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amostradas1

resumo
Frente à necessidade premente de reconstrução da arquitetura e do urbanismo, como prática
e disciplina, e a partir de um panorama complexo de incongruências, insuficiências, indefinições,
insurgências e urgências, amostradas propõe, como recorte curatorial, a construção de um
exercício crítico entre não-arquitetos e arquitetos, todos co-curadores. Reconhecida a incerteza
de seus desdobramentos, mas atentos aos limites, desconfortos e potencialidades, amostradas
pretende conformar espaços em constante fricção, abertos a contribuições de outras audiências,
para além de mera representação.
Construída por destruidores, e sobre os escombros literais e simbólicos das práticas projetivas e
da cidade contemporânea, amostradas lança perspectivas para outras categorias interpretativas
que animem discussões, pesquisas, práticas e ações que possam levar, afinal, à destruição e
reconstrução da disciplina. Para tanto, o programa proposto para a 13a Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo, composto por plataforma digital, conferências, exposições e
intervenções urbanas temporárias, sugere a reflexão da arquitetura e do urbanismo a partir
do inventário de situações, espaços, ações, formas de vida e do território que fomos ensinados
a desver - formas incógnitas, insólitas e inconscientes que, ‘crescidas fora’, confrontam lógicas
tomadas a priori, em diferentes escalas de latência e potência.

O termo ‘amostrado’ é
popularmente utilizado na Bahia,
em referência a pessoas exibidas.
Sua utilização como título surge
em um dos encontros entre os
co-curadores proponentes: em
uma bienal de arquitetura de
uma cidade como São Paulo, é
lícito ‘querer que a cidade discuta
a cidade, nada de nós sem nós’
(Gilson); ‘e como dizemos nós,
baianos, nós somos amostrados’
(Eliz). Aqui, amostradas são
aquelas situações, espaços, ações,
formas de vida e do território
que insurgem a contrapelo de
lógicas e estruturas dadas a
priori.
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recorte curatorial
Nunca houve um monumento da cultura
que não fosse também um monumento da barbárie.
Walter Benjamin2
Em qualquer disciplina, há construtores e destruidores – a atenção é focalizada no primeiro,
mas, na verdade, a segunda categoria é mais rara e provavelmente mais essencial para o futuro.
Rem Koolhaas3

