente(contemporaneidade), mas sem
perder de vista o futuro”, em busca de soluções criativas e inovadoras
para as cidades nas quais deverão viver as gerações que hão de vir!
O arq. Nilson, por sua vez, explicou que o objetivo principal da
criação dessa Cartilha, a ser distribuída nas cidades, foi atingir a sociedade civil, instituições de Ensino, estudantes e a comunidade, de
forma geral, no sentido de esclarecer dúvidas, perguntas e questões
relacionadas ao patrimônio, preservação e tombamento.
Para encerrar o encontro, houve um coquetel de confraternização, no mezanino do prédio, que, por coincidência, se encontra em
pleno trabalho de restauro, reunindo arquitetos, professores, urbanistas, profissionais e técnicos da área de preservação e afins, numa
noite que, também, ficará na história.

Mesa plural – À mesa (da esq. para a dir.) Daniel Amor (Sasp), Nadia Somekh (IAB), Nilson
Ghirardello e Afonso Celso (CREA/SP).

Casa cheia – Profissionais de Arquitetura lotaram o auditório do IAB/SP, prestigiando o
Evento

Cartilha

Fotos: Ary França

C
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atitude

Manifesto das entidades dos arquitetos e
urbanistas frente às eleições de 2008
SASP – Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo
IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento São Paulo

O

“MANIFESTO ESTADUAL DAS ENTIDADES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS FRENTE ÀS ELEIÇÕES 2008”, elaborado pelo IAB – Departamento
de São Paulo e SASP – Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo,
tem como finalidade registrar a posição dos arquitetos frente à administração das cidades. Nesse momento de renovação da administração pública, do executivo e legislativo, essas entidades deixam registradas suas
principais preocupações e reivindicações para os Municípios; e manifestam apoio aos candidatos, ao executivo e legislativo municipal, que se
comprometam com os pontos defendidos nesse Manifesto.
O Manifesto IAB/SP e SASP inscreve-se na agenda do novo IAB Paulista:
da aproximação entre as entidades na luta pela valorização da arquitetura
e desenvolvimento sócio-econômico. No primeiro semestre de 2008, após
uma série de reuniões, ora na sede do SASP, ora no IAB/SP, com discussões
acaloradas, debatendo-se o que é arquitetura, a responsabilidade social
desse campo profissional e compreender a missão dessas entidades, com
a presença firme do Professor Joaquim Guedes, elaborou-se o presente
documento. Após aprovado nas Diretorias dessas entidades o documento
foi disponibilizado em ambos os sites e encaminhado aos candidatos, realizando-se uma série de reuniões; ainda, orientou-se que os Núcleos dessas
entidades elaborassem sua Agenda complementar com o mesmo objetivo.
Esse documento histórico, não é uma peça que se encerra com as eleições,
sim, o registro assumido pelos arquitetos e apresentado à sociedade e futuros administradores públicos do compromisso dos arquitetos frente à cidade
contemporânea.
Arquitetos e Urbanistas e as Eleições de 2008
A participação dos arquitetos e urbanistas nas lutas pela redemocratização do País e nas conquistas pela reforma urbana é um fato. Nesta luta
pode ser destacado o Movimento denominado “O Grito da Cidade” nos anos
80, quando os profissionais chamaram a atenção dos gestores públicos para
o destino das cidades, para a necessidade da implantação de instrumentos
para inibir a ocupação desigual das cidades.
Daí resultou a inclusão dos artigos de Política Urbana e Função Social
da Propriedade na Constituição Federal de 1988 e em 2001, a aprovação do
Estatuto da Cidade; em 2003 na criação do Ministério das Cidades e a realização da 1ª Conferência Nacional das Cidades e a criação do Sistema e Fundo
Nacional de Habitação; em 2004 com a posse do primeiro Conselho Nacional
das Cidades, no qual as entidades dos arquitetos e urbanistas têm representação e atuação ativa.
A estas lutas somam-se o anseio de estender a todos os cidadãos o direito à cidade, promovendo a universalização da assistência técnica, a terra urbanizada e à moradia digna, ao saneamento ambiental e à mobilidade com
gestão democrática e de forma sustentável, é a pauta diária destes profissionais. Os arquitetos e urbanistas reivindicam qualidade de vida para todos nas
cidades, o direito ao trabalho e à remuneração justa.
Os Municípios Paulistas e as eleições
Com o processo de democratização do país, ocorreu um crescente e
generalizado processo de descentralização administrativa e municipalização das políticas públicas, impulsionado, sobretudo após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, levando à transformação e fortalecimento das
instâncias municipais. Tal fato, combinado à descentralização fiscal e à redemocratização do país, destinou ao executivo e legislativo local papel fundamental no destino dos Municípios.
Os Municípios paulistas expressam e sofrem os efeitos do modelo de
desenvolvimento perverso e desigual que foi adotado pelo país nas últimas décadas, exigindo do gestor público prioridade de investimentos nas
áreas sociais. No resultado da leitura da maioria das cidades encontramos
a segregação sócio-espacial, carência habitacional, ausência de saneamento ambiental, precariedade nos transportes públicos, falta de segurança e o
comprometimento das áreas rurais. A falta de um planejamento territorial
participativo nos leva aos chamados problemas urbanos e rurais.
O que esperar das eleições de 2008? O momento é de otimismo, marcado
pelas expectativas relacionadas à ativação da economia e o aumento da capa-
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cidade de investimentos públicos, sejam eles municipais, estaduais e federais.
As disputas em torno destes investimentos e do formato do seu controle social
são aspectos importantes da conjuntura que enseja a consolidação da participação social tanto pelo legislativo como da sociedade organizada.
É neste quadro que se darão as eleições em 2008, para o executivo e legislativo municipais, o que torna fundamental o planejamento participativo
no desenvolvimento das cidades e que reforça a participação de profissionais
capacitados na elaboração e implementação das Políticas Sociais. As entidades representativas dos arquitetos e urbanistas no Estado de São Paulo
manifestam o seu apoio aos candidatos ao executivo e legislativo municipal
que se comprometam com os 10 pontos defendidos pelos arquitetos e urbanistas nas eleições de 2008.
1. Promover o desenvolvimento das cidades
Promover o desenvolvimento das cidades buscando a articulação das
políticas setoriais como habitação, mobilidade e infra-estrutura nas ações e
nos programas integrados, considerando a gestão participativa e a defesa do
patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e ambiental;
2. Planejamento Participativo – Plano Diretor/Regularização Fundiária
Garantir que o Planejamento abranja todos os segmentos da administração municipal e que o Plano Diretor seja um instrumento de debate do
Território Municipal (rural e urbano) e de inclusão social, investindo na regularização da cidade informal e criando canais de participação de todos os
segmentos da sociedade civil.
3. Direito à Arquitetura e Urbanismo para todos
Aprovar leis e implantar programas e ações concretas destinadas à promoção da Assistência Técnica à população de baixa renda, ampliando o acesso aos serviços dos profissionais da arquitetura e urbanismo, considerando
inclusive o Estatuto da Cidade, que reconhece e estimula a universalização
deste serviço para a implementação das políticas sociais.
4. Promover a democratização do planejamento e gestão da cidade
Garantir a participação da sociedade civil no planejamento e gestão das
Políticas Públicas, criando instâncias de participação como Conselho Municipal da Cidade, Conselho Municipal de Habitação, Conselho de Meio Ambiente, com a participação das entidades representativas dos arquitetos e
urbanistas. Garantir também instâncias como as Conferências Municipais da
Cidade, Audiências Públicas e demais formas coletivas de participação.
5. Capacitação técnica dos Órgãos locais
Promover a capacitação técnica dos órgãos locais com a incorporação
de profissionais nos quadros permanentes das Prefeituras e Câmaras Municipais, promoção de concursos e adoção de planos de carreira. Respeitar a
legislação específica da profissão de arquiteto e urbanista na contratação de
serviços, principalmente o Salário Mínimo Profissional.
6. Transparência nos processos públicos de contratação de projetos/obras.
Respeito à legislação de licitação, promoção de audiências públicas e
de consultas para a elaboração de projetos e obras de significado, interesse
coletivo; realizar contratações através de licitações adequadas à realidade de
cada projeto, evitando o notório saber e reconhecendo os profissionais da
arquitetura nacional de todas as gerações de arquitetos.
7. Reconhecer a importância da precedência do projeto à Licitação
da obra.
Contratar o projeto em separado, antecipadamente e independentemente do porte da obra, de forma a garantir a qualidade e o custo adequado
à obra em conformidade com o projeto.
8. Criar um banco de projetos para desenvolvimento das cidades.
Pensar o município a médio e longo prazo, articuladamente com os planos, programas e projetos estabelecidos pelos municípios através de seus
planos diretores e conselhos municipais da cidade.
9. Garantia de remuneração de “projetos para financiamentos”.
Destinar recursos para remuneração da elaboração de projetos para conseguir financiamentos nacionais e internacionais, principalmente os destinados à população de baixa renda.
10. Democratização do concurso público de projeto.
Garantir a participação das entidades dos arquitetos e urbanistas na organização dos concursos públicos visando à transparência e democratização.
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“A meta é crescer e melhorar, ainda
mais, a qualidade”
Anjelo da Costa Neto, presidente da Mútua

A

Mútua comemorou 30 anos, em 2007, com muito o que comemorar, mas, acima de tudo, com a consciência da responsabilidade de quem se impôs um desafio: o de trabalhar cada
vez mais – e melhor – para oferecer aos associados produtos e
serviços que atendam aos seus interesses. Este ano, o objetivo
é dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e
buscar mais associados. Nesta entrevista, o presidente da Mútua, ewngenheiro civil e de segurança do trabalho Anjelo da
Costa Neto, fala sobre planejamento participativo e sobre as
expectativas – positivas – para o futuro da Mútua. Confira.
Presidente da Mútua - Eng. Civil e de Segurança do Trabalho,
Anjelo da Costa Neto

Qual a contribuição da atual diretoria para o crescimento da
Mútua?
A Mútua é uma Instituição em construção e em crescimento e,
para atender a este novo estágio, a atual Diretoria Executiva, através
de um Planejamento Participativo, estabeleceu diretrizes prioritárias,
entre as quais: a) Reformulação e ampliação dos benefícios oferecidos; b) Reestruturação organizacional da sede e das Caixas; c) Descentralização de suas ações, transferindo às Caixas de Assistência,
maior poder de agir e melhor atender aos associados.
O que os mutualistas podem esperar da Instituição nos
próximos meses?
Como conseqüência de todo esse processo de reformulação e de
dinamização de nossas atividades, tenho certeza que nossos associados observarão uma crescente melhoria na qualidade do atendimento, acompanhada de desburocratização e da oferta de novos produtos e serviços de alta qualidade, entre eles destacam-se seguros de
automóvel, visa e residência em condições facilitadas para associados
da Mútua e Plano de Saúde.
Na sua opinião, quais são os maiores desafios para este ano
de 2008?
Diria que temos desafios importantes em duas frentes: a política
e a assistencial. No primeiro caso, eu elencaria as eleições gerais do
Sistema, que escolherão o presidente do Confea, os presidentes dos
27 Creas e 81 diretores regionais das Caixas da Mútua.
Do lado de nosso papel assistencial, penso que atender às demandas dos mutualistas, universalizar as ações e garantir a sustentabilidade da instituição estão entre nossas prioridades e desafios.
Por falar em novos produtos, a Mútua lançou, no ano passado,
quatro novos benefícios. Quais foram os critérios usados para
escolhê-los?
Os quatro novos benefícios são Auxílio Pecuniário de Apoio aos
Profissionais; Crédito para Aquisição de Materiais de Construção; Auxílio Natalidade; e Educação Continuada.
Os critérios para o lançamento dos mesmos se basearam em
pesquisas feitas junto ao quadro social que indicou a demanda
por diversos produtos, tendo sido estes priorizados para o primeiro lançamento.
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Outro benefício com altíssimo interesse dos mutualistas, conforme pesquisa, é o Plano de Saúde, que se encontra em estudos e deverá ser lançado em breve.
Fale do convênio com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
O convênio com a ABNT é fruto de uma grande parceria da Mútua com o Confea e com os Creas, que está possibilitando a instalação
de 600 pontos de acesso às Normas Técnicas da ABNT, distribuídos
em todas as Caixas de Assistência da Mútua, nas sedes dos Creas e
em todas as inspetorias.
Desta forma, o profissional poderá visualizar todas as normas de
seu interesse e, se quiser adquiri-las, terá um desconto de 50%.
Este é mais um serviço que a Mútua oferece aos profissionais
dentro das comemorações dos seus 30 anos de criação.
O Brasil tem, hoje, cerca de 900 mil profissionais vinculados
ao Sistema Confea – Crea e Mútua, trata-se, portanto de
um mercado promissor para a Mútua. O que a instituição
pretende fazer para conquistar esse público?
Quem não é visto não é lembrado. Por isso, estamos investindo
pesadamente na divulgação de nossos produtos e serviços (confira
quadro abaixo). Fazemos isso em duas frentes: por meio de peças publicitárias a serem usadas pelas Caixas em ações de marketing locais,
que incluem, por exemplo, palestras em universidades e empresas;
e por meio da publicação de anúncios da Mútua nos veículos de comunicação do Sistema. A esse respeito, inclusive, temos a satisfação
de anunciar que a Mútua dispõe de recursos exclusivamente para
celebração desse tipo de convênio. Basta que a entidade interessada entre em contato e faça uma solicitação. Se os valores estiverem
dentro de certos parâmetros – generosos, diga-se de passagem – o
acordo é fechado.
A criação de uma nova marca faz parte desse processo de
intensificação das ações de comunicação e marketing?
Sim. A idéia da nova marca surgiu a partir da preocupação de
diversos associados quanto à necessidade de a Mútua consolidar o
bem mais valioso que uma Instituição pode ter: a sua marca.
Durante a 64ª Semana Oficial da Engenharia Arquitetura e Agronomia, ocorrida em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, foi
realizada uma votação, para a qual a Mútua disponibilizou quatro
modelos de logotipos e ainda, a opção de se votar na marca anterior.
O novo modelo venceu com mais da metade dos votos.
Modernização, clareza, credibilidade e presença foram os conceitos que guiaram à reformulação da logomarca
Como presidente, fale do seu sentimento a respeito desses
mais de 30 anos da Mútua.
Há pouco mais de 30 anos, o Congresso Nacional acatou e aprovou um projeto de lei proposto por um grupo de profissionais abnegados e devotados àqueles que fazem a engenharia, a arquitetura
e a agronomia em nosso país. Daí foi aprovada a Lei 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, que instituiu a ART – Anotação de responsabili-

dade Técnica e autorizou o Confea a criar uma Mútua de Assistência
dos Profissionais.
Ao refletirmos sobre este momento, nosso sentimento é de congratulações e homenagens aos profissionais idealizadores de uma
Instituição que tem por objetivo instituir e disponibilizar benefícios
para os profissionais vinculados aos Creas.
Aprovação da Lei 6.496 de 07 de dezembro de 1977, que instituiu
a ART e autorizou a criação da Mútua
Na sua opinião, a ART conseguiu manter as expectativas que
motivaram sua criação?
A ART é um instrumento inovador e indispensável para o crescimento do profissional ou da empresa que realiza obras ou serviços
nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Creas e Mútua, assegurando à sociedade a presença de pessoas habilitadas. Para o profissional,
é a garantia do seu acervo técnico comprovado pelo Crea.
A cada dia que se passa, a ART se consolida perante os órgãos
públicos e privados. Para os tribunais de contas é um documento
indispensável nas prestações de contas de obras ou serviços de engenharia.
Qual a importância da partição na origem nesses 30 anos de
Mútua?
A lei 6.496/77, que criou a ART e a Mútua, prevê que os recursos
oriundos do pagamento para registro das ARTs sejam assim distribuídos: 20% destinados à Mútua, 15% para o Confea e 68% para o Crea
onde ela foi registrada.
Com a partição na origem, o Banco, ao receber o pagamento,
fará a distribuição automática para seus destinatários (Mútua, Confea
e Crea), nos percentuais estabelecidos.
A importância da partição na origem é proporcionar agilidade
dos processos, no controle da arrecadação e na criação de fundo de
compensação do Sistema.

Seguro RC
Profissional

Protege profissionais e empresas dos riscos das atividades profissionais; ou seja,
garante a responsabilidade técnica na
execução do serviço.

Tecnoprev

Plano de previdência complementar. Garante renda mensal para a manutenção do
padrão de vida na aposentadoria. Opera
com as melhores taxas do mercado, faça
uma simulação em www.mutua.com.br

Crédito para
construção

Financiamento de até 50 salários mínimos
para construir ou reformar casa ou escritório. Carência de 12 meses, reembolso de
36 meses e juros de, apenas, 0,5% ao mês
mais INPC.

Apoio
Profissional

Empréstimo de até 25 salários mínimos
sem necessidade de comprovação da
destinação do recurso. Prazo de carência
de 12 meses, reembolso em 24 meses
e correção pelo INPC + 1% ao mês com
parcelas decrescentes.

Auxílio
Natalidade

Empréstimo para gravidez ou adoção no
valor de até dois salários mínimos com
prazo de carência de 12 meses e correção
pelo INPC mais 0,5%.

Equipamentos e
livros

Empréstimo de até 50 salários mínimos
para compra de equipamentos e livros. A
carência é de um ano e o reembolso em
24 meses com juros de, apenas, 0,5% ao
mês + INPC.

Tratamento de
saúde

Empréstimo de até 50 salários mínimos
para tratamento médico, odontológico e
para compra de medicamentos. A carência também é de um ano e o reembolso,
em 24 meses, se dá pelo INPC + 0,5% ao
mês.

Convênio ABNT

Associados da Mútua têm direito a acessar às normas da ABNT com 50% de desconto via internet. No site da Mútua e nos
pontos de acesso (consulte a Caixa de seu
estado) a visualização das normas é gratuita.

Plano de Férias

Empréstimo de até 50 salários mínimos
para financiar a viagem de férias. O prazo
de carência é de 12 meses e o reembolso,
neste caso, também é de um ano a juros
de 0,5% ao mês + INPC.

Hospedagem

Hospedagem em Brasília nos hotéis Kubitschek Plaza e Mercure a preços reduzidos.

Confira as vantagens dos principais benefícios da Mútua
A Mútua oferece benefícios variados a condições extremamente
vantajosas se comparadas com outras opções de mercado. Para ter
acesso a esses produtos e serviços é preciso ser profissional do Crea
ou funcionário da Mútua e ser associado à Mútua. Acesse www.mutua.com.br para saber como se filiar e consulte outros benefícios. As
caixas de assistência de cada estado também oferecem convênios
com farmácias, hotéis, oficinas mecânicas e uma enorme variedade
de serviços. Consulte.
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especial ...conversando com Guedes

Day After: enigmas e mistérios de um
acontecimento (in memoriam)
U

rgente: 28 de julho de 2008, inesperadamente, a notícia trágica divulgada via e-mail,chega, de surpresa: morreu, atropelado, ontem, à noite, Joaquim Guedes.
Apesar da vários anos de janela, na condição de repórter, sou obrigado a admitir: não saberia traduzir plenamente esse momento de “letras
negras”, que pegou de sopetão amigos e parentes do amigo e arquiteto
Joaquim Guedes, no entardecer cinzento e invernal do dia 28 de julho.
Um arquiteto admirado e celebrado por tanta gente, incluindo profissionais do Interior, que conseguiram trazer um “vento novo” ao IAB, apostando nas chamadas “letras brancas” cabalísticas do futuro, com a vitória
da chapa “Arquitetura” encabeçada pelo indomável arquiteto..
Após a vitória , consegui indicá-lo para Milton Jung, da CBN, para
uma entrevista, além de agendar um encontro com o carioca Acácio e a
pernambucana Janete Borsoi, que, sempre gentil, providenciou um jantar especial para ele, em São Paulo, onde se encontravam. Até cheguei
a sugerir um café da manhã, na sede do IAB, com a presença de patrocinadores e editores das revistas especializadas, cuja idéia aprovou, mas
infelizmente não chegou a colocar em prática.
No dia 19 de julho, num sábado ensolarado, houve uma reunião da
Diretoria, na sede do IAB. O presidente, apesar de licenciado, cheio de
vida, entusiasmo e elegante, voltando do Congresso da UIA, em Turim ,
na Itália chegou meio enigmático, para discutir uma proposição quanto à
formatação profissional do Instituto. Segundo relato de sua irmã, Helena,
apesar de cansado, estava superfeliz, frente à gestão e atuação do IAB,
a ponto de confessar, num encontro de família: - Ah, estou me sentindo
rejuvenescido, com 30 anos de idade!.
Ao sair do prédio, depois da histórica reunião quase foi atropelado, conforme relatou o porteiro, que estava de plantão na sede do Instituto. A ponto
de obrigar um carro a frear nas esquinas da Bento Freitas e da General Jardim,
onde se encontra o edifício do IAB. Até Liane Makowski, sempre sensível e
antenada, chegou a advertí-lo: “Oi, professor, o sr. anda muito distraído”.
Neste In Memorian, não poderia deixar de registrar um fato inédito: na
condição circunstancial de coeditor do Boletim do IAB paulista ao lado do
jovem Alex Marques, nunca vi tanta gente, de credos, idades, propostas,
escolas e linguagens consonantes e dissonantes, presente num velório que
se transformou numa celebração, no clássico prédio da antiga FAU da rua
Maranhão, uma obra-prima da art-nouveau.
Jovens, netos, filhos, irmãos (inclusive, um padre), discípulos, clientes,
ex-estagiários, aprendizes, admiradores, mestres, políticos, jornalistas,
professores, escritores, arquitetos do Interior, da Capital e do país, como
João Suplicy (atual presidente do IAB nacional), Dayse Góis (presidente IAB/
RJ), Fernando Alencar (do IAB/RJ), Carlos Fernando (IAB/RJ), Cláudia Pires
(presidente do IAB/MG), Rosana Ferrari (1ª vice, atual presidente IAB/SP), Raquel Rolnik (relatora da ONU), Miguel Pereira, Paulo Mendes da Rocha,
Edson Elito, Roberto Simon (de Santa Catarina), Helena, Carlos Bratke,
Décio Tozzi, Bruno Padovano, Hector Vigliecca, Affonso Risi, João Toscano, Odiléia, Eleftérios Athanasopoulos, Valter Caldana, Nestor Goulart,
Anne Marie Sumner, Nádia Somekh (diretora FAU/Mackenzie), Nabil Bonduki, Abílio Guerra, Francisco Spadoni, José Armênio, Haifa Y. Sabbag,
Daya, Emérson, Eliftérios, Daniel Amor (presidente do Sasp), J. Tabith, Luiz
Espallargas, Pedro Paulo Saraiva, Cecília Rodrigues, Zannetini, Marcos
Acayba, Sylvio Sawaya, diretor da FAU/USP, Denise e Victor Chinaglia (do
núcleo Americana), Paulo Burgo (do núcleo Bauru), Marcelo Hobeika (do
núcleo Campinas), Eduardo Habu (núcleo Suzano), Mario Pini, Eduardo e
Marta Suplicy (candidata à prefeitura de São Paulo), entre tantos, marcaram presença nesse rito de passagem inesquecível.
Além disso, me chamou a atenção que, ao conversar com as pessoas, muitas tinham algum episódio ou fato, algo especial para narrar ou
revelar a respeito do arquiteto.
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A notícia repercutiu (incrível), também, na Cracolândia, região central
de São Paulo, onde vivo: vários amigos, vizinhos, motoristas de táxi e até
funcionários do prédio me comentaram a reportagem que viram na TV.
A propósito releiam a matéria “Uma incursão na Cracolândia”, no Boletim
61, página 15.
E se refletiu, ainda, no Nordeste, onde, a convite do incansável prof.
Orlando Villar, da Universidade Federal da Paraíba, participou, em novembro de 2003, do IX Encontro de Arquitetura e Engenharia, no Centro Cultural de João Pessoa projetado por Sérgio Bernardes, quando até
altas horas da noite prendeu a atenção de arquitetos, como Expedito de
Arruda, Cláudio Massa, Ernani, Amélia Panet e Gilberto Guedes. Ao ser
apresentado ao jovem profissional paraibano, reagiu, bem-humorado: –
É, meu amigo, acabo de descobrir que a estirpe Guedes aumentou!
Há muito tempo, Mario Pini, um dos seus ex-estagiários e discípulos
fiéis, tentava agendar um almoço com o arquiteto, que não aconteceu.
“Agora, só será no céu”, lamentou.
Aliás, foi o Mario, fundador da revista AU (com a colaboração de Haifa
Sabbag e deste repórter), quem me revelou o Guedes, ao me escalar para
entrevistá-lo, nos anos 80. Era uma sexta-feira marcada por um toró infernal. Resultado: mais de uma hora de banho de cadeira, no hall do prédio
projetado por Rino Levi, à sua.espera. Ao chegar, vindo da FAU, na Cidade
Universitária, onde lecionava, se desculpou: “oi, Zé Wolf, me perdoe, estava num engarrafamento terrível”. Com um cálice de licor, em meio ao som
de uma música de Mozart, tudo se ajeitou. Todo orgulhoso, mostrou o
piso elevado que havia providenciado para contemplar melhor o skyline
da avenida Paulista.
Ao chamá-lo, certo dia, de urbanista, ele me corrigiu: “oi,amigo, sou
apenas um arquiteto”!, me entregando o novo cartão de visita “arquiteto
Joaquim Guedes, prof. titular da FAU/USP, presidente do IAB/SP, 2008/09”. E
pediu minha opinião: “Oi, Zé,você acha que está bom?”
Por favor, não deixem de reler o prefácio que, sempre provocador,
escreveu para a edição, em português, do livro de Paul Valéry “Eupalinos
ou o arquiteto” (com tradução magistral de Olga Reggiani), no qual convida
os jovens a serem “vorazes e rebeldes”. Por sinal, discordei da epígrafe “A
physis é o logos”, e tímido, o questionei - Oi, Guedes, onde fica o spiritus?
Com uma interrogação facial, silenciou.
À procura da “liberdade absoluta”, “brigou” com todo o mundo. Agora, com
certeza, está “brigando” com Deus”, também! Sem dúvida, a nosso favor.
Releiam o Boletim 61 (nas entrelinhas), o único de sua gestão, cuja
capa (a meu ver emblemática) recria, em letras desconexas, fractais e “cinzas”, o croquis de seu projeto para Carajás, à procura de um novo território, designum (desenho) e horizonte.
Ou em busca de “cantos noutra língua”, o mestre e amigo Guedes
nos deixa uma grande lição: a da paixão pela Arquitetura e pela vida da
luta e da provocação. Um arquiteto que deveria ter sido enterrado de pé
! A exemplo do arquiteto italiano Carlo Scarpa. Ah, para ele, não dá pra
dizer: “descanse em paz”!
Segundo bem definiu Eleftérios: “foi um ciclo que acabou”. A partir
daqui deverá surgir outro. Que seja de tolerância, de convivência , de um
tempo dialógico!
No dia 3 de julho, chegou a me telefonar de Turim, (onde se encontrava, participando do Congresso da UIA), para pedir minha colaboração
à sua candidatura a vereador). A propósito, o paranaense João Suplicy
revelou que Guedes quase foi atropelado numa via da cidade italiana.
Será que estava escrito nas estrelas? – Sim,
Sim, acredita o “mago” Sylvio Sawaya. Que, por sua sugestão e apoio
do IAB/SP, está organizando uma pós-homenagem ao arquiteto, por
meio de uma mega-exposição, a ser montada, em março de 2009, no
prédio da FAU/USP.

Fernando Serapíão, da revista “Projeto”, morador num prédio diagonal ao
que Guedes vivia, ouviu a freada de um carro, quando estava ao telefone,
conversando com Roberto Segre, e pediu à sua esposa para verificar o que
estava acontecendo... Era o corpo do “guerreiro” estendido no asfalto, vítima
de violência urbana, a nos ameaçar todos os dias. Guerreiro ou furacão, cuja
passagem pelo planeta Terra não dá para esquecer. Até agora, não foi identificado o carro que o atropelou, cujo motorista fugiu, sem prestar qualquer
socorro, conforme determina a lei e requer a consciência humana.
Alguns dias depois , ainda consternado, estive na sede do IAB, para
cumprimentar Rosana e Liane, que promoviam uma reunião emergencial da
Diretoria. Ali, encontrei Anne Marie Sumner, amiga do arquiteto por muitos
anos. Convidado para um café expresso, nas proximidades, me revelou:

Ao perceber, que precisava usar óculos, deprimida, chorou no ombro
de Guedes - “Éh, o mundo está ficando escuro”. Certo dia, em função de
problemas de parentes fragilizados (“quando os pais viram filhos”), decidiram assinar um documento para autorizar uma possível eutanásia, na
Holanda, caso ficassem na mesma condição.
E sintetiza: “Veja, ele foi um ser humano fantástico, ao amar mulheres
fantásticas, como Liliana, Anna Mariani, ao participar de concursos nacionais e internacionais, ao proferir palestras inesquecíveis, ao lutar pela valorização do projeto e do profissional etc., além de escrever textos maravilhosos
acerca da Arquitetura. Então, a meu ver, há muitos mistérios e viés nessa
história toda, que ainda não conseguimos decifrar totalmente”, arrematou
a arquiteta.
José Wolf

comentário

“Monumentalidade x Cotidiano: a função
pública da Arquitetura”
A

presentado no Debate “MONUMENTALIDADE X COTIDIANO: A
FUNÇÃO PÚBLICA DA ARQUITETURA”, promovido pela “Revista de Arquitetura e Urbanismo mdc” (mínimo divisor comum) em
Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2006; publicado, inicialmente,
na revista eletrônica ”mdc”, depois no “Vitruvius” e recentemente
na Revista Pós - FAU/ USP (nº 21, jun/ 2007, p.26-49), esse artigo
reflete as principais idéias do arquiteto Joaquim Guedes sobre a
arquitetura, a cidade contemporânea e o direito de todos os arquitetos a exercerem sua profissão; ilustra o método, ou percurso, do
projeto, em três momentos, através de três importantes projetos
de sua autoria (Plano Piloto de Brasília, Cidade Caraíba, Progetto
Bicocca); depois esse texto foi publicado parcialmente em outras
mídias; também foi o roteiro de algumas de suas últimas palestras, como em Piracicaba, em 2006, alterando somente os projetos
e obras apresentados (casa Liliana Guedes, Progetto Bicocca e o
concurso para a Sede do IPHAN, Brasília/2006).
Grande Conferência, aula inesquecível de quatro horas seguidas,
platéia com mais de 100 pessoas, silêncio total; estarrecimento e encantamento diante dos ensinamentos do grande e eterno mestre. Sempre
respeitoso com todos; convicto que todos têm o direito de aprender e
exercer sua profissão; atento à responsabilidade social da arquitetura, ao
seu compromisso de ensinar e de defender a valorização da profissão.
Essa postura do Prof. Guedes não é recente, mas sempre se posicionando
frente à profissão e ao desenvolvimento nacional; pude conferir isso desde muito cedo, quando sua aluna, como outros colegas, na década de 70
(1974/1978). A história de vida do Prof. Guedes ilustra essa sua preocupação com a valorização da arquitetura e a importância das entidades,
sobretudo o IAB, nessa missão.
Confira o “Resumo” para a Revista Pós FAU/USP:
“Este artigo foi baseado na conferência realizada em Belo Horizonte,
em 18/03/06, na qual o autor teceu considerações sobre arquitetura e
nação: “É arquitetura tudo o que concerne à construção.” (ARGAN, c1992).
O valor cultural e ético do objeto responde ao grau de atendimento à
demanda, que se relaciona com o planeta Terra, aos recursos escassos e
à sobrevivência das pessoas.
A arquitetura, o seu fazer e o seu ensino são analisados a partir do
ato, a arte de construir, para atender às exigências sociais, ao público e ao
privado, por meio dos processos históricos dos jogos de poder, no lugar
e momento.

A arquitetura, o seu fazer e
o seu ensino são analisados
a partir do ato, a arte de
construir, para atender às
exigências sociais...
Reduz-se a arquitetura à essência para descobrir, em cada caso, as
raízes de sua emergência e compreender a responsabilidade do arquiteto na nova sociedade de massas, ao ingressarmos neste “novo período
popular da História” (SANTOS; SOUZA, c1998).
Sugere-se a seguinte seqüência de procedimentos como caminho
de conhecimento e apoio ao livre desenvolvimento da invenção:
1) O dimensionamento preliminar do problema a resolver para a
escolha e o conhecimento completo do lugar, tarefas do arquiteto, do
cliente, da sociedade e do governo; 2) a identificação e compreensão
do programa de edificações para o lugar; 3) estudo das atividades, fluxos, quantidade, qualidade e articulação de espaços que emanam dos
desejos, em conflito, das pessoas, conciliados em necessidades sociais e
traduzidos em programas de edificações, privados ou públicos; 4) análise
gráfica dos subsistemas setoriais de espaços associados por afinidades,
tendo em vista sua disposição e organização, no lugar; 5) trabalho da
construção rigorosa da arquitetura, que é, finalmente, matéria e forma;
Ressaltando-se: 6) a necessidade de ampliar a oferta de informações
sobre os problemas localizados de arquitetura a resolver, de organizar
a participação pontual e efetiva das pessoas na discussão nos projetos e
obras de seu interesse, contrariamente às reuniões “assembleiais” e participativas; 7) a ampliação de oportunidades para que o maior número
de arquitetos possa participar da construção do país, o que implica nova
política de sua contratação pelo poder público.
Ao final são apresentados três projetos que ilustram a participação do
arquiteto no fazer arquitetura no Brasil: 1) Plano Piloto de Brasília, 1957; 2)
a cidade de Caraíba (Pilar), Jaguarari, BA, 1978; e 3) Projeto Bicocca, Milão,
Itália, 1987”. (Guedes, Revista Pó- FAU/USP, jun.2007, p.26)
Texto original: http://mdc.arq.br/mdc//txt/mdc03-txt05.pdf ; ou no
www.vitruvius.com.br
Liane Makowski Almeida
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núcleos

Um dia para ficar na história
3

0 de agosto de 2008. Sob um Sol aconchegante, apesar do
frio, dezenas de arquitetos vindos da Capital e do Interior,
além de familiares e amigos, se reuniram, em Americana, conhecida como a “princesa tecelã”, cidade com cerca de 200 mil
habitantes, para a cerimônia-homenagem pós-mortem ao arquiteto Joaquim Guedes.
Motivo: a inauguração da nova sede do Núcleo/IAB de Americana e da “Casa dos arquitetos prof. Joaquim Guedes”, implantadas no
coração do Jardim Botânico da cidade, ao lado de um Parque Ecológico e de um planetário. E, também, para participarem do 2º Encontro
Estadual.
Ao arq. Victor Chinaglia, ex-presidente do Núcleo, conhecido
pelo seu alto astral, coube coordenar a cerimônia. Assim, “para começo de conversa”, é chamada a arq. Denise Álvares Bittar, presidente do
Núcleo de Americana. Emocionada, agradece a presença de tantos
amigos , familiares e profissionais. E explica: “esta é uma casa simples,
até poderia parecer uma presunção homenagearmos, por meio dela,
o grande mestre. Contudo, nossa intenção, com o apoio de vários patrocinadores e colaboradores, aos quais quero agradecer, pois sem eles