Cataclismos, sublimação tecnológica, epidemias, cenários pós-apocalípticos diversos de
aniquilação humana. Representações distópicas que povoaram o imaginário coletivo nos últimos
meses, em escala planetária, possivelmente como reposição de alertas diante das incertezas do
futuro e do desafio em se pensar sobre a condição humana e a vida pós-pandemia.
Tal contexto enseja uma analogia mais do que oportuna com as metáforas formuladas e
reformuladas pela teoria crítica à cultura arquitetônica, durante a segunda metade do século XX,
para expressar os esgotamentos e a inanição da disciplina. Os predicados funestos atribuídos à
arquitetura iam de fantasmagorias4 de soluções pretéritas, pesadelos espectrais que atormentam
o cérebro dos viventes5, até à sua condenação ao limbo da sobrevida das ‘esperanças projetistas
anacrônicas’6 e da esquizofrenia7 da condição pós-moderna8.
É verdade que o fim da arquitetura e urbanismo (A&U) fora enunciado em mais de uma ocasião.
Deflagrado pelas vicissitudes revisionistas da arquitetura moderna no pós-guerra, em diversas
situações, apontou-se sua extenuação, ou ainda, estagnação, acometida paulatinamente pelo
esmorecimento crítico, pelo desgaste teórico e também pela acomodação às suas inevitáveis
contradições. Não que a arquitetura tenha se acostumado à tortura de seus impasses. Pelo
contrário, as tentativas de ‘salvação’ não foram poucas e, não por acaso, o que se viu foi o
involutivo e internalizado enaltecimento da operacionalidade da prática e do projeto. Com a
relevância contestada, entre as saídas requentadas e os ensaios de renovação, hoje, mais do que
nunca, nota-se um esforço contínuo de construção de uma espécie de simbiose com outros
campos e disciplinas.
Em linha com tais estratégias de autopreservação, é sintomático que o discurso recente da
A&U (inclusive em suas formas institucionais) também tenha incorporado pautas da sociedade
atual voltadas para as políticas de identidade e de representatividade – leituras retroativas
que vasculham o ‘avesso do mesmo lugar’9, em busca de ‘outras histórias semelhantes’10, e que
almejam o desmantelamento ou, pelo menos, a reparação de práticas coloniais.
Por outro lado, apesar da notável abertura a outras experiências, campos e discursos, cada vez
mais conscientes de suas heranças e legados coloniais, tem-se apontado justamente os limites
inscritos nas mais diversas formas institucionais de cultura11. Em virtude da sua própria natureza,
na qual o sentido institucional se consolida na medida em que se promove a legitimação das
obras, das práticas, dos discursos e, no caso da arquitetura, da ratificação da autoridade dos
arquitetos/autores, muitas vezes acabam por favorecer a renovação das práticas coloniais que
intencionavam questionar. A ressalva dialoga ainda com as históricas e constantes tentativas
de injeção de ética na ‘boa causa da arquitetura’12, a exemplo dos anúncios de colaboração ou
inclusão dos ‘sujeitos periféricos’ e de ‘autenticidades’, sem realizar a ruptura completa (se é
que é possível) das regras operativas de subordinação. Em um mundo acostumado ao consumo
de seus artifícios e diante da impossibilidade da A&U poder vir a ser uma unidade apartada
do poder econômico, como ultrapassar a esfera da inclusão despolitizada e da conversão das
assimetrias em bens culturais – da representatividade objetificada, da apropriação cultural, da
‘folclorização’ e do pastiche?
Em face dos dilemas circunscritos, parecia imperativo que a própria co-curadoria para a 13a
Bienal devesse configurar um exercício crítico. Para tanto, a presente proposta considera em
seu núcleo curatorial, e como co-curadores, não-arquitetos, líderes comunitários da favela de
Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, com a finalidade de produzir um quadro permanente
de fricção de perspectivas. Enquanto plataforma privilegiada de investigação, alinhada com o
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Adotada por diversos autores,
a ideia de fantasmagoria como
construção humana da sua
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História pra ninar gente
grande, samba-enredo da
Estação Primeira de Mangueira,
campeã do Carnaval de 2019,
Rio de Janeiro (BR). Autoria
de Deivid Domênico, Tomaz
Miranda, Mama, Marcio Bola,
Ronie Oliveira e Danilo Firmino.
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... and other such stories.
Chicago Architecture Biennial,
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A exemplo da parceria de
estudos sobre o tema arte e
descolonização, entre o Museu
de Arte de São Paulo (MASP) e
o Centro de Pesquisa Afterall,
2019.
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Expressão de Otília Arantes,
que em mais de uma ocasião,
questionou a racionalidade social
da arquitetura.
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debate colocado pelo Pacto Pelas Cidades Justas, o exercício permite construir um espaço profícuo
de tensionamento crítico de noções curatoriais contemporâneas, aberto às contribuições de
novas audiências, para além da mera representação ou concessão politicamente correta para
‘suas questões’.
E, se não é de hoje que a reconstrução da disciplina se faz necessária, sabe-se que a urgência
tem agora um importante aliado – a hora histórica das reavaliações irrompidas pela pandemia.
Contudo, diferente daquele contexto de retomada do debate arquitetônico imerso na destruição
física das cidades no pós-guerra, desta vez, a destruição é de outra ordem. Trata-se de um
momento flagrante em que velhas e novas contradições estão sob a forte ameaça da entrada
em cena de um novo ciclo de naturalização de barbáries – o chamado ‘novo-normal’. Ao mesmo
tempo, em resposta às iniquidades exacerbadas, um conjunto de práticas de solidariedade social
e de organização política, que distorcem lógicas hegemônicas, insurgiram. amostradas.
Assim, construída por destruidores, e sobre os escombros literais e simbólicos das ‘práticas
projetivas’13 e da cidade contemporânea, este recorte curatorial lança perspectivas para outras
categorias interpretativas que possam animar discussões, pesquisas, a renovação da práxis e, quem
sabe, iluminar a destruição/reconstrução da disciplina. Em diálogo com os recortes curatoriais que
esquadrinham Como viveremos juntos?14 e as possibilidades de agenciamento coletivo para ocupar
A Cidade Disponível15, para a 13a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo propõe-se uma
reflexão a partir do mapeamento e inventário de situações, espaços, ações, formas de vida e do
território sem-arquitetura, sem-arquitetos16 e sem-cidades, à luz de experiências ‘crescidas fora’17 e
que, em diferentes escalas de latência e potência, confrontam lógicas neoliberais de separação
e condutas pré-estabelecidas.
Para pensar um novo contrato espacial, amostradas discute, a partir dos eixos democracia,
corpos, informação, memória e ecologia, suas camadas incógnitas, insólitas e inconscientes que fomos
ensinados a desver18.
glossário
incógnitas ETIM lat. incognitus [memória | corpos] situações, espaços, ações, formas de vida e
do território pré-arquitetura (na concepção vigente); sem vocabulário/representação em A&U;
situações/ações não-nomeadas; outros níveis atingidos pela lógica neoliberal e que permanecem
desconhecidos; povos nativos; colonizados; reduzidos ao simulacro; desvisíveis; sem-arquitetura.
‘Os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos’ (Davi Kopenawa)19.
insólitas ETIM lat. insolitus [corpos | democracia] situações, espaços, ações, formas de vida
e do território de párias; fora das conformidades socioespaciais ‘desejáveis’; insuficiência do
repertório da A&U; não constam nas origens e fundamentos da A&U; relegadas sistematicamente
a condições extremas de vulnerabilidade social; aglomerados subnormais; favelas; cortiços;
ocupações; loteamentos irregulares e clandestinos; autoconstrução; práticas nômades; população
em situação de rua; auto-abrigos; desabrigados; apátridas em busca de um país; territórios
transitórios; sem-arquitetos. ‘Viela não existe para os Correios’ (Vagner de Alencar)20.
inconscientes ETIM lat. inconscius [democracia | ecologia] situações, espaços, ações,
formas de vida e do território implicadas pelas paisagens operacionais21; devastações
ambientais; precarização do trabalho; violências; danos à saúde; novo-sanitarismo pandêmico;
desconsideradas/negligenciadas pela A&U; ‘zonas sombrias’ de regulação de responsabilidades
objetivas; mecanismos operantes indiretos e inconscientes das cidades; infraestruturas alémcidades; entre-cidades; urbanização generalizada22; interdependência entre fenômenos e escalas
de urbanização; sem-cidades. ‘Arrebentaram-se todas as redes: as de pesca e as da vida’ (Carta do
Coletivo de Mulheres do Movimento de Atingidos por Barragens).23
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Correios’. ALENCAR, V. Cidade
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(aglomeração de população,
capital e infraestrutura)
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BRENNER, Neil; SCHMID,
Christian. The “urban age” in
question (2014).