Espaço sustentável – Segundo explicou a arquiteta Denise Álvares, a nova sede, com área
de 30 m2, projetada por uma empresa de São José do Rio Preto, não é um projeto ecológico,
mas um modelo elaborado dentro dos conceitos de sustentabilidade e de acordo com as
normas de um processo construtivo de racionalização.

esta casa não estaria de pé,o foi simplesmente lembrar e agradecer ao
arquiteto, amigo e ao homem magnífico, que sempre foi – e será – um
dos maiores arquitetos de nosso país. Então, neste dia iluminado, eu
me sinto orgulhosa de ver a família do professor Guedes, aqui, presente,
prestigiando este momento!” (palmas).
A seguir, a palavra é passada para arq. Rosana Ferrari, que, depois
de agradecer aos organizadores do evento, que classificou de “confraternização”, avisa, posicionando-se:
– “Nesta oportunidade, a todos vocês que estão presentes, gostaria
de dizer que, na condição de atual presidente do IAB de São Paulo, não
estou substituindo o Guedes, mas apenas o sucedendo, pois ele, a meu
ver, continua insubstituível. Assim, queria ressaltar a nossa responsabilidade ao assumir as propostas de sua plataforma, que ele pretendia implantar para a renovação do IAB e a valorização de nossa profissão. Isso
me deixa orgulhosa e, ao mesmo tempo, apreensiva no rumo dos fatos
e das coisas. Apesar de tudo, estou otimista, pois, daremos continuidade
ao belo trabalho que ele iniciou...”
Na seqüência, falaram os arquitetos Marcelo Hobeika, ex-presidente do Núcleo de Campinas, Ronald Tanimoto, Marco Antônio Jorge (Kim), presidente da Câmara municipal da cidade. Ao se apresentar, Kim ressaltou a contribuição do arquiteto para o planejamento
urbano de Americana.
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Além deles, também falaram Daniel Alberto Amor, presidente do
Sasp – Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, que ressaltou
a “abertura” democrática promovida pelo arquiteto em relação a outros órgãos, entidades, associações e segmentos profissionais e institucionais, movido pelo desejo de somar forças, sem preconceitos,
em benefício de todos os profissionais. “Certo dia, ao telefonar para ele,
convidando-o para participar de minha posse, falamos quase uma hora
sobre os problemas que continuam a nos desafiar. E, assim, se iniciou um
extenso trabalho de parceria entre nós”, confessou.
Ronald referiu-se à fase heróica do arquiteto, incentivando os arquitetos do Interior a lutarem por um espaço independente e próprio,
“quebrando paradigmas”, supostamente imutáveis.
Hobeika, por seu lado, destacou a luta pela descentralização do
IAB. ”Muitas vezes, dizia não às nossas propostas e a gente não entendia”. E revelou um fato desconhecido da maioria: o da reunião realizada, com o então candidato (ao estilo do Partidão), em plena Rodoviária de Campinas, para delinear algumas estratégias iniciais de uma
possível plataforma de oposição às eleições para a nova Diretoria do
IAB paulista.
Ao recorrer a uma metáfora, o jovem Marco Aurélio da Costa,
presidente do Núcleo de São José do Rio Preto, observou; “tenho certeza, que o Núcleo de Americana foi privilegiado ao ser escolhido para
este momento mágico”. E, apontando para o planetário, acrescentou:
“Guedes, a meu ver, se transformou numa estrela a iluminar o caminho
de todos nós”. A seguir, Francisco M. Guedes (Chico), seu filho, o padre
salesiano Vicente, seu irmão e Helena, sua irmã do meio, agradeceram, com emoção, a homenagem.
Depois, foi instalado o 2º Encontro Estadual, sob o comando da
presidente Rosana Ferrari, assessorada por arquitetos da atual Diretoria. Ao longo de várias horas, debateu-se uma extensa pauta de assuntos e questões administrativas, institucionais e regimentais, além
da definição de diretrizes, ações e iniciativas prioritárias que deverão
nortear a gestão (veja em Notas, o registro do Ronald).
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Cobertura – Telhas cerâmicas e calhas metálicas do sistema de captação de água pluvial.

Num rápido intervalo, o repórter aproveitou para fazer uma minientrevista com Helena Guedes, ao lado do filho, Silvinho.
– O que dizer a respeito de meu irmão? Ah, lembraria o livro Copperfield, de Charles Dickens (romancista inglês comunista), que ele
me presenteou, aos nove anos. Mas, depois, cobrou, para aferir, se
realmente,estava lendo. Outro: quando meu filho, seu sobrinho, se
preparava para o vestibular, perguntou: – oi, o que você pretende

CMY

K

fazer? Filosofia ou Ciências Sociais?Ah, meu amigo, nenhuma delas
darão a você algum retorno financeiro ou emprego. De qualquer forma, seja o melhor na área ou disciplina que você escolher. – E, então,
Silvio, você optou..? Pela Ciências Sociais. – E está ganhando algum
dinheiro? Mais ou menos!
Vice-presidente do Núcleo de Americana e membro da atual Diretoria, Roberto (Beto) Rampazzo, autor do painel em alto-relevo “Joaquim Guedes” produzido para a nova sede, também testemunhou:
“Veja, o exemplo dele é tão forte, que sua postura e atitude instigantes e
incisivas, como profissional e ser humano, são, na minha visão, o principal legado que nos deixa”, enquanto André Kaplan, presidente do

Em primeiro plano: André Kaplan, Francisco e Maria Clara Guedes, Marco Aurélio da Costa,
Alberto Guedes, Victor Chinaglia e Denise Álvares Bittar.

Mesa de trabalho - À mesa, a presidente Rosana Ferrari (ao centro), que presidiu os
trabalhos do Encontro assessorada por André Kaplan, Denise Bittar. Roberto Gambarato, Alex
Marques, Liane Makowiski Almeida, Alexandre Kiss, Ronald Tanimoto, Eduardo Habu e Mara
de Faria.

Anu_LOFT210x148,5.pdf

9/19/08

Núcleo de Campinas, completou. “Do professor-guia Guedes ,quero
guardar o exemplo de luta, de energia, da vontade que ele mantinha
para mudar e modificar”.
Ao final, o almoço comunitário num shopping da cidade, congregou a maioria dos participantes. Que selou o sentido desse encontro
de “confraternização”. Um encontro para ficar registrado, sem dúvida
alguma, na crônica da nova história do IAB.
José Wolf

4:57:30 PM
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projeto
Um projeto para a Sede do IPHAN em Brasília*

E

m 2006, realizou-se um concurso publico nacional com o
objetivo de selecionar a solução arquitetônica mais adequada para a implantação da sede do IPHAN em Brasília. Apresentamos aqui em síntese, a proposta do arquiteto Joaquim
Guedes, demonstrando seu processo de projeto, baseado no
estudo profundo do sitio, das necessidades das pessoas, e do
rigor na construção. Este projeto foi desenvolvido juntamente com os arquitetos Rafael Patrick Schimidt, Alexandre Kiss,
professor Luiz Chicherchio, engenheiro Jorge Zaven Kurkdijan,
paisagista Ana Maria Coelho, e colaboração do arquiteto Lucas
Bond Schwarzburd.
Sitio e programa de necessidades
“O Setor onde será construída a sede do IPHAN foi instituído
mais recentemente, em área destinada predominantemente a clubes e equipamentos correlatos, afastado cerca de dois quilômetros
à sudeste da Praça dos Três Poderes, com grandes lotes e gabaritos
adequados à escala bucólica (relativo ao campo, campestre)”. (Do
Regulamento)
A área de intervenção localiza-se no lote 1 do SCE - Sul (Setor de
Clubes Esportivos Sul) trecho 3, Pólo 8. O terreno possui 28.900,00 m2 e
com uma previsão de construção de aproximadamente 13.000,00 m2.

Localização

Vista sul desde o terreno

Percebe-se logo na primeira pagina do programa de necessidades que o termo “posto de trabalho” repete-se com grande freqüência. Refere-se ao espaço de trabalho, atividade humana básica para
um edifício administrativo como a Sede do IPHAN. Fez-se então um
levantamento das dimensões comerciais usuais dos postos de trabalho, optando pela mesa em L de 1,20 m por 1,40 m, pela boa adaptação com as necessidades e áreas solicitadas. Outra medida inicial foi a
adoção de um modulo regulador de projeto e construção de 1,25 m.
Sistemas e subsistemas de espaço
O IPHAN forneceu uma planilha do programa de necessidades
muito bem detalhado com áreas bem definidas, relação de mobiliário e numero de pessoas por sala de trabalho. Sob orientação do
Professor Guedes, analisou-se a relação dos espaços entre si, à luz de
sistemas e subsistemas de espaço.
Chamamos de Sistema a Sede do IPHAN como um todo, e
percebe-se que esse todo é dividido em seis grupos de atividades
distintas. Esses grandes grupos de atividades, denominam-se Subsistemas: Presidência 672,00 m2; Interação 2.965,99 m2; Laboratórios 555,00 m2; Coordenações 801,00 m2; Diretorias 2.115,00 m2;
Administração 3.223,00 m2.
Esses subsistemas são divididos em subsistemas cada vez menores.
Considerando por exemplo, a analise da Presidência como Subsistema,
chegamos a um grupo de subsistemas do setor Presidência formado
pelo, Gabinete do Presidente, Procuradoria Federal, Auditoria Interna e
Conselho Consultivo. Esses, por sua vez, são divididos em subsistemas
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Estudo Biblioteca / Loja
(Croquis Guedes)

Estudo Auditório / Museu

ainda menores, que são as salas de trabalho. Essa analise em partes
cada vez menores, esclarece as relações entre os espaços, permitindo
assim uma melhor clareza no processo de síntese da forma.
Diagramas
Neste projeto, aplicamos o método de diagramas desenvolvido por Guedes, que consiste em organizar de maneira gráfica um
programa extenso e detalhado como o fornecido pelo IPHAN. Representamos a área, de cada sala pedida no programa, em forma de
retângulos na proporção 2 x 3. Posiciona-se cada retângulo na seqüência apresentada no programa sobre uma linha horizontal que
representa a circulação, o lado oposto representa a abertura (janela).
Os retângulos são organizados na posição vertical para economizar
na distância total da circulação. Após montado o diagrama completo
do programa, o trabalho de organização dos espaços torna-se mais
claro e inteligível.

Diagrama do subsistema Presidência 1:1000

Arranjo dos espaços 1:1000

Planta final do Subsistema Presidência 1:1000

formando assim um colchão de ar em movimento constante. Os fechamentos laterais Leste e Oeste dos edifícios, apresentam o mesmo
principio de colchão de ar, com 0,40 m de afastamento entre a parede e o fechamento de zinco metálico.

Estudo Presidência

Estudo Diretoria

Iluminação Natural e Conforto Térmico
Sendo uma nova construção em terreno desocupado, tivemos a
chance de apresentar uma proposta com a melhor orientação de implantação (com as aberturas das salas de trabalho voltadas para Norte e
Sul), com relação ao aproveitamento de iluminação natural e clareza no
controle da admissão de luz solar ao projetar proteções contra radiação
solar direta. O resultado do projeto dos brises é extremamente eficiente, já que iluminam o ambiente naturalmente sem causar ofuscamento
às pessoas, durante o ano inteiro. Isso permite que as aberturas nos
lados Norte e Sul sejam completamente transparentes, aproveitando
assim a vista do lago que abre para o horizonte.
Para proteger os edifícios do ganho térmico, propúnhamos que
a estrutura da cobertura metálica fosse 0,40 m mais alta que a laje,

Implantação
Os setores do programa de necessidades arranjados em subsistemas foram distribuídos de maneira estratégica pelo terreno, conferindo a escala e o caráter bucólico idealizado por Lucio Costa para essa
região. Uma rua de acesso ao terreno articula todo o conjunto, levando os veículos até o estacionamento mais próximo do seu destino.
A Leste, os edifícios do setor serviço, como Laboratórios, Coordenação, Diretorias e Administração. O Restaurante localiza-se no
extremo Leste, no segundo pavimento do edifício de Diretorias, com
vista total para o lago. O terraço aberto faz a conexão direta entre o
Restaurante e o bosque.
A Oeste o setor interação formado por Auditório, Museus, Biblioteca, Arquivo, Café e Loja, articulados por uma praça de pedestres
com espelho d’água à Norte. A maior parte do setor de Interação não
necessita de iluminação natural, possibilitando uma orientação de
implantação diferente dos edifícios administrativos.

Carta solar 16o sul com máscara
de insolação

Desenho do brise, Laboratorios

Desenhos sem escala

Ventilação natural na cobertura
e ar condicionado nas salas

Ventilação natural em áreas de circulação, Diretorias
Módulo regulador de projeto e construção de 1,25m, detalhe
Diretorias

*Síntese parcial de um trabalho programado apresentado pelo arquiteto Rafael Patrick Schimidt, à Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, para Exame de Qualificação do Curso de Mestrado em Setembro de 2008.
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opinião

“Simulacro ou cidade real”?
Joaquim Guedes

O

artigo publicado por JW “Mão escondida projeta arquitetura medíocre” no jornal O Estado de São Paulo, em
02/07/2008, página A2, provocou uma grande inquietação
entre os arquitetos atentos às suas responsabilidades profissionais, sociais e políticas. Exigiam resposta imediata do Instituo de Arquitetos do Brasil - IAB, à exemplo da prontamente
publicada pelo SECOVI no mesmo jornal, em 07/07/2008, página A12, que também reclamava posição do presidente do
IAB sobre o artigo de Wilheim, que os deixara indignados, e
em relação ao seu pronunciamento.
Por essa razão foram convocados o Conselho Diretor, o Conselho Superior e os presidentes dos Núcleos, considerado o
grande respeito do IAB, indistintamente, a todos os arquitetos,
associados ou não, e ainda, o maior cuidado a que se obriga ao
discutir publicamente com eles, quando tenham estado muitos
anos à frente da associação ou galgaram posições importantes
na administração pública.
Este é o caso de Jorge Wilheim, contumaz protagonista e
Secretário de todos os Governos, ininterruptamente, por mais

“...milhares de Arquitetos
que militam em
empresas de projeto e
construção ...produzem,
com grande empenho e
responsabilidade, a cidade
real que é São Paulo...”
de três décadas, desde a gestão do Presidente General Ernesto
Geisel até a administração petista de Marta Suplicy. A exceção
foi o período do Governador Paulo Maluf, após a contenda pela
sucessão do então governador Paulo Egídio Martins, quando foi
deslocado para atividades na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e numa Secretaria da ONU, em Nairóbi, na África.
Mais tarde, entretanto, logra assessorar Maluf, então prefeito e,
em seqüência, o seu sucessor Celso Pitta, como seu assessor de
seus Planos Diretores.

Assim, o IAB deixa aos arquitetos, individualmente, o prazer
de discutir as análises pessoais do arquiteto Jorge Wilheim no
referido artigo, porém, repudia as insinuações desrespeitosas
aos arquitetos de São Paulo em geral, como responsáveis pela
má qualidade da cidade e da arquitetura medíocre, que chama, impropriamente, de simulacro, por três vezes; mormente,
que a São Paulo criticada por ele são arquiteturas e cidade reais, construídas pelo trabalho da sociedade e de seus arquitetos. Wilheim se refere apenas aos interesses que respeitam às
camadas mais ricas da população, as quais isenta de qualquer
responsabilidade.
É evidente a sua responsabilidade, ou irresponsabilidade por
omissão, como Secretário de Planejamento do Município de São
Paulo, quando graves problemas, notadamente relativos à segurança e ao sistema viário, transporte e trânsito, marcaram a gestão da Prefeita Marta Suplicy; com suas obras insensatas, com
custos absurdos, a exemplo dos Túneis na Zona Sul fartamente
criticados na imprensa.
O IAB repudia o desrespeito com que trata milhares de Arquitetos que militam em empresas de projeto e construção,
associados da ASBEA (Associação Brasileira de Escritórios de
Arquitetura) e ao SASP (Sindicato dos Arquitetos no Estado de
São Paulo), que produzem, com grande empenho e responsabilidade, a cidade real que é São Paulo, chamada repetida e impropriamente por ele de SIMULACRO.
O IAB considera o SECOVI e a ASBEA instituições parceiras,
competentes e responsáveis na dura batalha que empreendemos em São Paulo e despropositados os termos com que
JW trata em seu artigo “os profissionais liberais, empresários,
construtores do setor imobiliário, compradores de imóveis e
corretores.”
O Plano Diretor Estratégico de São Paulo fundado em conceitos superados e respaldado pelo sistema de audiências públicas,
que é incompetente para garantir a participação da população e
não passa de um ardil mercadológico de gestão pública. Inconvenientemente, aliciava votos sobre pressão, sem transparência,
traindo a democracia; a participação, hoje, obrigatoriamente, é
inerente ao planejamento urbano, ou o condena ao fracasso. O
IAB considera que o prefeito seguinte exerceu corretamente o
seu dever, ao avaliar os planos e projetos recebidos e orientar
as modificações necessárias, sob grandes constrangimentos de
tempos e recursos.
O IAB apóia o SECOVI em seu corajoso protesto contra o artigo de Jorge Wilheim.