LEFEBVRE, Henri. La
révolution urbaine (1970).
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À Nilce de Souza Magalhães,
ativista por direitos humanos na
construção da Usina Hidrelétrica
de Jirau (Porto Velho, RO, BR),
assassinada em 2016.
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programa
Em contínuo enfrentamento às situações, espaços, ações, formas de vida e do território incógnitas,
insólitas e inconscientes, o programa é composto por plataforma digital, conferências, exposições
e intervenções urbanas temporárias24; e se distribui, durante o período da mostra previsto de
20 de Maio a 10 de Julho de 2022, por três núcleos na cidade de São Paulo, o núcleo (i)25, o
núcleo (ii)26, e o núcleo (iii), aqui proposto como uma rede de equipamentos públicos e
comunitários na Favela de Paraisópolis.
plataforma digital
A plataforma digital proposta, alinhada ao eixo informação, amplifica, geográfica e temporalmente,
as demais atividades do programa, por meio da organização/complementação/compartilhamento
do acervo vivo da bienal; além de servir de suporte às cartografias colaborativas e chamadas
abertas. Sua utilização acontece, de forma aberta e gratuita, durante a bienal, incentivada pela
instalação de wi-fi livre e computadores com acesso à internet em espaços ocupados pela
13ª Bienal, valendo-se de parcerias. A possível continuidade da plataforma digital, pós-mostra,
e o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis também depende de parcerias
futuras.
conferências
São propostas conferências de abertura, intermediárias e de encerramento, compostas por
dois convidados cada (selecionados a partir de sua representatividade nacional e internacional,
de gênero, raça e área do conhecimento) e concluídas com um debate aberto. Os possíveis
convidados são: Shelley McNamara; Anne Lacaton; Francis Keré; David Sperling; Paola Berenstein
Jacques; Francesco Careri; Paul Preciado; Regner Ramos; Gabriela Leandro; Paulo Tavares;
Augustin Laó-Monte; Ananya Roy; Paulo Arantes; Roberto Luis Monte-Mor; Neil Brenner;
Felicity Scott; Sylvia Lanvin; Marina Correia; Nilce Aravecchia; Adrián Gorelik; Jorge Francisco
Liernur; Hal Foster; Giselle Beiguelman; Olafur Eliasson; Rachel Whiteread. Às conferências
intermediárias e de encerramento devem ser incluídos convidados selecionados, ao longo da
própria bienal, entre os participantes das chamadas abertas para exposições e intervenções. As
conferências de abertura, intermediárias e encerramento devem acontecer nos núcleos (iii), (i)
e (ii), respectivamente.
exposições
amostradas é estruturada por duas exposições que, a partir de deslocamentos territoriais e
de abordagem ‘forçados’, propõem um diálogo, a contrapelo, entre experiências de pesquisa
e projeto nacionais e internacionais. Formatos não convencionais de desenvolvimento e
representação são apreciados para as exposições.
A exposição incógnitas/insólitas fomenta, a partir de chamada aberta internacional, o
reconhecimento de experiências ‘crescidas fora’ e, muitas vezes, sem-arquitetura e sem-arquitetos.
Esta exposição ainda prevê, a partir de parcerias, a ocupação de salas expositivas por grupos
e coletivos eleitos em chamada aberta nacional. A exposição será apresentada no núcleo (ii)27.
A exposição inconscientes apresenta, por meio de convite e chamada aberta internacional,
situações, espaços, ações, formas de vida e do território sem-cidades. A exposição será instalada
nos núcleos (i) e (iii)28. A partir de parcerias futuras, estas exposições poderão ser extrapoladas,
fisicamente, por meio de exposições ambulantes.
intervenções urbanas temporárias
Consistem em ações, manifestações, performances, projeções, instalações e intervenções a serem
realizadas na cidade de São Paulo, selecionadas por convite e chamada aberta internacional.

24
De acordo com o presente
Edital, além destas atividades de
responsabilidade da Curadoria
Selecionada, aquelas relativas a
“Palestras e Oficinas”,“Programa
Educativo” e “Publicação”
serão concebidas, planejadas
e realizadas pela Equipe
Curatorial, composta pela
Diretoria de Cultura do IABSP
e pela Curadoria Selecionada.
Ressalta-se aqui a importância de
que tais atividades contribuam,
de fato, com a multiplicação
e enraizamento das questões
lançadas por amostradas,
tornando-as acessíveis e
replicáveis em diferentes escalas
e por diferentes públicos.
Além disso, as “Pesquisas e
Laboratórios” serão concebidas,
planejadas e realizadas apenas
pela Diretoria de Cultura do
IABsp, em conjunto com as
diretorias de Ensino e Relações
Institucionais do IABsp.

25
Rede de equipamentos
públicos e comunitários onde
estão sendo desenvolvidos
projetos integrados de
transformação urbana e
ambiental em diálogo com as
comunidades locais (Jardim
Guarani, Jardim Pantanal,
Parque Pinheirinho D’Água,
Jardim Lapenna e Parque Novo
Mundo) em parceria com o
Pacto Pelas Cidades Justas (www.
cidadesjustas.org.br), conforme
Edital.

Rede de equipamentos
culturais e espaços públicos
no eixo da Avenida Paulista.
Lugares para abrigar exposições,
debates e atividades que
envolvam as populações na
cidade, entendendo que as
manifestações múltiplas devem
ser acolhidas e discutidas neste
evento, conforme Edital.
26

27
Em equipamentos culturais
como: IMS Paulista; MASP; Itaú
Cultural; Sesc Paulista; Casa
das Rosas; Japan House; SESI;
Conjunto Nacional.
28
Possivelmente nos CEUs
Parque Novo Mundo,
Pinheirinho D’Água e
Paraisópolis; Pavilhão Social e
do campo do Palmeirinha, em
Paraisópolis.
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estrutura organizacional
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co-curadores proponentes
eduardo pizarro
elizandra cerqueira
gilson rodrigues
lívia zanelli
diretores
kelly yamashita
rafael goffinet
felipe félix
colaboradores
joana gonçalves
zhou fang