Título Original: “Nota Jorge Wilheim” - Joaquim Guedes, julho 2008 – texto inacabado de Guedes em resposta aos artigos de JW e SECOVI; na terça-feira, dia 22/07/2008, um pouco antes de sua
fatídica morte, Prof. Guedes me telefona falando que havia concluído a sua resposta aos artigos de JW e Secovi; lê alguns trechos e me expõe suas idéias, com a paixão e clareza de sempre; a
conversa flui solta, pois sou partidária de suas idéias; a crítica a uma arquitetura que se diz feia e passadista não basta, não convence; não responde a contendo o porquê que uma sociedade não
busca uma arquitetura que corresponda a seu tempo, a uma sociedade contemporânea. Liane Makowski Almeida
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depoimentos

P

ara esta edição especial (in memoriam) “Conversando com
o Guedes”, o Boletim coletou uma seqüência de depoimentos de amigos, colaboradores, ex-alunos e admiradores do arquiteto. Confira:
“Se ainda quiser uma palavrinha sobre meu irmão Joaquim
Guedes, acho que este depoimento é o mais importante: A casa
que ele projetou aos 25 anos de idade, para abrigar sua enorme
família, representou um marco na vida de seus 15 irmãos. A mesa
de 5 metros da sala de jantar, concebida para os momentos de
refeições do dia, reuniu-nos para muito mais que isso ao longo
da vida. Ela foi fundamental para a união de toda a família e em
torno àquela mesa sempre estivemos com ele nas grandes comemorações familiares e ainda estaremos todos nós. Essa é a grande
marca que nos deixa esse irmão, de quem sempre nos orgulharemos.
Todos nós, familiares, ficamos muito felizes e honrados com a
homenagem de hoje em Americana. Peço que transmita ao Victor,
Denise, Rosana e a todos os presentes nossa gratidão. Abraços a
todos”

Desenhos: Bruno Padovano

Tributo a um mestre contestador e visionário

“Não me esqueço do seu carinho e atenção à época em que ficamos muito doentes. Telefonava sempre e eu o tranqüilizava: “o pior
já foi”.
Uma tarde trouxe a neta ao meu ateliê para que visse como se
desenvolvia o trabalho de uma arquiteta desenhadora. Foi uma
grande alegria para mim.
Agora, depois de sua morte, estive relendo o prefácio que escreveu para o livro de Paul Valéry – EUPALINOS ou o ARQUITETO – em
1995: algumas poucas páginas preciosas que revelam a delicada sutileza de suas observações.
Guedes, polêmico, guerreiro, sabia ser arquiteto sem esquecer
outras coisas.”

“Perdi meu mestre e um grande amigo. A construção dessa
amizade, sempre com a minha reverência, se inicia, em 1970,
no primeiro ano da FAUUSP, quando reparei que havia um único professor que anotava as minhas falas, ainda que vazias, nas
reuniões do curso de Projeto, então chamado “tempestade de
informações”. Meus trabalhos na área, ressalvados os dez anos
dedicados ao ensino na PUCCamp, se resumem a um período
curto e intenso, que se esgotou em 1975, quando retomei minhas atividades na PINI, dominantemente voltado à convivência
profissional com o mestre. Fiz de tudo um pouco. Desenhista
no plano Nova-Marabá, PA, estagiário no Conjunto Habitacional
Padre Manoel da Nóbrega-Campinas, SP e na Ilha do TamanduáCaraguatatuba, SP e arquiteto na residência Monteil-Avaré, SP.
Eram os anos da vertente do ocaso do Milagre Brasileiro. Aquilo
que imaginava ser generosidade intelectual do mestre, na liderança dos projetos, estimulando e considerando as contribuições
de todos, onde não tinha valor qualquer critério de hierarquia,
na verdade era o seu método de projetar. Algo na linha da preparação (educação) para o Desenho. Defendia o interesse pelos
processos construtivos, pela cultura popular, o detalhe, o lugar
certo para a madeira, o tijolo, o vidro e o concreto, a microanálise das relações, entre o interior e o exterior dos edifícios, a pesquisa, o conhecimento da realidade (condicionantes do projeto), a interdisciplinaridade. Desconfiava de conceitos e modelos
prontos, para qualquer solução dos abrigos demandados pela
vida. Assisti com grande interesse a uma de suas recentes palestras, na FAU-Maranhão, o tema era algo ligado à forma, uma
de suas questões recorrentes, e o tratamento dado foi pela trilha
da emoção, em nível de uma Filosofia da Arquitetura. Muito me
surpreendeu, o seu interesse-juvenil pela disputa a uma vaga na
Câmara Municipal de São Paulo, nessas próximas eleições. Meu
voto, ainda pude declará-lo por telefone, num dos longos papos
que trocávamos, com freqüência. Ele ficou “devendo-me” uns
textos para a AU. Antes queria os meus comentários, a respeito.
Eu, nosso almoço, com o José Wolf e o Miguel Pereira. Até breve,
Guedes, caro mestre e grande amigo”

Odiléa Helena Setti Toscano

Mario Sergio Pini, arquiteto idealizador da revista AU

M. Helena Guedes Crespo
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GUEDES - QUANDO CESSA O PENSAMENTO
“Pra que partir, se em toda parte é o fim do mundo?” diria Cioran, o filósofo pessimista, ou se escutaria a sentença inexorável do
inspirado Fernando Pessoa:
“A morte chega cedo,
Pois breve é toda a vida
O instante é o arremedo
De uma coisa perdida.”
“Foi inesperada essa partida. Eu que o imaginava ainda em
Lisboa ou Madri, conforme planejara, eis que o sinto reduzido a
uma lacônica notícia telefônica: “o Joaquim Guedes morreu, tragicamente, atropelado”. Meu relógio marcava meia- noite, fim do
dia 27 de julho de 2008. Fim da vida de um grande amigo, encontro trágico dos dois ponteiros de um relógio que parou. A vida e a
morte se despedem. E o pensamento cessa.
Havíamos estado juntos, há pouco tempo, em Torino, Itália,
como membros da delegação oficial do IAB, junto ao XXIII Congresso Mundial de Arquitetos. Foram dez dias de convivência,
durante esse longo evento, o Congresso e, depois, a Assembléia
Internacional. Além dos contatos cotidianos, os onze membros
da delegação realizaram várias reuniões, para troca de idéias e
fixação de estratégias.
Percebi algo de estranho no olhar do companheiro. Eu não
conseguia distinguir nesse olhar a fronteira entre o cansaço e a
tristeza. Seu dinamismo próprio e polêmico guardavam escala
modesta. Seria essa uma premonição? Não sei. Mas, posso afirmar
que o velho companheiro não morreu feliz.
Fomos amigos, ao longo de 40 anos, e me foi possível conhecê-lo muito bem. Durante esse período de tempo, fomos sócios
por sete anos (Guedes, eu, Paulo Guedes, Hiroo Nanjo, Luiz Manini) – 1981- 1988; convivemos longos anos na FAU- USP, no exercício da docência, e, ao longo de nossa militância, junto ao IAB.
As estórias são muitas, e muitas foram as refregas, as discussões, as parcerias, dissensões, conferências, seminários, congressos, eventos compartilhados. Todos esses são fatores que nos ajudam na formação do processo cumulativo, fixando na memória as
glórias e os infortúnios.
Guedes sempre cultivou os atributos do pensamento dialético, mesmo que por vezes, tivesse enfrentado dificuldades ao
precisar os limites do contraditório. Cultivou as artes, a música, o
teatro, a literatura, a filosofia, as tecnologias e a arquitetura, sempre aberto às alegrias e aos percalços do novo. Com esses valores,
moldou o cotidiano de suas preocupações, suas amizades, seus
afetos, e suas paixões profissionais. Nunca economizou o sorriso,
nem a gentileza, mesmo que tivesse de desenhar na face os momentos de contrariedade, através de seu característico sobrolho
contraído.
Sua ambição era justa, condizente com a escala de seu talento
e de sua competência: uma obra vasta e de pleno reconhecimento. Nem tudo o que quis, conseguiu. Levou consigo a mágoa da
contrariedade e da mesquinhez do mercado de trabalho, raramente pautado pela qualidade e por valores culturais. Soube construir
sua segura visão do mundo da arquitetura e seus discursos próprios, perspicazes e polêmicos. A arquitetura, expressou-a sempre
pela racionalidade madura de seu método de trabalho, perseguindo a forma, a excelência tecnológica, a concretude daquilo
que era possível e, afinal, a beleza. Sua linguagem expressiva não
seguiu os cânones dos postulados racionalistas de Le Corbusier.
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O mestre finlandês, Alvar Aalto, foi seu grande inspirador. Porém,
o Brasil vivia a ciranda das glórias da escola corbusiana. Em um
mundo que não professava a cultura da pluralidade, sobrou-lhe a
alcunha perversa de “alienígena”, pela ousadia de tal procedimento. Não se pode negar que Guedes tenha sido um contraponto na
esteira do movimento moderno da arquitetura brasileira, a escala
justa da necessidade do contraditório, alimentadora de um debate que nunca existiu, no Brasil. Assim, também foi a abstinência
brasileira em relação à linguagem pós- moderna. As escolas de
arquitetura, e os arquitetos, foram privados da discussão do que
acontecia no resto do mundo.
Guedes viveu, no mais alto nível, o exercício da docência. Reconhecido, nesse mister, plenamente por alunos e professores.
Era mestre de uma implacável disciplina de trabalho, numa cobrança superlativa, sem qualquer tipo de concessão em relação
aos maus hábitos do projeto sem qualidade. Uma penitência admissível, um ganho inquestionável, sempre admitindo e reconhecido pelos alunos.
O discurso irreverente e polêmico, no relacionamento cotidiano da prática profissional, recolhe-se nas pausas do trabalho intelectual, para dar lugar ao nascimento de textos cuidadosamente
elaborados, registrando contribuições valiosas. Esses textos, sem
qualquer dúvida, merecem ser organizados sob a forma de livro.
O escasso discurso da arquitetura brasileira e, igualmente o raro
discurso dos “arquitetos-de-prancheta”, necessitam do conjunto
dessas reflexões.
Guedes não foi um “campeão”, porque, como os bons atletas,
não teve sorte em alguns setores da frente de batalha, dentre eles,
o da política profissional. Queria ser presidente do IAB- São Paulo,
queria ser vereador, e, também, Presidente do IAB- Nacional. Buscava com isso, nessa faixa de poder, a democratização do mercado de trabalho para os arquitetos.
Por fim, o velho timoneiro contrariou o caminho dos automóveis, e foi colhido de surpresa, não teve tempo de racionalizar esse
incidente. Não teve tempo de planejar a partida, nessa hora em
que cessa o pensamento.
Guedes não teve tempo de concluir sua obra, porque “a morte
chegou cedo”.
Miguel Pereira

“Quem foi Joaquim Guedes? O arquiteto obrigado a entrar na
Justiça para poder tomar legítima posse do IAB Paulista com o objetivo de dar início a uma gestão renovadora, marcada pela união dos
seus pares do Estado?
A pessoa que não calava o que pensava, com quem todos tinham por hábito discutir, debater e polemizar?
O grande arquiteto que nunca mostrou interesse em providenciar críticos badalados que o elevassem ao star system internacional,
que sabemos efêmero?
O cidadão que lutava por melhorar as condições de vida da cidade que amava com paixão?
O vizinho de prédio do Rino Levi, sempre disposto a colaborar na
preservação do edifício com humildade incomum?
Joaquim foi uma pessoa de múltiplas facetas, um homem acessível, justo, apaixonado pelo que acreditava, capaz de defender sua
verdade até as últimas conseqüências. Quem se focava na superficialidade das aparências (no discurso inflamado, na cólera quase
teatral) perdia o verdadeiro sentido do traço mais marcante de seu
caráter: suas provocações eram um convite à reflexão e a ação.
Nós nos conheci mos há mais de vinte anos em Buenos Aires. Em
1995 mudei para o mesmo prédio em que ele morava. Foi um grande amigo, com quem discutíamos desde a importância do ensino
da história na FAU/USP até o design de um saca-rolhas. Dificilmente
coincidíamos. Precisamente essa era a graça, procurar mais munição
para continuar o embate. As diferenças de opinião nunca abalaram
a nossa amizade.
Fará muita falta. Ficam as saudades. Fica seu legado a ser sempre
redescoberto.”

Marco Antonio Borsoi

Adriana Irigoyen

Desenhos: Bruno Padovano

“Conheci pessoalmente Joaquim Guedes em Caracas, no VI SAL (1993). Muito me marcaram a conversa franca, envolvente,
firme na defesa das convicções e sempre nos questionamentos
sobre o fazer, o ensino e o pensamento da arquitetura.
Mas já o conhecia. Foi através do meu pai, da admiração transmitida pelo seu modo próprio de projetar, colocando em dúvida
o excesso do viés formalista que representava e limitava a arquitetura brasileira. Havia, como no projeto do Concurso da Biblioteca Pública de Salvador/BA, uma possibilidade da forma natural,
espontânea – integrando questões climáticas e construtivas – e
ao mesmo tempo muito consistente e sofisticada de se contrapor
ao paradigma das caixas. Sentíamos o eco do grande Aalto, manipulado e conduzido por uma mente inquieta, criativa e de forte
cunho propositivo.
Havia o Guedes da poética de lindas casas unifamiliares, mas
também, aquele do sentido mais completo da formação de um
arquiteto humanista, a forte preocupação urbana, a prática social,
a defesa da cidade como um organismo que cresce e se transforma, em textos muito bem escritos e argumentados. O planejamento da cidade de Caraíba/BA, foi construído dentro de uma
visão metodológica interdisciplinar, das possibilidades tecnológicas e da busca da arquitetura como síntese e expressão de uma
condição cultural da brasilidade.
O contato mais próximo foi quando da minha militância no
IAB-PE (Presidência 96/2001). Nas reuniões do Conselho, presenciei sua grande irreverência, coerência e capacidade crítica, mas
acima de tudo pude perceber sua profunda convicção da arquitetura como um discurso inexoravelmente vinculado ao pensamento e ao debate cultural, histórico, estético.”

“Em 1952 fomos colegas de pensão na rua Sabará, 77. Estudamos juntos na Fau Maranhão.
Graduados, seguimos estudando e ensinando.
Foi arquiteto e urbanista importante, tanto por sua obra como
por sua atuação junto aos órgãos representativos da profissão.
Cada casa que projetou é uma lição de espaço e de poética no
emprego acurado e minucioso dos materiais.
Deixa uma obra referencial para as próximas gerações.”
João Walter Toscano

“O arquiteto Joaquim Guedes foi personagem importante da
história da arquitetura paulista, além das obras paradigmáticas que
nos legou, foi um interlocutor atento de seu tempo, cuja perspicácia
ajudou a traçar os rumos da arquitetura. Esteve envolvido em todos
os aspectos da profissão, com participação ativa em seminários, debates, com inestimável contribuição ao pensamento arquitetônico e
à prática profissional. Posicionando-se de maneira independente, sua
presença sempre foi marcada pela postura clara e firme, ao mesmo
tempo, que se dispunha a ouvir e dialogar.”
Arq. Monica Junqueira
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Auto-retrato, óleo sobre tela.
Joaquim Guedes, anos 60.
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editorial

O IAB/SP defende os interesses da
arquitetura
O

IAB Instituto de Arquitetos do Brasil hoje retoma o seu papel de discussão na sociedade e se propõe facilitar que as
discussões acadêmicas permeiem-se pelo setor produtivo da
sociedade, fazendo com que as idéias brilhantes, proporcionadas por profissionais treinados para atuar com a criação, possam ser colocadas em prática, a serviço da sociedade.
Firmamos o compromisso de que estaremos à disposição desta
corporação defendendo os interesses convergentes no que tange à
produção arquitetônica como expressão da cultura brasileira, dando
ênfase às ações de atendimento às necessidades de nosso povo por
moradia adequada, por um desenvolvimento ordenado de nossas
cidades e o respeito ao meio ambiente natural e construído como
patrimônio de todos.
Onde e como se coloca a entidade que firmemente defende os
interesses da Arquitetura como um direito do cidadão e um dever do
arquiteto?
Onde e como se colocam a profissão e atuação profissional numa
realidade que se transforma com uma velocidade que não acompanha o crescimento populacional, aumentando a cada ano o déficit
habitacional?
A cidade esta aí acontecendo e se transforma rapidamente, sofrendo influência de fatores econômicos e imobiliários que não con-

seguem suprir a demanda por moradia digna a todos. Daí é que o IAB
deve se colocar exatamente onde todas essas questões se afloram e
onde arquitetos devam estar presentes: em todos os setores da sociedade.
Somos, por natureza de formação, planejadores. Vem daí que
o compromisso com a sociedade vai além do projeto em si, mas
estende-se por todas as atuações profissionais, considerando a sua
responsabilidade social, a importância de seus projetos, planos e propostas. O arquiteto, seja por meio da representação de sua entidade,
de órgãos públicos ou da iniciativa privada, deve ocupar todos os
espaços possíveis.
A excelência de inúmeros projetos no setor habitacional, sejam
eles premiados ou reconhecidos publicamente, não garante seus
benefícios ao consumidor final, ficando por vezes apenas no projeto, sem que se obtenha sua inserção no mercado imobiliário. Um
enorme desperdício de talentos e propostas que poderiam ser inovadoras, sem prejudicar o VGV objetivado pelo empreendedor. Todos
ganhariam com uma ação mais coletiva: a cidade, a sociedade, o arquiteto e o investidor.
Rosana Ferrari
Presidente do IAB/SP
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Ponto de partida de uma longa jornada

A

ta de fundação - A 6 de novembro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial e na vigência do Estado Novo, sob
o comando de Getúlio Vargas, e sob a governância de um interventor federal em nosso Estado, era fundado, oficialmente,
o Departamento do IAB/ São Paulo, filiado ao IAB nacional,
criado em 1921.
A solenidade de fundação ocorreu na Biblioteca Municipal Mario
de Andrade, projeto do arq. francês Jacques Pilon (1935). Do ato solene, participaram engenheiros, arquitetos, autoridades civis estaduais
e municipais, além de representantes de outras entidades profissionais e institucionais.
Entre tantos participantes, o arq. Paulo de Camargo e Almeida,
presidente do IAB nacional, o arq. e secretário de Viação e Obras
Públicas, Anhaia Mello, representante do interventor federal, Fernando Costa, além do prof. Paulo Mendes da Rocha, diretor da
Escola Politécnica paulista e do arq. Carlos A. Gomes Cardim,
que representou o prefeito da época, Prestes Maia, responsável,
na opinião de historiadores, pela grande revolução urbana que
ocorreu na cidade.
Após a abertura da sessão, coordenada por Anhaia Mello, o
presidente do IAB nacional, segundo registra a Ata de fundação,
declara instalado, oficialmente, o Departamento do Instituto de São
Paulo. Ao discursar, sob aplausos, adverte: que “na atual conjuntura que o mundo atravessa torna-se cada vez mais imprescindível a
união dos arquitetos e engenheiros, aos quais, no futuro, caberá,
em grande parte, a reconstrução do mundo que hoje se desmorona” (isso foi em 43!)
Ao mesmo tempo, ressalta as principais prioridades do Instituto.
Ou seja:
– a união da classe, de todos os profissionais do país, que atuam
na área da Arquitetura;
– a instalação na capital do Brasil de uma sede própria (o que até
hoje não se concretizou);
– promover entre os demais segmentos, que integram a comunidade social, estreita colaboração ou parceria;
A Ata de fundação, em suma, foi assinada pelos arquitetos
Kneese de Melo, Rino Levi, Ícaro de Castro, Oswaldo Bratke, Otávio Lotufo, Leo Ribeiro, Miguel Forte, Abelardo de Souza, Francesco Beek, João Cacciola, Hélio Duarte, Zenon Lottufo, Hélio Uchôa,
Francisco Kosuta, Américo Salfati e Roberto Cerqueira César e do
russo Gregory Warchavchik, autor da famosa Casa Modernista
(1927).
A proposta de criação do IAB paulista, segundo depoimento
de Cerqueira César (BO 27) foi apresentada durante o 2º Congresso
nacional de Arquitetos do Brasil, objetivando “tornar a formação de
arquiteto independente da profissão de engenheiro”.
Ao arq. Keneese de Melo, reconhecido pela sua ética e sensibilidade profissional, coube assumir, por indicação da Comissão organizadora, da qual participou o arq. Vilanova Artigas, a gestão provisória
do Instituto. Instituto, que ao longo desses anos, conquistou visibilidade, respeito e credibilidade junto aos profissionais de Arquitetura
e, também de outros segmentos da sociedade civil.