eduardo pizarro

Sou Pirassununguense, arquiteto e urbanista, mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), em São Paulo.Também desenvolvi pesquisa
na Architectural Association Graduate School (AA), em Londres, e no Eidgenössische Technische
Hochschule (ETH), em Zurique. Atualmente sou Embaixador Brasileiro do LafargeHolcim
Awards e professor na Universidade São Judas, em São Paulo.
Aqui destaco quatro exercícios teórico-práticos fundamentais ao londo do meu percurso, em
diferentes escalas: além-são-paulo; em-são-paulo; para-são-paulo; muito-além-são-paulo.
além-são-paulo diz respeito ao meu Trabalho Final de Graduação (TFG), orientado pelo Prof. Tit.
Silvio Soares Macedo (FAUUSP), no qual propus uma Vila Olímpica alternativa para os Jogos
Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Este projeto, pautado pelo questionamento da
cidade existente e na construção de um efetivo legado urbano, foi reconhecido com o Prêmio
Jovem Cientista 2012, entregue pela Presidente Dilma Rousseff, em nome do CNPq.
em-são-paulo começou como pesquisa de mestrado, orientada pela Profa. Dra. Joana Gonçalves
(FAUUSP), na qual investiguei conflitos e potencialidades ambientais, urbanos e sociais de
espaços intersticiais da Favela de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, culminando na
proposição de uma série de estratégias de projeto para melhoria das condições ambientais e
urbanas na comunidade. Neste momento, vale refletir sobre o processo que levou a pesquisa
de mestrado para outros caminhos, mais abrangentes. Ainda me lembro, claramente, de
minha primeira conversa com Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis, em 2012:
‘Preste atenção, porque daqui a pouco eu colocarei uma placa de aviso na frente da União de
Moradores dizendo: ‘é proibida a entrada de pesquisadores’’. Desde então, ao longo da pesquisa
e posteriormente, busquei honrar uma espécie de promessa pessoal para tentar contribuir
com a transformação de Paraisópolis, da forma mais efetiva possível. Enfim, a dissertação de
mestrado teve alguns desdobramentos mais concretos, como a construção da CASA de todo
dia, um protótipo 1:1 construído na laje da União de Moradores, servindo ao projeto Mãos
de Maria, criado pela Associação das Mulheres de Paraisópolis. Este protótipo conforma um
conjunto de estratégias simples e replicáveis para informar, ambientalmente, o processo de
autoconstrução em São Paulo. A aplicação destas estratégias, pelos próprios moradores, já
foi observada em Paraisópolis e pode ser potencializada, durante a pandemia, por meio da
plataforma digital MUDE! (https://pt.eduardopizarro.com/change). Além disso, a CASA de todo dia
participou das 11a e 12a Bienais Internacionais de Arquitetura de São Paulo, por meio de convite
e chamada aberta, respectivamente; além de ser reconhecida em premiações em Detroit, Cairo
e Hong Kong; e ser publicada no Guia IAB para a Agenda 2030.
para-são-paulo faz referência a minha pesquisa de doutorado, também orientada por Gonçalves,
na qual proponho ‘UMA SÃO PAULO PARA O FUTURO’. A contrapelo da justaposição
desenfreada de edifícios no território urbano, a tese propõe a criação de infraestruturas
intersticiais pautadas por parâmetros ambientais, morfológicos e sociais. A tese foi indicada pela
FAUUSP para representá-la em premiação nacional na área, em 2021.
muito-além-são-paulo diz respeito a um exercício de curadoria desenvolvido para a Latitudes
Network, fundada pela Univesity of Westminster em 2014, em Londres. Por meio de chamada
aberta internacional, a Latitudes Global Exhibition organizou experiências de pesquisa e projeto
em A&U e que foram apresentadas em Ahmedabad, São Paulo, Chennai e Londres.
Por fim, gostaria de enfatizar que reconheço a importância das instituições públicas, por meio de
minha própria trajetória. E isto reforça o dever em fazer valer meu papel social como arquiteto
e urbanista disposto à discussão e proposição da cidade, uma vez reconhecidos também os
limites da disciplina e da prática da A&U.
Eu acredito, de fato, na necessidade de ultrapassar as barreiras do discurso teórico, colocar os
pés no chão e contribuir, efetivamente, com realidades urbanas, ao mesmo tempo, conflitantes
e potentes; e vejo em amostradas, um bom início.

nascimento

1989, Pirassunga, SP, Brasil

website

https://www.eduardopizarro.com/

formação
educacional

Doutorado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
Brasil, 2019.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 2015-2019.
Estágio de Pesquisa no Exterior
ETH Zurich, Suíça, 2017.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 2017.
Mestrado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
Brasil, 2014.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 2012-2014.
Estágio de Pesquisa no Exterior
Architecture Association Graduate School (AA), Londres, Reino Unido, 2013.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 2013.
Graduação
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
Brasil, 2012
1° classificado.

formação
complementar

Visiting School
Architecture Association Graduate School (AA),
São Paulo, Brasil, 2018.
Sustainable Technologies and Transdisciplinary futures Summer School
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL), Lisboa, Portugal, 2013.

principais
prêmios

PLEA - Passive and Low Energy Architecture
The Most Innovative Design Award,
Hong Kong, 2018.
LafargeHolcim Foundation
For outstanding creativity and contribution to Sustainable Construction,
Cairo, Egito, 2016.
LafargeHolcim Foundation
Student Poster Competition, 1° Prêmio,
Detroit, EUA, 2016.
WRI Brazil + Bloomberg Philanthropies
São Paulo Áreas 40, 1° Prêmio,
São Paulo, Brasil, 2016.
International Union of Architects (UIA)
Molewa International Competition, Menção Honrosa, China, 2015.

Mojdeh Baratloo + Columbia University
Urban Urge Awards, Finalista,
Nova Iorque, EUA, 2014.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Prêmio Jovem Cientista, Ganhador, Entregue pela Presidente do Brasil. Brasília, Brasil,
2012.
FAUUSP
graduado como o 1° classificado,
São Paulo, Brasil, 2012.
principais experiências
profissionais

Universidade São Judas Tadeu (USJT), São Paulo
Professor de TFG, Desenho Urbano, Paisagismo e Conforto Ambiental, desde 2018.
ETH Zurich, Suíça
Academic Guest - ETH Zurich, Prof. Dr. Marc Angélil’s Chair, 2017.
LafargeHolcim Foundation, Zurique, Suíça
Embaixador do LafargeHolcim Awards, desde 2016.

principais publicações

PIZARRO, E.P. CASA de todo dia. In: Guia IAB para a Agenda 2030. São Paulo, 2021.
Disponível em: <https://www.iabsp.org.br/guia_iab_agenda_2030.pdf>
PIZARRO, E. P. Projeto comunitário aplica estratégias bioclimáticas e mão de obra
local em Paraisópolis. ArchDaily Brasil. <https://www.archdaily.com.br/br/952571/projetocomunitario-aplica-estrategias-bioclimaticas-e-mao-de-obra-local-em-paraisopolis>
PIZARRO, E. P. UMA SÃO PAULO PARA O FUTURO: a produção de infraestruturas
intersticiais a partir de parâmetros morfológicos, ambientais e sociais. Tese de Doutorado,
FAUUSP, 2019. < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-25062019-162821/es.php>
PIZARRO, E. P. 6 pages. Zurich: ETH Zurich, 2017. <https://docs.wixstatic.com/
ugd/292eef_612648a66245430aafd95d9389e1c4de.pdf>
PIZARRO, E.P. Favela de Paraisopolis, Sao Paulo: Eduardo Pimentel Pizarro puts forward
an alternative redesign for a Brazilian shanty town. Urban Design Group Journal, 2016, no. 137.
<http://www.udg.org.uk/sites/default/files/publications/UD137_magazine.pdf>

curadoria

Latitudes Global Exhibition. CEPT University (Ahmedabad, India), FAUUSP (São
Paulo, Brasil), University of Westminster (Londres, Reino Unido). 2018. <https://issuu.com/
latitudesnetwork/docs/lge_catalogue_-_design_category>
Cidade Vivida / Cidade Sonhada. Tenda Cultural Ortega y Gasset da USP, São Paulo, 2014.
<http://imagens.usp.br/?p=24314>

participação
em bienais

CASA de todo dia. 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, Mostra Arquiteturas do
Cotidiano, CCSP, 2019.
MOVAcidade. 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, 2017.
Achados e Perdidos. 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, 2017.

elizandra cerqueira

Eu sou baiana, nasci em Poções, e vim pra Paraisópolis com 1 ano de idade. Hoje sou líder
comunitária em Paraisópolis, empreendedora social, feminista e ativista pelo combate à
violência contra a mulher e também à fome. Neste contexto, destaco o projeto Mãos de
Maria, do qual sou sócia, que distribuiu 1.250.000 marmitas para a população vulnerável
durante a pandemia, entre março e dezembro de 2020, com apoio do G10 das favelas.
É interessante observar como a minha história pessoal está atrelada ao território em si.
Na minha infância, Paraisópolis não era verticalizada, então as casas tinham mais espaço,
inclusive quintal, e os nossos problemas eram diferentes, não havia escola e posto de saúde,
por exemplo. Eu me lembro do processo de transformação de Paraisópolis, quando as casas
começaram a ser construídas em alvenaria, e com lajes de concreto, indicando a ascensão
econômica das famílias da comunidade.
Sou baiana e, de fato, muito amostrada. Mas todos nós vivemos uma época em Paraisópolis em
que éramos muito pequenininhos, sentíamos vergonha e éramos discriminados. Por exemplo, à
busca de emprego tínhamos de mentir nosso endereço, ou seríamos tachados como bandidos,
ou envolvidos com coisas erradas.
Hoje muita coisa mudou e essa percepção é muito clara. Eu e o Gilson estudamos na mesma
escola e participamos do processo de transformação da comunidade desde então. Eu me
lembro de que no início a gente pensava: temos que mudar esta realidade, as pessoas têm de
enxergar Paraisópolis de forma diferente! E, como amostrados, começamos a nos inscrever
em vários eventos públicos, congressos, forums, mesmo aqueles com assuntos desconhecidos
ou distantes da nossa realidade. Tínhamos um combinado: nos eventos que abriam o
microfone para o público, todo o pessoal de Paraisópolis se inscrevia para falar ao microfone,
pra falar que éramos de Paraisópolis. A partir daí, criou-se um movimento em que todas as
pessoas começaram a pensar: ‘nossa, está acontecendo alguma coisa em Paraisópolis’. Nós
queríamos atenção, a gente queria ter voz pra desconstruir a imagem criada pelos outros para
nós. Durante a pandemia percebemos uma necessidade ainda maior de nos “amostrarmos”.
Eu moro em Paraisópolis, assim como toda a minha família. É impressionante como
mudou a autoestima das pessoas na comunidade, por conta do trabalho, do crescimento
e desenvolvimento de Paraisópolis. De qualquer forma, mesmo tendo ganhado visibilidade,
muitas pessoas ainda não absorvem o que a gente faz. Ou seja, ainda temos muitos desafios
a enfrentar, e um deles é reconhecer uma série de potenciais existentes na favela. A nossa
presença na co-curadoria é, enfim, uma forma de ganharmos voz, espaço, permitindo a inclusão
do que deveria estar incluso, há muito tempo.

nascimento

1988, Poções, BA, Brasil

website

http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoae/elizandra-cerqueira
https://www.linkedin.com/in/elizandra-cerqueira-4399aaba

formação
educacional

Programa de Desenvolvimento de Dirigentes
Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil, 2019.
Tecnólogo
Comunicação Social - Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil, 2010.

principais
prêmios

2018 Women Stop Hunger Awards.
Por promover a geração de renda, sustentabilidade e empoderamento feminino.
Sodexo Stop Hunger Foundation, 2018.

profissional

Associação das Mulheres de Paraisópolis, São Paulo
Presidente, desde 2016.
Mãos de Maria, São Paulo
Sócia fundadora.
União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, São Paulo
Coordenadora, 2015-2017.

principais publicações

IRIARTE, R; BARRETO, F. Elizandra: muitas vozes numa só. São Paulo: oito e meio, 2018.