Brasão do IAB nacional

LEMBRETE
Conheça ou relembre-se, a seguir, dos arquitetos que presidiram o
Instituto, ao longo desses 65 anos. A relembrar: a atual presidente, arq.
Rosana Ferrari, do Núcleo de Jundiaí, assumiu o cargo, com a morte, no
dia 27 de julho deste ano, do presidente eleito Joaquim Guedes.
1945-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1958-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009

Kneese de Mello
Oswaldo Bratke
Armando Ciampalini
Rino Levi
Ícaro de Castro
Oswaldo Corrêa
Alberto Botti
Júlio Neves
Abelardo Gomes
Pedro Paulo Saraiva
Paulo Mendes da Rocha
Eurico Prado
Benno Perelmuter
Pedro Taddei
César B. Lourenço
José Magalhães Jr.
Rita de Cássia Vaz
Renato Nunes
Paulo Mendes da Rocha
Pedro Cury
Carlos Bratke
Fábio Penteado
Pedro Cury
Pedro Cury
Gilberto Belleza
Gilberto Belleza
Paulo Sophia
Arnaldo Martino
Joaquim Guedes/Rosana Ferrari
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Solenidade de instalação do IAB – À mesa (da esquerda para a direita), o secretário do
IAB nacional, Hermínio Andrade e Silva, o presidente do IAB nacional, Paulo Camargo de
Almeida, o secretário Luiz Ignácio de Anhaia Melo, que representou o interventor do Estado
e o diretor da Escola Politécnica, Paulo de Menezes Mendes da Rocha.

História
PROJETO PLURAL
A princípio, o IAB funcionou no sub-solo do edifício Esther, na
praça da República, projeto desenvolvido pelos pelos arqs. cariocas
Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho (que, por sinal, deverá passar
por um trabalho de revitalização, para abrigar a Secretaria de Educação). Um edifício que permanece registrado, na literatura arquitetônica como um dos primeiros exemplares da Arquitetura modernista
(via Le Corbusier) no Brasil.
Nova sede – A seguir, em 1947/48, era inaugurado o novo edifício-sede, que surgiu por meio de um concurso público, cujo júri
contou com a participação de Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa e Firmino Saldanha. O edifício tombado em 2002 está, atualmente, está em
pleno processo de restauração. Restauração, cuja conclusão, segundo
a atual presidente, Rosana Ferrari, constitui um dos pontos de honra
da atual gestão (veja entrevista, Bo´62).
A comissão encarregada de julgar as propostas de anteprojeto
apresentadas para a nova sede decidiu por unanimidade, recomendar que, entre os 13 projetos concorrentes, os três primeiros selecionados fossem indicados para a elaboração conjunta final de um
projeto arquitetônico plural da nova sede.
De acordo com a Ata da comissão: pela distribuição, localização e
articulação dos elementos constituídos da planta, os anteprojetos da
equipe Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Miguel Forte, Jacob Ruchti
e Galiano Ciampaglia atendiam melhor às necessidades do programa.
Por outro lado, a proposta dos arquitetos Zenon Lotufo, Abelardo de
Souza e Hélio Duarte, “sem resolver essas questões com a mesma clareza”, apresentava, entretanto, soluções plásticas de maior qualidade.
Ao justificar a decisão, a Comissão argumentou que “a indicação
dos arquitetos mencionados para, em conjunto, estudarem o projeto
definitivo, conduziria fatalmente a uma solução melhor”, na qual todos os problemas técnicos, funcionais e projetuais fossem resolvidos
dentro dos parâmetros da Arquitetura contemporânea.
O projeto final contou com a participação dos arqs. Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Miguel Forte, Jacob Ruchti, Galiano Ciampaglia,
Zenon Lotufo, Abelardo de Souza e Helio Duarte. Um projeto, que incorporou, também, obras de arte inestimáveis, como o móbile metálico “the black widow”, de Alexander Calder, no mezanino e o mural de
Ubirajara Ribeiro (restaurado em 2004 pela arq. Magali Melleu), no hall,
a escultura em bronze de Bruno Giorgi e a tela de Burle Marx.
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O edifício, cuja volumetria (singular|) preserva o necessário enquadramento, com a manutenção das lajes numa mesma prumada,
conforme registra o livro “Arquitetura Moderna Paulistana” , de autoria de Alberto Xavier/Carlos Lemos/Eduardo Corona, compreendia, a
princípio, um subsolo (no qual funcionou o famoso Clubinho dos
Artistas e Amigos das Artes),onde se reuniam intelectuais de diversos segmentos culturais, hoje auditório Kneese de Melo; o térreo
com loja, andar duplo, para sede do IAB, além de salão de reuniões
e restaurante, incluindo oito andares para escritórios, fora a cobertura, que poderá se transformar num observatório privilegiado para se
contemplar melhor a paisagem polifônica urbana.
A sede do IAB acolheu, em diferentes oportunidades, personagens notáveis, entre os quais, o arq. Alemão Walter Gropius (BO 39),
fundador da Bauhaus, famosa escola de Arquitetura e Desenho Industrial, que foi fechada, em 1933, pelo nazismo, Franz Heep, ex-colaborador de Le Corbsusier, o historiador russo Anatole Kopp, o crítico
cubano Roberto Segre, o arq. Oscar Niemeyer, o paisagista Roberto
Burle Marx, o arq. Lúcio Costa , o ex-prefeito de Bilbao, Espanha, Ibon
Areso, o pintor e arq, Sérgio Ferro, autor do polêmico “O Canteiro e o
Desenho”,que se exilou na França durante a ditadura, além de autoridades municipais e institucionais.
Além disso, foi palco de eventos marcantes. Um deles: o ciclo
“depoimentos de gerações”, que reuniu representantes de diversas
gerações de arquitetos Outro: a cerimônia- homenagem do IAB ao
arq. Paulo Mendes da Rocha, Pritzker`2006, que dedicou o prêmio a
todos arquitetos brasileiros e da América Latina.
O prédio-sede implantado numa região central privilegiada da cidade, contudo, enfrenta atualmente problemas da realidade social do
país, com moradores de rua vivendo sob a marquise do edifício (veja BO
61), além da existência de “inferninhos” que surgiram depois do fechamento de boates da região, que nos 60 e 70, fascinavam tantos jovensfãs dos Beatles ou de Bob Dylan, que nos ensinou ”for ever young”! A
exemplo da lição do IAB, que, aos 65, continua jovem e atuante.

Um brinde à historia – O arq. Paulo Mendes da Rocha (à esquerda), que acabou
contemplado anos depois (em 2007) com o prêmio Pritzker e o arq. e prof. Vilanova Artigas,
que influenciou várias gerações de arquitetos.

Diáspora paulistana – Ao centro, Franz Heep e Kneese de Melo, primeiro presidente do IAB
paulista, na abertura da exposição em homenagem ao arquiteto Heep, que, a exemplo de
outros arquitetos, se radicaram em São Paulo, depois da II Guerra Mundial.

Registro
UMA HISTÓRIA REPLETA DE DESAFIOS
Ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e inicio do século XXI,
muita água rolou. Anos, durante os quais, o IAB, com dignidade,
altivez e decisão de seus presidentes, enfrentou períodos de pósguerra (quando, por sinal, acolheu vários arquitetos que fugiam do
Velho Continente no pós-II Guerra), de ditadura, de abertura política e de mudanças de hábitos e de novas tendências arquitetônicas,
como a pós-modernidade, além da evolução tecnológica. A antiga
máquina de escrever e a celebrada prancheta, por exemplo, foram
substituídas, nos anos 80/90, pelas novas ferramentas da era digital
e informática.
Além disso, se posicionou sobre novos temas e questões, como
a questão ambiental e da Arquitetura sustentável. No campo profissional, outras questões são levantadas, entre as quais: o das
licitações,dos honorários, além da função e papel do arquiteto no
mundo contemporâneo.
Um fato inédito, contudo quase desconhecido da maioria dos arquitetos, marcou essa história: durante a gestão da arq. Rita de Cássia
(1983), a sede do IAB abrigou , por solicitação da Igreja Católica, o
corpo do “terrorista” Carlos Mariguela, antes de seu translado para o
Rio de Janeiro.
Depois disso, ao assumir a Presidência do IAB, o arq. Renato Nunes se defrontou com uma série de problemas financeiros e trabalhistas, que o Instituto enfrentava, na época, com oficiais de Justiça
batendo à porta do IAB, para cobranças. Angustiado, pediu a ajuda
de outros arquitetos, que decidiram recorrer a um grupo de empresários e agentes publicitários, como a DPZ.
Alguém pergunta: – Afinal, o Instituto tem alguma obra de arte
significativa? – Ah, várias, entre as quais, o móbile de Calder.
– Então, aí está o caminho para a solução, pois segundo o Museu
de Arte Moderna de Nova York, essa escultura é muito valiosa. À certa
altura, descobre-se que um dos pingentes do móbile havia sido roubado (que, mais tarde, foi devolvido numa caixa de papelão). A partir
daí, para tirar o IAB do vermelho, investiu em saídas alternativas,
como cursos, exposições, concursos e debates.
Outro acontecimento imprevisto: com a morte, em condições
absurdas, do arq. Joaquim Guedes, eleito presidente, em 2007, pela

chapa 2 “Arquitetura”, assumiu a direção do Instituto, em 2008, a arq.
Rosana Ferrari, do Núcleo de Jundiaí. Que, com responsabilidade e
humildade, propõe um IAB “de portas abertas”, para todos os profissionais da Capital e do Interior e o diálogo com todas as entidades, em defesa da profissão, do arquiteto, da cidade e da cidadania.
Dando continuidade, assim, às bandeiras temáticas levantadas pelo
incansável Guedes.
Nesta edição especial, o Boletim não poderia deixar de registrar a presença do arq., urbanista e pensador Joaquim Guedes, que
também marcou a história do Instituto, apesar de sua breve gestão,
deixando como legado posições corajosas em defesa da valorização
profissional e do projeto arquitetônico, ao lutar contra o atual processo de licitações de obras públicas etc...
Ao ser eleito, no dia 21 de dezembro de 2007, com o apoio do
Interior, proclamava: “chegou a hora da mudança”! E, com convicção, conclamava todos os arquitetos para “um novo IAB”, ao prometer transformar o Instituto “na casa de todos os arquitetos de
São Paulo...”
Ao assinar o editorial “pra começo de conversa” (Boletim 61), o
único de sua gestão, levantou questões pertinentes, questionando:
afinal, “qual é o papel do arquiteto, o nosso papel, em relação à Nação...em relação ao país, ao território...em relação ao Estado, às cidades e, principalmente, em relação às pessoas...”?
Pesquisa/Jose Wolf

Acervo precioso – Entre outras peças de arte, como a composição de Burle Marx (veja na
contracapa), o móbile metálico “black widow”, de Alexander Calder, que se encontra no
mezanino do prédio-sede do IAB.
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núcleos
Instituto de Arquitetos do Brasil
em São José do Rio Preto

Assistência técnica gratuita*

D

Divulgação Núcleo S.J.R.P.

mundo vivia os reflexos da Primeira Guerra Mundial; governava o país Epitácio Pessoa e a capital da República era o Rio
de Janeiro. Do desejo de vinte e sete engenheiros-arquitetos, entre eles Gastão da Cunha Bahiana, doravante elevado a primeiro
presidente, reunidos na sala de História e Teoria da Arquitetura
da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, às 16 horas
do dia 26 de Janeiro de 1921, foi fundado o IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil. Ao longo de seus 87 anos de existência, a entidade vem cumprindo seu papel de congregar e zelar pela ética
e pela imagem da arquitetura e do urbanismo no Brasil.

Seguindo essa mesma iniciativa, há trinta e um anos, em 10 de
março de 1977, surgia a extensão do IAB em São José do Rio Preto,
tendo como primeiro presidente o arquiteto Milton Assis Junior. O núcleo de São José do Rio Preto, por seu dinamismo em posição sóciopolítica, congrega profissionais desde Catanduva até Santa Fé do Sul e
atualmente possui contato com mais de quinhentos profissionais, sem
contar os estudantes.
De suma importância para a classe, o IAB luta pela valorização do
arquiteto junto à comunidade e outras entidades e, dessa forma, destaca a importância da arquitetura como expressão cultural e como instrumento para a solução de problemas coletivos, melhorando a qualidade de vida da sociedade.
Participando ativamente de inúmeros conselhos municipais, regionais e estaduais, o IAB Rio Preto organiza inúmeras atividades, com
destaque para palestras, debates, concursos, visitas técnicas. Possui
uma sede própria em fase de finalização, sendo um grande patrimônio
coletivo do IAB e dos arquitetos.
Enfim, entre o passado, onde estão nossas recordações, e o futuro,
onde estão nossas esperanças, fica o presente. Nele se encontra nosso
dever de continuar essa história de luta e realizações, que se junta às
demais realizações de outros Núcleos e Departamentos que compõem
essa entidade tão respeitosa no âmbito nacional.
Neste fim de ano de 2008 o IAB - São José do Rio Preto se orgulha em
receber os núcleos do Estado de São Paulo para um encontro que fortalece o relacionamento, a representatividade e a capacitação de todos.
Aos arquitetos que projetaram e constroem o IAB, nossas reverências.

Kedson Barbero
Arquiteto e Urbanista, Vice-Presidente IAB-SJRP e Diretor Regional SJRP-SASP
Divulgação Núcleo S.J.R.P.

O

e 25 a 29 de novembro aconteceu na cidade de Belém do Pará o
“IV Seminário de Assistência Técnica”, juntamente com o 32º ENSA
(Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos) com o apoio da FNA.
A experiência foi bastante interessante, tendo em vista que foi a primeira
vez que a cidade de São José do Rio Preto, representada pelo arquiteto Kedson
Barbero (diretor regional do SASP e vice-presidente do IAB Núcleo São José
do Rio Preto) pôde participar efetivamente do fórum de discussões. Quando
se fala em Assistência Técnica, o que vem em mente é algo meramente assistencialista, ou seja, o profissional executa um serviço é não é remunerado
por isto. Muito já se discutiu a respeito nos estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Nas capitais destes Estados foi criada a Assistência Técnica Municipal,
em que os profissionais de arquitetura e engenharia desenvolviam projetos
de habitação popular e regularização fundiária. No entanto, esses projetos
eram desenvolvidos pelos próprios profissionais do serviço público municipal. A partir Projeto de Lei de Assistência Técnica Gratuita, além de poderem
desenvolver projetos de baixa renda para habitação popular e regularizações
fundiárias, tanto os profissionais autônomos quanto empresas do segmento
de arquitetura serão remunerados por esses serviços.
É muito provável que este programa seja o grande responsável pela inserção de profissionais no mercado de trabalho, problema bastante corriqueiro
na atualidade. Como sabemos, a população de baixa renda é a mais numerosa e carente de profissionais de arquitetura, além de muitas vezes ocuparem
áreas ilegais e habitações irregulares. Com a nova Lei, o profissional poderá,
ao sair da universidade, colocar em prática todo seu conhecimento técnico
em obras de pequeno porte, adquirindo prática e se qualificando para, no
futuro, encarar obras de maior complexidade. Sem contar a própria bagagem social que este arquiteto vai adquirir no processo de “pensar a cidade”
para uma população menos privilegiada. A remuneração por esses serviços
é também motivo de comemoração entre os profissionais da área, uma vez
que será correspondente ao valor de mercado e, desta forma, o recém formado não precisará defasar o seu preço ao se inserir no mercado de trabalho.
Outro ponto muito discutido no Seminário diz respeito à atuação do
profissional neste programa e definiu-se que todo arquiteto e todo engenheiro poderá desenvolver esse tipo de projeto. Por meio de um banco de
dados em uma determinada instituição a ser definida, a população poderá
escolher o profissional cadastrado.
A Assistência Técnica Gratuita financiará tanto os projetos de arquitetura,
quanto o acompanhamento técnico e a execução da obra, ressaltando-se
que para isso haverá uma regra específica para valores e metragens. O CREA,
já preparado para a aplicação desta lei, criou uma ART econômica em que o
profissional deverá pagar um valor simbólico de R$ 1,00 para esta finalidade,
algo semelhante à Assistência Jurídica, em que os advogados atuam e são
remunerados por um programa assistencial.
Esse programa chega em hora oportuna, uma vez que o Governo Federal, através do PAC, está bastante otimista na geração de empregos no setor
da construção civil, destinando muitos recursos para habitação, regularização fundiária, entre outros. Portanto, a Assistência Técnica será uma grande
alavanca para a geração de qualidade de vida às famílias de baixa renda e a
grande locomotiva para geração de emprego na construção civil.