gilson rodrigues

Sou baiano de Itambé, empreendedor social, coordenador do G10 Favelas (Bloco de Líderes
e Empreendedores de Impacto de Comunidades Brasileiras) e líder comunitário da Favela de
Paraisópolis, a segunda maior da cidade de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes. Como
um dos fundadores do Instituto Escola do Povo, contribuí para a alfabetização de mais de 7 mil
pessoas. Também colaborei para a implementação de projetos esportivos e culturais, como a
Orquestra e o Ballet de Paraisópolis.
Vim para Paraisópolis quando criança e vi minha família passar por três remoções por
conta de projetos urbanos que nunca se concretizaram. Hoje, lidero o maior programa de
urbanização da América Latina, voltado para a transformação da favela Paraisópolis em bairro.
Devido a esses e outros projetos, recebi reconhecimento e premiações em mais de doze
países.
Com a pandemia, desenvolvemos muitos outros trabalhos urgentes. O medo de morrer
nos mobilizou para salvar vidas. Percebi que a melhor maneira de organizar a comunidade
era montando comitês, trazendo a responsabilidade para o morador, construindo nossa
própria política pública. Organizamos doze medidas de combate ao coronavírus e as ações
mobilizaram: Presidentes de Rua, moradores voluntários que representam e atendem
diferentes áreas de Paraisópolis; ambulâncias e profissionais de saúde; produção de
marmitas com o Mãos de Maria; distribuição de cestas básicas; confecção e distribuição de
máscaras, com o projeto Costurando Sonhos, além de kits de higiene; o Linkedin de Favelas,
para relocação dos moradores em vagas de emprego nos setores essenciais; e o Adote
uma Diarista. Estas iniciativas mostram a capacidade de Paraisópolis, como alternativa de
organização. Acredito que muitas soluções da favela vão sair de dentro para fora e não de fora
para dentro. Nada de nós sem nós.

nascimento

1984, Itambé, BA, Brasil

website

https://www.linkedin.com/in/gilson-rodrigues/

formação
educacional

Programa de Desenvolvimento de Dirigentes
Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil, 2019.

principais
prêmios

Empreendedor Social do Ano, Jornal Folha de São Paulo, Fundação Schwab, 2020
Prêmio Cidadão Soteropaulistano 2017
Prêmio Brasil Toastmasters de Comunicação e Liderança 2016
Câmara Municipal de São Paulo
Salva de Prata, que integra o Prêmio Milton Santos, 2015.
7° Prêmio Relatório Bancário
Personalidade Financeira do Ano, 2011.
Academia Brasileira de Cultura, Artes e História
Comenda e Prêmio Empreendedor Social, 2010.

profissional

G10 Favelas - Bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas
(http://www.g10favelas.org/)
Presidente, desde 2019.
União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, São Paulo
Presidente, desde 2010.
Investe Favela.
Sócio, desde 2018.

principais publicações

Gilson Rodrigues tenta impedir que o coronavírus devaste Paraisópolis. Jornal Estadão,
2020. < https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,gilson-rodrigues-tenta-impedir-que-o-coronavirus-devasteparaisopolis,70003252692 >

Favelas serão as grandes vítimas do coronavírus no Brasil, diz líder de Paraisópolis. BBC News
Brasil, 2020. < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51954958 >
‘Prefeito’ de Paraisópolis empodera moradores e vira exemplo mundial. Jornal Folha de São
Paulo, 2020. < https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/prefeito-de-paraisopolis-empoderamoradores-e-vira-exemplo-mundial.shtml >
Principal líder de Paraisópolis, Gilson Rodrigues quer uma nova favela. Revista Veja SP, 2019. <
https://vejasp.abril.com.br/cidades/capa-paraisopolis-gilson-rodrigues/ >

Entrevista: Gilson Rodrigues. In: Muros de Ar. 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza,
Pavilhão do Brasil, 2018. Disponível em: < https://issuu.com/murosdear_wallsofair/docs/16a-mia_
catalogo_por_low_completo >
curadoria

Paraisópolis Art Practice, 7th Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture, Shenzhen,
2018.

lívia zanelli

Arquiteta e urbanista, vivi infância e adolescência em diferentes cidades do interior de São
Paulo até iniciar minha formação pela Universidade de São Paulo (2001), em São Carlos,
originada e permeada por este percurso nos anos que a antecedem. Após, atuei como
arquiteta em São Paulo e Espírito Santo, transferindo-me, em 2007, para Copenhagen
(Dinamarca), onde trabalhei no escritório de arquitetura dinamarquês BIG (Bjarke Ingels
Group).
Os processos de projeto observados nesta imersão nas ‘práticas projetivas’ chamaram minha
atenção para questões referentes à ‘investigação como prática’, o que levou ao início de
minhas pesquisas anos mais tarde. Antes ainda, de volta ao Brasil, atuei como arquiteta em São
Paulo e Minas Gerais. Em 2012, retornei à São Carlos, onde iniciei o mestrado no Instituto
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e desenvolvi minha dissertação
sobre investigação projetual, processos de projeto e a produção de novas espacialidades
habitacionais.
A partir de 2015, lecionei na graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
do Sagrado Coração, em Bauru (SP), intensificando minha transição para o ensino e pesquisa
por meio da docência e de análises da produção de arquitetura e urbanismo contemporâneos
publicadas em periódicos e eventos nacionais e internacionais.
Em 2020, defendi minha tese de doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo com uma pesquisa que considera questões urbanas para além
das cidades e aproxima a arquitetura e urbanismo de disciplinas correlatas, especialmente
geografia e sociologia. Hoje, habitando uma cidade de porte médio no interior de São Paulo,
território que me é tão familiar, observo, com proximidade, desdobramentos e conexões de
processos de urbanização emergentes na justaposição entre aquilo que não é cidade nem
paisagem natural.

nascimento

1983, Adamantina, SP, Brasil.

formação
educacional

Doutorado
Faculdade Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
2016-2020
Mestrado
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
2012-2014
Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
2001-2005

formação
complementar

Instituto Tomie Ohtake, Brasil.
Curadorias em Perspectiva, 2020.
Universidad Complutense Madrid, Espanha.
Repensar sobre el poder cercano, nuevas experiências em políticas municipales y autonómicas,
2007.

atuação
profissional

Grupo de pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (São Paulo).
Pesquisadora, 2016-2020.
Universidade do Sagrado Coração (Bauru).
Docente, 2015-2017.
Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas do Instituto de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, (São Carlos).
Pesquisadora, 2012-2014.
Consultoria e projetos (São Paulo, Campinas, Uberlândia, Bauru).
Arquiteta, 2008-2013.
Bjarke Ingels Group (Copenhagen).
Arquiteta, 2007.
Gerenciamento de projetos (São Paulo,Vitória).
Arquiteta, 2006.

principais publicações

Cidades sem limites na ‘urbanização generalizada’ de Henri Lefebvre. Revista
Terr@ Plural, v. 14, p. 1-17, 2020.
Processos urbanos emergentes: colagens e justaposições entre arquitetura e paisagem.
Revista e-metropolis, v. 38, p. 74, 2019.
Think tanks: especulaciones y distracciones en arquitectura y urbanismo. 9° Seminário
Internacional Projetar, 2019.
Next 21: experimentações em espacialidades habitacionais. Arquitextos, v. 18, 2018.
Paralelos urbanos Shenzhen - Ribeirão Preto. Minha Cidade, v. 18, 2018.
Arquitetos, política e bienal ou Freespace a 30 euros. Arquiteturismo, v. 12, 2018.
Think tanks e processos de urbanização: um estudo de caso na América Latina.
Observatório das Metrópoles 20 Anos, 2018.

Investigação como prática: projeção de cenários futuros na obra do MVRDV. Imaginário:
Construir e Habitar a Terra: Cidades ‘Inteligentes’ e Poéticas Urbanas, 2016.
Habitação e desenho urbano na gleba G de Heliópolis. Habitar, 2016.
Habitação como desenho urbano: pesquisas e espacialidades no projeto Silodam. Habitar
2015.
Datascapes: diálogos entre informação e espaço. Sociedade Iberoamericana de Gráfica
Digital, 2013.
Projetos experimentais para a cidade que podemos habitar. A Forma da Arquitectura
na Cidade Contemporânea. Create Space Publishing, 2017, v. 6, p. 316-327 [capítulo de livro].
principais projetos

Habitação unifamiliar. Bauru (SP), 2017.
Habitação multifamiliar. Bauru (SP), 2014.
Habitação unifamiliar. Bauru (SP), 2013.
Habitação multifamiliar. Bauru (SP), 2012.
Habitação unifamiliar. Piratininga (SP), 2012.
Habitação multifamiliar. Barretos (SP), 2011.
Anfiteatro da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto (SP), 2011.
M2 Type Houses. Bjarke Ingels Group, Copenhagen (Dinamarca), 2007.
Soro – edifício de uso misto. Bjarke Ingels Group, Copenhagen (Dinamarca), 2007.
Masterplan e edifícios de uso misto. Bjarke Ingels Group, Kiev (Ucrânia), 2007.

principais projetos
de pesquisa

Investigação como prática: thinks tanks e os projetos de arquitetura e urbanismo
no sul plural 2016-2020. A ausência de um posicionamento crítico na arquitetura e
urbanismo, para além de suas demandas internas, é uma questão que permeia a disciplina
desde meados dos anos 1970, como consequência da chamada “condição pós-moderna”.
Considerando este contexto de pragmatismo e esvaziamento teórico, a pesquisa tem como
hipótese central a possibilidade de retomada da crítica e de avanços teóricos na disciplina a
partir de um cenário de institucionalização da pesquisa via think tanks e associações entre
universidades e escritórios de arquitetura e urbanismo. Investiga, portanto, a produção dos
think tanks para as aglomerações urbanas da América Latina, África e Ásia por meio de uma
metodologia que aproxima geografia e teoria urbana como critério de análise. Esta abordagem,
via disciplinas correlatas, situando a arquitetura e urbanismo dentro de uma estrutura geral de
conhecimento, é necessária para a compreensão do estado interno de nossa área.
Investigação como prática: MVRDV e as experiências com o habitar
2012-2014. Análises da produção teórica e prática do escritório de arquitetura holandês
MVRDV a partir do seu surgimento nos anos 1990, evidenciando as relações entre
investigação projetual, processo de projeto e habitação, e a produção de novas espacialidades
resultantes destes diálogos. O estudo examinou a produção da habitação contemporânea
a partir dos modos atuais de fazer arquitetura, baseados em pesquisas, dados e tecnologias
digitais, trazendo para discussão os aspectos inovadores relacionados ao processo de projeto
e às espacialidades em habitação. O reconhecimento da pesquisa como prática propicia o
desenvolvimento de um cenário que fortalece a teoria de arquitetura e expande o campo
de atuação da arquitetura e urbanismo. Enquanto o panorama de trabalho do MVRDV se
desenrola é possível visualizar também o contexto das principais questões que emergem na
disciplina arquitetônica na atualidade.

bolsas e
financiamentos
de pesquisa

2018-2020: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
2016-2018: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2012-2014: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2004-2005: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