Marco Aurelio da Costa
Presidente do Núcleo de São José do Rio Preto
* Nota – O PLC 13/08 (PL no. 6.981/2006) foi aprovado em 03/12/2008 no Plenário do Senado. Agora, aguarda-se a aprovação do Presidente Lula. O PLC cria a Assistência Técnica para a construção.
Trata-se da arquitetura e engenharia públicas em correspondência à saúde e educação públicas.
Assegura-se a assistência técnica e gratuita, com recursos públicos, para o projeto e a construção de habitação de interesse social, para as famílias de baixa renda, confira a íntegra do PLC
013/2008 no site www.iabsp.org.br.
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Arquitetos e Arquitetas do Departamento São Paulo e Núcleos do interior, na 3º. Reunião
Estadual do IAB/SP em São Jose do Rio Preto.
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curtas
IAB-SP presente na posse do
CONDEPHAAT
foto: Eduardo Habu

Cidades Sustentáveis
O Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Meio Ambiente apresentou o ranking das cidades sustentáveis.
Das 635 municípios que apresentaram
relatórios apenas 44 foram certificados por
atingirem nota maior que 80.
Americana foi a única cidade com mais
de 200 mil habitantes e com características
metropolitanas entre as classificadas sendo
agraciado também com o Prêmio Franco
Montoro como destaque de sua bacia hidrográfica. A Secretaria do Meio Ambiente é dirigida pelo Arq. Victor Chinaglia membro do
Conselho Superior do IAB.
Informações: www.cetesb.sp.gov.br

Da esquerda para direita: Marcos Tognon pela UNICAMP,
Rosana Ferrari Presidente do IAB / SP, Marília Alves Barbour
Coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio
Histórico, Rovena Negreiros Presidente do CONDEPHAAT e
Ronald Tanimoto - pelo IAB / SP

Foto: Rafael Schimidt

Instabilidade da forma
No dia 11 de novembro tivemos a abertura da exposição Instabilidade da Forma,
concebida e produzida por Camila Sposati e
Kleber Matheus, no Instituto dos Arquitetos
do Brasil Departamento São Paulo, centro da
cidade. Não se trata de um coletivo nem de
um projeto curatorial, mas uma exposição de
artes visuais que integra elementos ao nosso
redor que apreciamos e respeitamos.

Noite de abertura da exposição.

Reunião do Conselho da UIA
A primeira reunião da União Internacional de Arquitetura (UIA) de 2009
será realizada na Costa Rica, de 14 a 17
de fevereiro, com a tarefa de aprovar a
Programação do Triênio (2009/10/11) da
nova presidência capitaneada pela arquiteta australiana Louise Cox. Em outubro foi aprovado no COSU de Belém, que
a próxima reunião do Conselho da UIA
acontecerá na cidade de São Paulo, durante o evento da 8ª. Bienal em 2009. As
arquitetas Nádia Somekh(titular) e Maria
José Feitosa (suplente) são as Conselheiras do Brasil. Nádia pretende conduzir
um trabalho que integre a arquitetura
brasileira ao mercado internacional de
trabalho e que enfoque as questões do
patrimônio cultural, do habitat e a cidade contemporânea.
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A Cerimônia de posse da nova gestão do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
de São Paulo – CONDEPHAAT, foi realizada no
dia 3 de novembro, no auditório da Secretaria de Estado da Cultura, com a presença do
secretário João Sayad, do secretário-adjunto,
Ronaldo Bianchi, e do chefe de gabinete, Sérgio Tiezzi, do secretário-adjunto da Secretaria
Municipal da Cultura de São Paulo, José Roberto Sadek, do presidente da gestão anterior
CONDEPHAAT Adílson Avansi de Abreu, da
Presidente do IAB/SP Rosana Ferrari e a nova
presidente do CONDEPHAAT, Rovena Negreiros, que concorda com a necessidade de
refletir sobre a legislação e aumentar a produtividade do Conselho. Lembrou que é preciso
intensificar o entrosamento entre os órgãos
preservacionistas em todos os níveis, dos conselhos municipais ao Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
Destacando os Membros do Conselho
Superior do IAB, empossados:
Representantes da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp: Departamento
de História: Marcos Tognon, em recondução;
Representante do Instituto dos Arquitetos
do Brasil – Departamento de São Paulo: Ronald Tanimoto.

CAU
O projeto de criação do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos
Conselhos Estaduais e DF foi enviado
no dia 19/11/2008 ao Congresso nacional pelo presidente Luis Inácio da Silva
(Lula). Os arquitetos estão próximos da
separação do sistema CONFEA-CREA;
esse foi o desejo expressado na pesquisa
feita pelo CONFEA – CREA: mais de 75%
dos arquitetos aprovam o CAU. Confira
a integra na pagina http://www.iabsp.
org.br

5º Prêmio Nacional de
Pré-Fabricados de Concreto para
Estudantes de Arquitetura
O objetivo do concurso é premiar os melhores projetos elaborados por estudantes
de arquitetura, a partir da utilização de préfabricados de concreto alem de difundir e
ampliar os conceitos de industrialização com
sistemas construtivos em pré-fabricados de
concreto, por meio da divulgação e do debate dos trabalhos apresentados.

Noite de lançamento do concurso, 27/11/08. Estudantes,
Arquitetos e Engenheiros no mezanino do IAB/SP.

A premiação está aberta a todos os estudantes do 1° ao 5° ano, de Faculdades de Arquitetura de qualquer Estado do Brasil, matriculados no primeiro semestre letivo de 2009.
Os trabalhos poderão ser apresentados
individualmente pelo aluno ou por equipe
formada por no máximo 5 (cinco) alunos
da mesma escola, sendo que cada inscrito poderá apresentar uma única proposta,
seja individualmente, como responsável por
equipe ou integrante de equipe.
É obrigatória a orientação do trabalho
por um professor da mesma escola que o
aluno ou equipe concorrente, podendo haver professores co-orientadores.
Organização IAB/SP, promoção ABCIC e
apoio ABCP.
Inscrições, Regulamento e Edital na pagina
www.iabsp.org.br/concursos.asp

Primeira reunião da Comissão Julgadora na Sede do IAB / SP.
Da esquerda para direita: Liane Makowski Almeida, Marcos
Acayaba, Marcelo Suzuki, Mario Biselli, Arthur Casas,
Hedivaldo Canho, Maria Teresa de Pinho Meca e Celso
Sampaio.

Berthelina Alves Costa, Celso Sampaio, João Sette Whitaker
e Nabil Bonduki (Habitação de Interesse Social); Adilson
Macedo, Antonio Panizza, Hector Vigliecca, Paulo Burgo e
Roberto Aflalo (Urbanismo); Benedito Abbud, Maria Cecília
Barbieri Gorski e Maria Tereza de Pinho (Paisagismo); Arthur Casas, Pedro Mendes da Rocha e Eduardo de Jesus
Rodrigues (Design), Renato Anelli, Débora Frazatto, Valter
Caldana e Alberto Xavier (Crítica).
Comissão organizadora: arqs. Liane Makowski,
Adilson Costa Macedo, João Whitaker e Newton
Massafumi.
Apoio e divulgação: revista Projeto/Design.
A solenidade de premiação acontece dia 11
de dezembro, no MASP, às 21 horas. Confira
o resultado no Boletim 64.
Informações: www.iabsp.org.br, em Concursos.
Registro
Dia 28 de novembro, morreu em Olinda, a
arquiteta-designer, Janete Costa Borsoi, esposa
do arq. Acácio Gil Borsoi, um dos arquitetos mais
celebrados da Arquitetura Moderna Brasileira.
Autora de diversos projetos de Arquitetura
de interiores, a exemplo do Marabá Hotel, em São
Paulo, além de publicações, a exemplo do compêndio “Viva o povo brasileiro” sobre a arte popular
e artesenal brasileira, ela nasceu em Guaranhuns,
no interrior pernambucano e diplomou-se arquiteta pela Universidade Federal de Pernambuco,
no Recife.

Associação de estudantes ao IAB/SP
Durante a Semana de Arquitetura na
Universidade Mackenzie, que aconteceu de
20 a 24 de outubro, os arquitetos Bruno Padovano, Rosana Ferrari e Nadia Somekh realizaram uma palestra para os estudantes. Nesse encontro foi apresentada a proposta para
a Bienal de 2009, além de demonstrar o potencial de espaço para discussão de grandes
questões ligadas à Arquitetura, para os estudantes dentro do IAB/SP. Serão realizados
outros encontros nas diversas Faculdades de
Arquitetura de São Paulo, com a intenção de
entusiasmar os alunos a participarem no Instituto de Arquitetos do Brasil.

Arquitetas da Diretoria do IAB/SP, professores e estudantes
de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Em primeiro
plano: Rosana Ferrari e Nádia Somekh.

Grupo de Estudo - Habitação
Terá inicio em janeiro de 2009 mais um
Grupo de Estudo promovido pelo IBA/SP. O
Grupo de Estudo Habitação será coordenado
pela arquiteta Liane Makowski Almeida.
Informações sobre participação e inscrições pelo telefone (11) 3259 6866.
Esta sendo montado também um Grupo
de Estudo – Filosofia. Em breve mais informações.

Curso de acessibilidade
Foi assinado um contrato com a Prefeitura Municipal (SMPED - Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida) que capacitará o IAB/SP a ministrar
cursos de capacitação e certificado profissional na área de acessibilidade. A finalidade
é oferecer fundamentação teórica e prática
que venham a permitir a operacionalização
das respectivas políticas públicas. O publico
alvo são, funcionários da Prefeitura da Cidade de São Paulo envolvidos na construção e
fiscalização de edificações e vias públicas e
profissionais da área de engenharia e arquitetura.
O curso é dividido em três módulos e
será ministrado pela arquiteta Guiomar Leitão, a partir de março de 2009.
Foto: Rafael Schimidt

Inscreveram-se 167 trabalhos entre projetos e
obras concluídas; sendo 99 na categoria edifício,
18 em habitação de interesse social, 12 em urbanismo, 12 paisagismo, 19 design (que abrange arquitetura de interiores) e 7 em crítica. Na categoria edifício a maior parte dos trabalhos refere-se à
habitação unifamiliar (total de 46, entre projetos
e obras). A habitação, para alguns críticos, seja
unifamiliar ou coletiva, independente do padrão,
tem sido a área da arquitetura que permite ao
arquiteto refletir e revisar sua prática profissional,
assim como testar novos conceitos, materiais e
técnicas construtivas.
O Júri com 24 arquitetos renomados, da grande
São Paulo e Interior Paulista, incumbido de classificar, avaliar e selecionar os trabalhos mais criativos e
representativos dessa premiação, foi dividido em seis Comissões Julgadoras, conforme as Categorias: Abílio Guerra,
Hedivaldo Canho, Marcelo Suzuki, Mario Biselli e Marcos
Acayaba (Edificações);

Cursos para treinamento em softwares
Autodesk e capacitação profissional
Com mais de cinco mil alunos formados, o InCAD se tornou em 2007 Autodesk
Trainning Center, de modo a ser reconhecido como referencia perante ao Fabricante
dos softwares líderes de mercado, como
parceiros na qualificação de profissionais
em programas como o AutoCAD, 3Ds Max,
Revit, Maia, AliasStudio, Inventor, etc.
Um dos objetivos do IAB, é promover e
produzir o conhecimento, sobretudo de maneira a difundir as novas formas de representação em arquitetura. Serão oferecidos
descontos no treinamento para associados
IAB. A realização desses cursos, workshops ou
eventos que visam a capacitação, requalificação e educação continuada da comunidade de arquitetos de São Paulo, acontecerá nas
dependências da Sede do IAB/SP.

Os arquitetos Alexandre Kiss e Guiomar Leitão em reunião
sobre a acessibilidade do projeto de restauro da Sede do
IAB/SP (ver página 12).

Curso Gerenciamento e Marketing de
Projetos
Aconteceu nos dias 05 e 06 de dezembro
na Sede do IAB/SP o curso ministrado pelo
arquiteto Dr. Walter Maffei. Foi passado aos
profissionais uma metodologia integral de
atuação no campo administrativo e de marketing de projeto nas áreas de arquitetura
ou engenharia. Mostrou-se como preparar a
proposta técnica e comercial para o cliente a
partir dos custos do escritório para elaborar
o projeto ou consultoria, e não a partir do
custo da obra. Desta forma geram-se os dados e parâmetros para o gerenciamento do
projeto, através do custo analítico. O marketing do escritório é montado a partir desta
metodologia.
Foto: Eduardo Habu

Premiação IAB/SP 2008

Professor arquiteto Walter Maffei e a turma com 20
arquitetos e engenheiros inscritos.
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bienal

8ª BIA: uma bienal verde ou
democrática?
A
ntes mesmo da prematura morte do nosso querido e saudoso mestre, Joaquim Guedes, a questão da realização da
8ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo em 2009
já preocupava a atual diretoria que se preparava, naquele momento, para discuti-la.
Entendiam os seus membros que, se de um lado as Bienais vêm
mantendo um nível elevado na apresentação de trabalhos importantes nos cenários nacional e global, havia vários pontos problemáticos
que deveriam ser abordados para melhorá-las, entre os quais poderíamos destacar:
- grande extensão física e densidade de informações, dificultando
a visitação e obrigando o público ou a realizar uma visita superficial
ou à necessidade de inúmeros retornos;
- um excesso de informações sobre a produção nacional, nem
sempre atrelada aos temas específicos das bienais;
- relativamente pouco espaço para a produção internacional, que
deveria ser o motivo central para sua realização;
- pouco público em comparação a eventos semelhantes numa
megacidade como São Paulo;
- custos elevados e dificuldade de obtenção de patrocínios;
- improvisação organizacional, sem um corpo técnico remunerado para exercer essa tarefa;
- insistência num tipo de apresentação (desenhos e maquetes)
poucos expressivas para os leigos;
- parca atenção a temas atuais de caráter global, como a sustentabilidade e as megacidades / macro metrópoles, polarizações de
uma sociedade global que está se tornando cada vez mais urbana.
Além disso, preocupava membros da Diretoria, entre os quais eu
mesmo, a existência de um conflito em São Paulo entre os membros
eleitos e os pertencentes à chapa derrotada nas eleições, entre os
quais vários colegas experientes em montagem de bienais. Tentativas de reaproximação entre as partes, por nós tentadas, foram infelizmente rechaçadas por alguns desses colegas em várias ocasiões,
perdendo-se assim a possibilidade de uma superação de um conflito
que deveria ter sido desfeito com o falecimento do polêmico mas
instigante professor.
Após a morte de Guedes, o assunto veio à tona novamente e me
senti à vontade para sugerir uma Bienal Verde, um pouco diferente
das anteriores, mais enxuta e internacional de caráter.
Primeiramente, deveria focar o tema da sustentabilidade na
arquitetura e urbanismo, palavra de ordem para dirigirmos a nova
arquitetura que os atuais tempos de aquecimento global e destruição sistemática do meio ambiente estão demandando. Nesse
sentido, deveria a Bienal estimular arquitetos nacionais e internacionais a trocarem experiências sobre essa questão candente e
hoje prioritária. Poderia se tornar uma área verde dentro do próprio Ibirapuera, com jardins e plantas de certa forma estendendo
para dentro do pavilhão a exuberante vegetação do parque que
o abriga.
Segundo, seriam eliminadas áreas de interesse menor, como os
quadros históricos de produções do passado, as áreas especiais e os
espaços para convidados internacionais, já que a questão da sustentabilidade não parece coadunar com o estrelismo em voga no jet set
da arquitetura internacional.
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Pelo contrário, seriam dadas áreas para exposições nacionais voltadas à temática da Bienal, através de convites para todos os paísesmembro da UIA prepararem exposições/síntese e didáticas sobre as
experiências mais importantes no campo da sustentabilidade, em
função das diferenças ambientais, sociais , econômicas, culturais e
espaciais (categorias apresentadas pelo professor santacatarinense
Miguel Sattler, especialista em construções sustentáveis) de cada país
e suas principais regiões e ecossistemas.
Terceiro, a participação de estudantes das inúmeras escolas de
arquitetura e urbanismo do mundo seria priorizada, uma vez que
este constitui-se num público muito importante e voltado ao futuro
da profissão. O concurso entre escolas deveria se tornar um ponto de
encontro entre as mesmas, com a idéia de se dar um tema comum
(um pequeno espaço para atividades comunitárias em bairros mais
carentes), a ser desenvolvido segundo critérios de sustentabilidade
pelos estudantes dos países-membro da UIA presentes na Bienal através de protótipos instalados e erguidos pelos próprios autores, com
participação comunitária, em suas cidades de origem. Os melhores
trabalhos seriam executados nos jardins do Ibirapuera ou mesmo sob
a marquise, durante o período da Bienal, para que o público tivesse a
oportunidade de experimentar tais espaços de uma forma diferente
das tradicionais maquetes e apresentações gráficas.
Essas idéias, entre outras afins, seriam reunidas sob o tema geral
de ECOSURBANOS, o nome a ser dado à 8ª Bienal.
Uma outra possibilidade, arejada nas últimas semanas, seria a de se
transformar a Bienal num fórum de debates sobre a própria Bienal, para
se decidir como essas manifestações deveriam ocorrer no futuro, de
forma mais sustentável e razoável. Essa, provavelmente, teria sido a opção do próprio Guedes, cético da forma um tanto arbitrária com a qual
elas vinham sendo realizadas, com parca discussão entre os membros
da classe dos arquitetos e urbanistas e outras profissões diretamente
relacionadas às nossas, antes de sua organização e promoção.
Se a idéia de uma bienal verde me parecia muito atraente, a
segunda opção parece-me não somente mais viável mas essencialmente mais desejável, mais de acordo com o pensamento aberto de
Joaquim Guedes, inaugurando assim uma nova forma, mais democrática e participativa, de levar adiante o trabalho do instituto. Dessa
forma, sem muito alarde e complexidade, ela poderia ser promovida
de forma inteligente e de fato sustentável, com uma ampliação do
debate para os demais departamentos nacionais que, em outras ocasiões, pouco foram ouvidos.
Seria inclusive mais adequada à atual crise financeira, que projeta sobras ameaçadoras sobre o processo de obtenção de recursos,
essencial para absorver os altos gastos com um evento dessa magnitude.
Ainda, já que o ano de 2009 seria o ano do Congresso Brasileiro
de Arquitetos, a Bienal poderia ter um caráter mais modesto, de apoio
àquele importante evento, para o qual seria dirigida a produção nacional, não necessariamente vinculada a um tema específico.
Diria, enfim, que em tempos de crise global, o mundo precisa
ser repensado com muito juízo e, quem sabe, a nossa querida Bienal
também.
Bruno Roberto Padovano
Conselheiro IAB/SP
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projeto

Relatório Projeto Restauro Edifício Sede IAB/SP
E

m 12 de Maio de 2008, ainda sob a coordenação do Prof. Guedes, foi montado um grupo de arquitetos responsáveis por
levar a diante a realização do restauro e da nova adequação de
espaços do Edifício Sede do IAB/SP. Esse Grupo de Restauro é formado atualmente por Liane Makowski Almeida, Rosana Ferrari,
Alexandre Kiss, Rafael Schimidt e Marcos Tognon.
Em sucessivos encontros, ficou cada vez mais claro um bom
procedimento a ser adotado: (a) Seria feito um projeto básico de
restauro para enquadramento na Lei federal do Mecenato. (b) seriam realizadas algumas obras emergenciais, após os necessários
estudos, independentes da aprovação do projeto e da captação de
recursos. (c) o projeto básico e o plano de ações emergenciais seriam promovidos sob a direção compartilhada do grupo de projeto
de adequação da nossa sede e de uma empresa de restauro. (d) Essa
empresa de restauro teria então dois papéis fundamentais: operacional (viabilizar a confecção física do projeto básico de restauro)
e executiva (realizar as obras previstas pelas ações emergenciais e
pelo projeto executivo de restauro e requalificação da nossa sede).
Também poderia captar os recursos, caso fosse autorizada pelo Grupo de Restauro. (e) O programa de uso, alterações na ocupação dos
espaços físicos e na distribuição de novos lay-outs, serão tema de
atribuição exclusiva da Diretoria Estadual do IAB.
Aproveitando a ocasião, pensou se em promover também
atividades (workshops, seminários com especialistas que já fizeram ou já estudaram o restauro do patrimônio modernista) que
poderiam atrair jovens profissionais, arquitetos consultores, estudantes, etc. Para tanto, foi montado um “atelier aberto” do projeto
de restauro, que esta funcionando no pavimento do mezanino no
edifício do IAB.

Projeto de Restauro Arquitetônico
O Edifício Sede do IAB/SP acha-se tombado pelo COMPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) e pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Ambiental de São Paulo).
Portanto, a aprovação de um projeto cultural de restauro frente ao MinC
(Ministério da Cultura), viabilizará financeiramente o projeto e execução do
restauro, com a obtenção do beneficio fiscal de que trata a Lei de Incentivo
a Cultura, também conhecida como Lei Rouanet.
Em julho de 2008 foi encaminhado um oficio para algumas empresas
de restauro arquitetônico convidando-as a participar do trabalho de restauro do edifício do IAB. Uma das empresas comunicou não ter atualmente
uma estrutura suficiente para nos ajudar. Algumas outras nem chegaram a
responder o convite. Mas a empresa Pires Giovanetti, demonstrou interesse
em participar no trabalho, viabilizando a captação de recursos, aprovando
e realizando o Projeto de Restauro do edifício.
Contamos então com a parceria da Pires Giovanetti Engenharia e
Arquitetura Ltda., que é uma empresa com reconhecida capacidade
técnica para projetar e executar intervenções de restauro em monumentos, edifícios e seus elementos construtivos internos e externos,
pertencentes ao patrimônio histórico nacional. A opção pela parceria
com a empresa de Juca Pires é interessante para nós por dois motivos
essenciais: por ele ter condições de produzir a documentação necessária nas fases previstas acima e contar com uma equipe executiva com
experiência em restauro arquitetônico.
Nos últimos meses, foi realizado um mapeamento das fachadas para
identificação e quantificação das patologias existentes em seus elementos
constitutivos tais como revestimentos, substratos, estrutura, esquadrias e
caixilharia além de sistemas correlatos como águas pluviais, etc...

Rino Levi, proposta selecionada no concurso para o edifício sede do IABSP, 1946 (sem escala). Fonte: FAUUSP.
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Situação atual (sem escala).

Entre as intervenções necessárias:
• Recuperação da estrutura (concreto/armaduras) das marquises
(todas exceto cobertura que já foi feita): 325,00 m².
• Impermeabilização das marquises e recomposição dos revestimentos (pastilhas/argamassa/pintura): 325,00 m².
• Recuperação da estrutura (concreto/armaduras) dos pilares e recomposição dos revestimentos em vidrotil: 60,00 m².
• Recuperação da estrutura (concreto/armaduras) das bordas das lajes e recomposição dos revestimentos em pastilhas: 180,00 m².
• Restauro geral da caixilharia /substituição de vidros/recomposição das vedações e pintura: 1.000,00 m².
• Recuperação da estrutura (concreto/armaduras) e eventualmente panos de vedação nas empenas: 200,00 m².
• Recomposição do revestimento em argamassa raspada nas empenas inclusive hidrofugação: 1.400,00 m².
• Restauro das superfícies em tijolos aparentes inclusive hidrofugação: 110,00 m².
• Execução dos caixilhos na caixa de escadas: 180,00 m².
Projeto de adequação física do Edifício Sede do IAB / SP
Algumas obras emergenciais estão sendo realizadas desde o mês
de Maio pela empresa PRESTHAL como por exemplo: a impermeabilização das duas caixas de água (concluída) e a nivelação da laje de cobertura para a futura impermeabilização. Os tubos e registros das caixas
de água também foram trocados por peças novas.
Algumas empresas já fecharam uma parceria com o IAB/SP para a
realização do restauro do edifício. A empresa BAYER já forneceu todo o
material para a impermeabilização da laje da cobertura, que será executada pela empresa DUROCOLOR. A empresa BEAULIEU forneceu a
troca dos carpetes da Secretaria e da sala de aula. A empresa CADERODE forneceu as novas estações de trabalho da Secretaria. Recebemos
ainda varias propostas de outras empresas parceiras, como: a doação
de material para a execução do revestimento da fachada, calçada e instalações sanitárias (louças e metais).
No projeto de adequação do edifício, esta sendo dada uma atenção especial às novas exigências da legislação municipal. Com relação
à acessibilidade, estamos prevendo a implantação de piso táctil, sinais
sonoros, comunicação em braile, espelhos nos elevadores e instalações
sanitárias acessíveis. Para atender os requisitos de segurança e funcionalidade, estão sendo estudadas novas configurações para a escada
caracol no fundo do edifício, saídas de emergência especiais, além do
fluxo de evacuação em caso de incêndio.
Também tem-se estudado com atenção os processos de tombamento no COMPRESP e CONDEPHAAT, que em conjunto com o histórico
de desenhos, que vão desde a prancha entregue por Rino Levi para o
concurso, até o projeto de execução, elaborado em conjunto com outros
arquitetos (todas pranchas e processos podem ser consultados na Sede
do IAB/SP). Esse material nos dará a base para as propostas de adequação
do espaço físico e para o novo programa de necessidades proposto.

Programa de Necessidades Preliminar
Térreo
Novo elevador ou modernização dos elevadores existentes
Instalações sanitárias
Hall de acesso
Controle
Vestiário
Depósitos/Lixo
Sala Flavio Império
Foyer (eventos internos e externos ao IAB/SP)
Café (servindo a ambos espaços e funcionamento diário)
Livraria de Arquitetura (funcionamento diário independente)
Subsolo
Auditório Knesse de Mello
Hall do novo elevador
Adequação do Auditório (Shoe Box/Black Box)
Instalações sanitárias acessíveis
1º. Pavimento
Exposições/Eventos
Hall do novo elevador
Pequena Copa
Instalações sanitárias acessíveis
Biblioteca
Acervo IAB/SP (livros, revistas, pranchas)
Área de leitura/estudo
2º. Pavimento - Mezanino
Nova Secretaria do IAB/SP
Hall do novo elevador
Estar
Postos de trabalho
Sala de Reuniões
Copa
Instalações sanitárias
4º. Pavimento
Salas de aula/seminários
Instalações sanitárias acessíveis
Arquivo do IAB/SP
Cobertura
Terraço coberto com jardim
Mirante

Rafael Schimidt e Rosana Ferrari
Arquitetos Coordenadores do Grupo de Restauro
(Colaboração: Juca Pires, Marcos Tognon, José Wolf e Daya Rigueiro)
Perspectiva do Projeto
Executivo (modificado
posteriormente). Fonte:
FAUUSP.
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debate

A polêmica continua...
D

evido à repercussão que o texto “Simulacro ou cidade real?”
(BO 62) teve junto aos profissionais, o Boletim faz uma síntese de opiniões e respostas, cuja integra encontra-se na pagina do
IAB/SP http://www.iabsp.org.br/
(...) O meu artigo publicado no Estadão é um veemente apelo
em defesa da liberdade de criação do arquiteto! Tento demonstrar também as vantagens que o setor imobiliário e a cidade teriam se maior liberdade oferecessem aos arquitetos que projetam
edifícios residenciais. E, a título de exemplo, menciono os bons
resultados obtidos com projetos de edifícios corporativos e de
escritórios, hotéis e demais temas não residenciais, cujos arquitetos atuam com muito maior liberdade. Assim foi entendido pelo
grande número de arquitetos que imediatamente me mandaram
expressões de aplauso e apoio que muito me sensibilizaram. .
A "mão escondida" mencionada no título não é a do arquiteto,
como é fácil de compreender em uma leitura tranqüila e sem preconceito. Trata-se da intervenção programática e estética abusiva
de outros intervenientes na produção da arquitetura residencial.
Porém, o artigo é polêmico, admite debate; o que não deixa de ser
um mérito para qualquer artigo... (...)

Concordo com o Affonso Risi, sobretudo considerando a discussão da última reunião da diretoria do IAB-SP da qual o Guedes
participou, que referente ao artigo do Jorge Wilhelm recentemente publicado no jornal O Estado de São Paulo, reuniu um número considerável de posições contrárias às do Guedes, inclusive a
minha.
Anne Marie Sumner

(...) Tanto Wilheim como o Guedes tem suas razões, dependendo do
ponto de partida. Poucos entendem ou aceitam que Guedes, um dos
maiores arquitetos de sua geração, era um homem que pensava de
forma independente, sendo um defensor da democracia e da iniciativa privada (tentou ser um empresário da área industrial, o que acabou
afastando-o da prestação de serviços), o que não deixa de ser coerente
com seu pensamento e suas obras. Essa independência foi sempre mal
entendida num establishment profissional; acadêmico e cultural que
há décadas vem sendo dominado por pensadores críticos do mercado,
como Wilheim. O que o Jorge questiona, no fundo, é a liberdade de um
empresário fazer a arquitetura que considerar mais vendável e lucrativa,
passando por cima de outras questões, por ele consideradas importantes. Também não deixa de ter suas razões, mas é compreensível a irritação do SECOVI com suas objeções. (...)
Bruno Padovano

Jorge Wilheim

(...) A posição do IAB estava dividida e precisaríamos promover
uma discussão ampla e mesmo assim não chegaríamos a consenso para publicar algo que fosse do IAB, representando todos os
arquitetos e não uma minoria.
Estávamos preparando um debate sobre a questão, mas ai
veio a tragédia, infelizmente.
Esclareço ainda que essa diretoria não publicou esse texto
como uma manifestação do IAB, mas como a manifestação de um
arquiteto, cuja obra, ensinamentos e pensamento foram (e ainda
o são) referência e de extrema importância para a nossa arquitetura e que devem ser respeitados, assim como o seu texto, que
também gerou polêmica entre a classe, quando publicado no Estadão. (...)
Rosana Ferrari

(...) Apenas por justiça à história, gostaria de fazer uma ressalva: Guedes jamais se assumiu como "de direita". Durante toda a sua vida fez justamente o oposto. Prova disso é que foi membro do Partido Comunista
e concorreria ao posto de vereador da cidade de São Paulo pelo PPS. O
que ele dizia é que a arquitetura deve responder aos desejos das pessoas
e não cabe a nós, no papel de arquitetos, julgá-los (claro que dentro de
limites éticos).
Como cidadão, Guedes fez isso o tempo todo.
Porém, reconhecia a dificuldade de separar os dois papéis.
É errado imaginar que ele gostava do que via em nossas cidades. Considerava a arquitetura main-stream brasileira frívola, alienada e irresponsável. Chamava-a de arquitetura oficial. Nisso discordava de grande parte de
nossos colegas. Já nossa arquitetura comercial - pensava ele - “...segue a
moeda, é uma arquitetura monetarista, interessada em certo tipo de status.
O arquiteto é instado a fazer uma arquitetura para esse status.” (...)
Alexandre Kiss

(...) Sempre estive de acordo com a manifestação do Jorge
Wilheim no Estadão e também acho lamentável boa parte da
arquitetura que se produz entre nós. Penso que uma das razões
de ser do Instituto é justamente estar na vanguarda da atividade profissional e cuidar do espaço profissional para todos, mas
também defender a produção no grau elevado solicitado pela
sociedade. (...)

(...) Por experiência própria eu sei que hoje, quem define projetos de arquitetura e parcelamento de imóveis, são os corretores
de imóveis.
A questão para nós profissionais é se submeter ou não a essa
situação.
Muita gente ainda pensa que arquiteto é decorador de fachadas e “desenhador” de lotes e quadras.

Affonso Risi

Cid Camargo

Sobre o teatro de dança em SP
A
s arquitetas Rosana Ferrari (presidente), Nádia Somekh (conselheira) e o arquiteto Pedro Taddei (conselheiro) do IAB/SP
participaram de duas reuniões com o secretário de Cultura do
Estado de São Paulo João Sayad; da segunda, ao lado de representantes da ASBEA, SINAENCO e IE. Audiências solicitadas pelo
IAB/SP com a finalidade de conhecer as bases da contratação dos
arquitetos suíços (Herzog & De Meuron).
O secretário esclareceu que a concorrência fechada foi baseada no
requisito notório saber (Lei Federal 8666/93 sobre licitações) e ainda
se dispôs a enviar para essas entidades cópias do Processo Licitatório e do Contrato. O assunto é controvertido; para alguns, o que aflige
é a contratação de um escritório estrangeiro, pois temos talentos in-
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ternos para enfrentar esse programa; para outros, a contratação por
convite fechado, baseada no notório saber se reveste de ilegalidade,
pois outros teriam as mesmas condições para realizar esse trabalho.
A Diretoria do IAB/SP aguarda esses documentos para avaliação, no
entanto, coloca como pontos para reflexão: a questão do mercado de
trabalho e a internacionalização desse, pois as entidades deverão definir sua posição perante esse novo quadro; outra, que as condições
dessa contratação,inclusive valor de honorários, passe a ser a referência
para novas licitações; que esse espaço da Luz se ressente de um projeto de cidade (planejamento urbano); na distribuição democrática de
recursos em equipamento de cultura pela cidade, não se concentrando
num único espaço.

opinião

“Arquitetos do Ninho de Pássaro projetam
teatro de dança em SP”
A propósito da notícia divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, no dia 4 de novembro de 2008, o arq. Hector Vigliecca comenta

S

ão Paulo por fim deixa de ser uma província. Desde tempos imemoráveis, arquitetos e artistas de nível internacional são convidados
pelo Poder para incorporarem obras ao acervo arquitetônico de uma
cidade.Torcemos para que esta abertura própria de cidades grandes
prossiga. São Paulo, sem dúvida, merece ser celeiro de grandes obras
com resultados indiretos inimagináveis, e isso é bom, também, sem
dúvida alguma, para nossa auto-estima como cidadãos.
Espero que não apareçam as clássicas e provincianas críticas de que esses fatos tiram trabalho de nós, arquitetos! Essa contratação traz, também,
outras sensíveis vantagens indiretas à nossa maltratada classe:
Primeiro: dá-se importância política e valor cultural a uma contratação de
arquitetos, fato público divulgado nos jornais. Oba! Uma primeira conquista.
Segundo: o Poder público paga o que corresponde a um projeto de grande
complexidade e o valor é público e notório. Oba: outra grande conquista.
Os arquitetos contratados (os suíços Herzog & De Meuron) declararam coisas
que nós estamos cansados de repetir e ensinar nas Escolas... Arquitetos e
seus pensamentos e obras, enfim, são notícia, que os jornais publicam como
uma grande novidade. Oba! Outra grande mudança boa para os arquitetos
e urbanistas.
Só fico com receio e até com uma ponta de vergonha ao pensar que os
responsáveis tenham solicitado, como se faz regularmente em nosso dia a

dia, um “desconto”, porque isso nos tornaria, de novo, levemente provincianos... Se isso não aconteceu, oba! Outra grande conquista para nós, arquitetos e urbanistas. O processo foi amparado pela lei federal 8.666/93, na qual
vale o artigo de notório saber. Oba! Pela primeira vez o saber é reconhecido
como notório. Muito bom é anotar e conferir o fato desse artigo de lei funcionar mesmo. Mais que muito bom, é extraordinário esse antecedente para
nós, arquitetos brasileiros.
Ainda espero, mesmo com receio, que os administradores de plantão
não mudem o projeto (apenas para aﬁrmar o seu pobre autoritarismo político
transitório) sem consultar os arquitetos. Por favor, isto sim nos definiria como
além-de-provincianos – levemente incultos.
Espero, também, com muito receio mesmo, que um projeto dessa complexidade e importância, não tenha seus pagamentos repassados por meio
das empresas construtoras, submetendo os arquitetos a um strees, conforme
estamos normalmente habituados, nós, pobres arquitetos locais.
Por fim, espero que este exemplo de contratação pública seja um padrão
que desperte em nossos empresários e administradores públicos a consciência de que projetos bem feitos devem ser bem pagos e, portanto, devem ser
respeitados e que a Arquitetura foi e será (a história é testemunha) a grande
alavanca política (no melhor sentido das palavra) de uma administração pública moderna.
Hector Vigliecca
1º vice-presidente do IAB/SP
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concurso

Trabalhos selecionados no Iniciativa Solvin 2008
A

Comissão de Seleção, indicada pelo IAB / SP, foi composta pela Presidente do Júri, Profa. Dra. Joana Carla Soares
Gonçalves, e pelos jurados Prof. Dr. Hector Vigilecca e Prof. Dr.
Antonio Cláudio Pinto da Fonseca.
O trabalho da Comissão de analisar os projetos enviados, desenvolveu-se entre os dias 04 e 08 de outubro. Cada jurado fez sua avaliação
em dias e horários diferentes, registrando suas opiniões, que foram usadas posteriormente para a seleção dos projetos para a publicação.
No dia 10 de outubro, a Comissão reuniu-se no mezanino do edi-

fício sede do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São
Paulo. Nessa reunião foram debatidos e escolhidos os trabalhos premiados, dentre os apresentados por estudantes de Arquitetura para
o concurso Iniciativa Solvin 2008.
Após vários reexames, debates e analises, foram selecionados
para a publicação, os trabalhos de numero 02, 04, 06, 08, e 09. As
pranchas estarão expostas na Sala Flavio Império no térreo do Edifício
Sede do IAB/SP ate o dia 19 de dezembro. Pode-se também ver as
pranchas na pagina www.iabsp.org.br/concursos.asp.

Trabalho 02
Projeto: “Pele” – Sistema de Placas de PVC
Autora: Michelle Catta-Preta
Instituição de ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professor orientador: Dominique Fretin

Trabalho 04
Projeto: Brinquedoteca Itinerante
Autores: Alecsander Gonçalves, Daniele de Souza, Mônica Moreira
da Silva, Vinicius Capella Gomes
Instituição de ensino: Universidade São Judas Tadeu
Professora orientadora: Marta Vieira Bogéa

Trabalho 06
Projeto: Cápsula Sustentável
Autores: Marcos Engel Bertelli, Renata Moura Santoniero, Ruben
Alberto Saldias Millon
Instituição de ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professor orientador: Ademar Carlos Pala

Trabalho 08
Projeto: Abrigo Emergencial
Autores: Melissa Maria Fernandes, Renata Swinerd Regiani
Humaire, Gustavo Kamei Nakano, Raimundo Chaves Barbosa Filho
Instituição de ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professor orientador: Dominique Fretin

Trabalho 09
Projeto: Módulo de Morar
Autora: Kelly Cristina Candido Duller
Instituição de ensino: Universidade Nove de Julho – UNINOVE
Professor orientador: Angélica Felicidade Guião Marcato Costa
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atualidade

A tecnologia da simulação computacional na
avaliação do desempenho ambiental de edifícios
A

tecnologia da simulação computacional pode ser introduzida desde a etapa de concepção de um projeto de Arquitetura, dando apoio técnico-científico às tomadas de decisão ainda
nas etapas iniciais do projeto, quando são definidas questões
de orientação, forma, área envidraçada de fachadas, inclusão de
isolamento térmico, de proteção solar, além de outros aspectos
arquitetônicos.
O uso de ferramentas computacionais visando à análise do desempenho e, conseqüentemente, do impacto ambiental de edifícios, com
foco no projeto de Arquitetura e suas especificações, faz parte de uma
ciência relativamente nova para a Arquitetura. Enquanto que nas principais cidades da Europa esse tipo de recurso de projeto é aplicado há
mais de 30 anos, no Brasil ainda é pouco explorado pelas equipes de
projeto e consultoria. Nos Estados Unidos, a aplicação de simulações
computacionais no processo projetual de edifícios é mais restrita do que
no contexto europeu e muito mais direcionada para a eficiência energética dos sistemas de condicionamento ambiental dos espaços internos
do que para o desenvolvimento da Arquitetura, o que inclui estratégias
para o condicionamento natural.
Enquanto um grupo de softwares de simulação para a avaliação de
desempenho ambiental de edifícios se destinam às etapas iniciais de
projeto e, portanto, podem ser manuseados por arquitetos, um outro
grupo deles, de maior complexidade matemática e geométrica, é recurso de projeto de profissionais especializados, consultores, no estudo
do conforto ambiental e do desempenho energético de edifícios. Esses
especialistas podem ser originários tanto da Arquitetura quanto de diferentes campos da Engenharia e, ainda, da Física. À medida em que
crescem as pressões globais por um maior desempenho ambiental e
energético das edificações, cobrando respostas eficazes e precisas das
propostas projetuais, cresce também a complexidade das soluções arquitetônicas, com o aumento da disponibilidade de novos componentes e tecnologias em geral para a construção, gradativamente as simulações computacionais para a avaliação de desempenho ganham peso e
destaque na elaboração de projetos.
Tomando-se com exemplo os edifícios comerciais, segundo as
tendências da cultura de projeto européia, o futuro do desempenho
ambiental da arquitetura está gradativamente mais dependente da incorporação da simulação de avaliação de desempenho desde o início
do projeto, e não no aumento da dependência e da complexidade de
sistemas prediais, envolvidos com a operação do edifício propriamente dito. Paralelamente, deve ser dito que para a maior introdução das
estratégias passivas e o menor consumo dos sistemas ativos (quando
necessários), aumenta-se a necessidade de monitoramento das condições ambientais externas e internas e a automação predial. Assim, de

uma maneira geral, o conceito de qualidade e desempenho ambiental
está caminhando para edifícios que incorporam mais e mais a iluminação natural e as estratégias de ventilação natural, além de maximizar
o desempenho térmico do projeto de arquitetura, enquanto diminui a
dependência dos sistemas artificiais de iluminação e condicionamento
ambiental.
Nesse contexto, a eficiência das estratégias passivas tem que ser
quantificada e comprovada. Para que sejam incorporadas com sucesso. As análises de desempenho das estratégias passivas exigem estudos
muito detalhados sobre as condições climáticas locais, as especificações
do projeto e o padrão de uso e ocupação dos espaços internos, incluindo cenários anuais de simulação, com resultados hora a hora. Nesse sentido, quanto mais as soluções arquitetônicas, envolvendo forma, aberturas, materiais e outros aspectos do projeto, sejam influenciadas por
critérios de desempenho ambiental e eficiência energética, maior será
a importância de avaliações de desempenho como parte do processo
projetual, a fim de comprovar a eficiência de tais estratégias (1). Com
enfoque no desempenho térmico e energético, vale destacar que as simulações dessa natureza são aplicáveis tanto para edifícios climatizados
artificialmente por 100% do seu tempo de ocupação, aprimorando a
Arquitetura para a eficiência energética, quanto para aqueles que incorporam a ventilação natural por parte ou todo o tempo de ocupação.
Partindo da etapa de concepção, o sucesso das estratégias de projeto, voltadas ao desempenho ambiental, está vinculado a um processo
de avaliação constante que acompanha a evolução do projeto de arquitetura e a sua interação com os demais projetos integrantes (ou complementares), como no caso dos sistemas prediais de ar condicionado
e iluminação artificial, e o paisagismo. Nesse sentido, estudos a respeito
da ventilação e da insolação em áreas abertas no entorno de edifícios
fornecem dados sobre a qualidade do ambiente externo que podem
informar o projeto de paisagismo. Da mesma forma, a iluminação artificial ganha eficiência energética ao incluir a contribuição da luz natural
ao longo do dia e o projeto de ar condicionado também, ao considerar
o desempenho térmico da construção, a partir do qual é possível se ter
a carga térmica a ser retirada hora a hora ao longo de todo o ano, na sua
concepção e, principalmente, dimensionamento.
Certamente, uma das vantagens da simulação computacional de
desempenho ambiental está na velocidade conferida aos testes de diversas soluções de projeto e nos recursos de visualização dos resultados,
o que permite um entendimento mais rápido e claro dos membros da
equipe de projeto, principalmente daqueles que não sejam especialistas em conforto ambiental e eficiência energética. Por essa vantagem,
é identificado no uso de simulações computacionais de desempenho
ambiental, um potencial de instrumento didático para a compreensão

Figuras 1, 2 e 3: Corte transversal de um edifício do tipo galpão mostrando a simulação da ventilação natural interna por efeito chaminé (projeto de consultoria do Labaut, Laboratório de
Conforto Ambiental e Eficiência Energética do Departamento de Tecnologia da FAUUSP).
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Figuras 4 e 5: Simulação de Iluminação natural de um ambiente de escritórios convencional
em edifício na Avenida Faria Lima, situação existente: contraste, ofuscamento e níveis baixos.
Trabalho Final de Graduação da aluna Viviane Caroline Abe (Menção Honrosa Paviflex 2002).

Figuras 6 e 7: Simulação de Iluminação natural com proteções solares: distribuição mais
homogênea da luz.

de fenômenos da térmica, da iluminação natural e da acústica no ambiente construído como um todo, revelando-se nas interações entre
edifício e ambiente urbano.
A crescente complexidade ao longo das etapas de projeto implica
um aumento da complexidade da análise, nesse caso, resultando na utilização de ferramentas computacionais de maior complexidade, tanto
no que se refere aos algoritmos matemáticos (que reproduzem os fenômenos físicos, quanto na modelagem da geometria da Arquitetura,
ao longo de varias etapas do projeto. Com ênfase nos estudos de desempenho térmico e eficiência energética das edificações, outra grande
vantagem da tecnologia de simulações computacionais no desenvolvimento de projeto (chama-se aqui de “tecnologia de simulações computacionais” os programas desenvolvidos para a avaliação do desempenho
ambiental e os métodos de projeto por meio dos quais os resultados
dessas avaliações é inserido na solução de projeto propriamente dita)
está na execução de modelos que reproduzam os fenômenos da térmica dinâmica, que não são possíveis de serem estudados com maior
precisão por métodos de cálculos analíticos mais convencionais, sendo
então possíveis com o advento da ferramenta computacional.
A relação intrínseca entre o desempenho ambiental de um edifício
e as condições micro climáticas locais determina a importância de se
conhecer as características das condições ambientais externas, previamente à análise do edifício. Para tanto, a tecnologia de simulação oferece ferramentas computacionais próprias para a análise das variáveis
do clima (temperatura do ar, radiação, umidade, ventos e precipitação),
chamado de diagnóstico climático.
Contudo, apesar da disponibilidade de sofisticados modelos matemáticos, uma das limitações de maior impacto da grande maioria dessas ferramentas computacionais ainda está na capacidade de reproduzir
com fidelidade a geometria dos ambientes, mesmo nos softwares mais
complexos matematicamente. Os softwares desenvolvidos para os estudos de conforto ambiental e eficiência energética são constantemente
validados por medições e demais tipos de experimentos físicos.
Complementando, para que a simulação de desempenho de fato
contribua para o processo de projeto e as conseqüentes tomadas de
decisão , é importante saber o quê simular e como simular e, então, qual
software usar. Por exemplo, no caso de uma avaliação de desempenho
térmico de um edifício com vários ambientes, simula-se para um cenário anual ou apenas para a situação mais crítica de calor ou frio? E mais:
simula-se um ambiente representativo do conjunto ou aqueles expostos a situações mais rigorosas? No que tange ao período de simulação,
o fato é que dependendo do momento no processo projetual e, conseqüentente, da pergunta a ser respondida, deverá ser usada a simulação
anual ou a simulação de um dia, assim como o interesse pode estar em
verificar o desempenho de um ambiente que seja um caso específico e
com condições extremas ou simplesmente representativo do projeto.
Quanto mais precisa e detalhada for a entrada de dados, mais confiáveis serão os resultados. Tratando-se da análise dos resultados, qualquer processo de avaliação de desempenho, inclusive, o que lança mão
das técnicas de simulação, pressupõe a definição de critérios claros de
desempenho, usualmente embasados em normas técnicas, sendo essas
nacionais ou internacionais.

Com tudo isso, pode-se inferir que a escolha do software a ser aplicado para um estudo específico é uma\ resultante de quatro fatores. Ou
seja: a etapa de projeto na qual a análise vai ser executada, a disponibilidade dos dados de entrada, o grau de precisão esperado e necessário
dos resultados e o modelo matemático mais apropriado para a análise requerida.
A fim de ilustrar esse ponto, tomando-se mais uma vez o caso do desempenho
térmico, é visto que softwares de grande complexidade matemática que se aplicam bem para a simulação de desempenho de edifícios, cujo partido seja do ambiente condicionado artificialmente por 100% do tempo , não se aplicam com a
mesma confiabilidade para os estudos de desempenho de edifícios que incluam
a ventilação natural, isso pelas características do seu algoritmo.
No âmbito do desenho urbano, nos últimos anos , ferramentas de simulação
de desempenho ambiental, incluindo questões de consumo de energia, conforto
térmico, acesso ao Sol e outras, foram criadas por grupos de pesquisa no contexto
europeu para auxiliar projetos de cidades “mais sustentáveis”. Ferramentas essas
que guardam um grande potencial de instrumentação para instituições públicas
relacionadas ao planejamento e ao desenvolvimento urbano, Desse conjunto,
destaca-se o software Suntool- Sustainable Urban Neighbourhhod (2).
Apesar de toda a tecnologia embutida nos softwares de simulações para a
avaliação de desempenho ambiental de edifícios, ainda existem muitas incertezas
com relação à veracidade dessas simulações e à aproximidade entre a simulação e
realidade no que tange ao desempenho ambiental de edifícios. Isso, em função da
complexidade dos fenômenos físicos presentes nas interações entre as múltiplas
variáveis ambientais que acontecem entre meios. Um exemplo disso são as dúvidas sobre o desempenho térmico e energético das fachadas duplas ventiladas e a
dificuldade de se modelar e prever os fenômenos termofísicos que acontecem na
cavidade interna. Outro fator que distancia as simulações da realidade é a dificuldade de se prever e modelar o comportamento dos usuários no espaço interno e
a sua conseqüente eficiência no desempenho ambiental de edifícios.
Concluindo, no momento atual em que o interesse pela certificação do edifício “verde” cresce no Brasil, principalmente para um conjunto de novos edifícios
de escritórios em São Paulo, é importante separar a prática da simulação computacional de desempenho ambiental da certificação. Obviamente, o processo de
certificação passa pela simulação de desempenho ambiental, a fim de provar a
eficiência energética do edifício. No entanto, o papel desse tipo de simulação vai
além da certificação, enriquecendo o processo de projeto com subsídios para o rigor técnico do projeto de Arquitetura, enquanto promove maior e melhor integração entre esse e os seus complementares, ao mesmo tempo em que traz precisão
para os parâmetros de desempenho ambiental e energético do edifício.
Arq. Joana Carla Soares Gonçalves,
Profa. Dra. do Laboratório de Conforto Ambiental e Eﬁciência Energética do Depto.
de Tecnologia da Arquitetura, FAU/USP.
(1) Alguns softwares avançados de simulação computacional para o desempenho térmico e
ventilação: TAS, Energy Plus, CFX, Fluent, SUNTOOL; desempenho luminoso: Radiance, estudos
de geometria Solar: Ecotect. Ver site do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência
Energética do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAUUSP (www.fauusp/labaut.
br) para acessar softwares de aplicação simples.
(2) O projeto Suntool, concluído em 2006, foi financiado pela Comunidade Européia e contou
com a colaboração de seis instituições, sob a coordenação do escritório de Engenharia e
Consultoria BDSP Partnership, Londres, Inglaterra.
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Composição, óleo sobre tecido, Burle Marx (1987).
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