kelly yamashita

Em 2002, ingressei no curso de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, atual
IAU-USP. Repleta de expectativas, parecia que, pela primeira vez, muitas das minhas indagações
difusas sobre a produção do espaço urbano haviam encontrado espaço para desenvolvimento.
Explico. Apesar de ser natural de Araçatuba (SP), pouco antes de completar o segundo ano
de vida, minha família decidiu fixar residência em uma pequena cidade (no interior do Mato
Grosso) chamada Sinop (acrônimo de Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná), cujo
nome atípico opera como uma espécie de ideia-síntese das experiências ambíguas inscritas na
minha infância. Digo isso porque Sinop nasceu de um traçado cartesiano lançado diretamente
sobre a vegetação nativa do cerrado (1974), em uma propriedade privada da empresa de
colonização – a Colonizadora Sinop S.A. Caso emblemático da política de ocupação da
Amazônia Legal Brasileira, caracterizada pelas ações polêmicas de regularização fundiária
das terras devolutas, em detrimento do deslocamento forçado de povos indígenas, em
plena ditadura militar. Nela, presenciei não apenas um processo de urbanização sui generis,
controverso, orientado desde a origem por práticas de concentração fundiária, cujos reflexos
se mostram contundentes ainda hoje, mas também à lancinante e acelerada conversão do
denso cenário natural existente, na conhecida paisagem do agrobusiness atual. Ao mesmo
tempo, acostumada a ouvir que era ‘habitante de uma cidade planejada’ pensada aos moldes de
Maringá (PR), como se o fato em si fosse um indicativo de que gozava de modo privilegiado de
alguma qualidade de vida, lembro que, sempre que possível, procurava nas outras cidades (as
não-planejadas), indícios que confirmassem aquela ideia. Apesar da compreensão maior desse
contexto ser retroativa, decorrente da formação em A&U (2006), posso dizer que minha
trajetória (intelectual, profissional e artística), cada vez mais interessada pela realidade múltipla
do país, foi fortemente motivada pelo desconforto com o cotidiano conservador, pautado,
sobretudo, por aquela onipresença do plano.
Ao longo dos anos, as reflexões teóricas derivadas da formação continuada no IAU-USP
foram ampliadas à outras formas de atuação. O incentivo à crítica sistemática das certezas
sobre o vivido, advindo do âmbito acadêmico, pouco a pouco, combinava-se aos novos
dilemas despontados pela atividade profissional e pelas assimetrias observadas com a
permanência na cidade de São Paulo (desde 2006). E, se por um lado, a participação em
projetos públicos voltados para programas habitacionais e culturais, em diversas cidades
brasileiras, configurava (ao menos de início) uma tentativa de contribuição e extensão dos
benefícios e do conhecimento gerado na universidade pública para a sociedade, foi através
desse mesmo envolvimento, que novos contornos e contrafaces das políticas públicas, das
concepções espaciais binárias (centro/periferia, cidade informal/formal, urbano/rural) e da
disciplina arquitetônica, se fizeram ver. Com o ‘acúmulo’ de realidades e cidades, também
se intensificavam as inquietações sobre o fazer arquitetônico. Desse conjunto, emerge
um percurso que reúne investigações teóricas e práticas sobre Cultura e Cidade, e que
consolida o interesse especial pelas Artes Visuais e Cênicas (Teatro e Dança) em confluência
com a cidade contemporânea. Os estudos dedicados às práticas artísticas em espaços nãoconvencionais, aos meios de expressão e linguagem em trabalhos que delineiam aspectos
performativos e dimensões políticas do ativismo em arte e urbano, constroem o panorama
de investigação/experimentação crítica que orienta minha trajetória. O interesse pelo
aprofundamento dessas questões preserva como horizonte de enfrentamento, o exercício
contínuo de reflexão sobre a disciplina, sobre as cidades, a sociedade e as formas de vida, de
modo que, integrar a equipe desta proposta curatorial, conforma uma etapa especialmente
importante desse processo.

nascimento

1983, Araçatuba, SP, Brasil.

formação
educacional

Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo (Bolsa CAPES)
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP).
2015-2020.
Tese: |Minhocão| via de práticas culturais e ativismo urbano
Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo (Bolsa CAPES)
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP).
2010-2013.
Dissertação: Praça Roosevelt, centro de São Paulo: intervenções urbanas e práticas culturais
contemporâneas
Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Bolsa FIPAI – Iniciação Científica)
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP).
2002-2006.
Trabalho de Graduação: Uma crônica de duas cidades: provocações (Favela de Paraisópolis)

formação
complementar

Workshop Projetual Intervenções na Cidade Contemporânea: Zonas de
Obsolescência
Curso de Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP, São Carlos/SP, 2005.
Workshop Projetual Centralidad y Formas Urbanas Contemporáneas
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADUUNL), Santa Fé, Argentina, 2006.

profissional /
cultural /
pesquisa

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)
Coordenação de Linguagem (Arquitetura e Design), 2019-2020.
Cia de Dança Anderson Couto (CDAC) | Artes Cênicas
Direção de Arte e Arquitetura, desde 2019 | Assistência de Direção, 2015-2019 | Intérprete,
desde 2017.
Arte Arquitetura Cidade
Direção de arte e criação. Produção de obras experimentais que investigam formas de
representação e linguagem do espaço e da cidade, desde 2015.
Arquitetura e Urbanismo
Colaboração com instituições e escritórios de arquitetura da cidade de São Paulo, desde 2007.
Núcleo Docomomo São Paulo | Brasil.
Membro da Equipe de Coordenação, 2021-2022.
Núcleo de Pesquisa em Movimento da Cia de Dança Anderson Couto (CDAC)
Coordenação Geral e de Pesquisa, desde 2015.
Grupo de Pesquisa Arte, Arquitetura, Brasil: diálogos na cidade moderna e
contemporânea (ArtArqBr).
Pesquisadora, 2006-2020.

financiamentos
públicos / prêmios

Prêmio CREA-SP
Melhor Classificação na Carreira, 2006.

Programa de Ação Cultural (ProAC) Lei Aldir Blanc (LAB). Secretaria de Cultura
e Economia Criativa. Governo do Estado de São Paulo.
Prêmio por Histórico de Realização em Dança. 2020.
Produção e Temporada com Apresentação Online do Espetáculo de Dança ‘Corpo Espaço
Corpo’, 2020.
Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. Secretaria
Municipal de Cultura (SMC). Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)
Criação do Espetáculo de Dança ‘Corpo Espaço Corpo’, 2017- 2018.
principais publicações

Cultura Ativismo Cidade: a ocupação urbana do ‘Minhocão’ em São Paulo. 6º
Encontro Internacional Cidade Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2017 | N 3. Pelotas:
UFPel, 2017.
Plaza Roosevelt, centro de São Paulo: un encuentro entre teatro, ciudad y
prácticas culturales cotemporáneas. Comunicación y Ciudad. Madrid: Grupo Arte y
Ciudad / UCM, 2015
Praça Roosevelt, centro de São Paulo: território em disputa. Arquitetura e
Urbanismo na Geografia e na Cultura. As ordens do território, Eco-arquiteturas,Vol. II.
Lisboa: 2014.
Ressignificação do espaço urbano e o teatro de rua: a cidade, a representatividade
da rua e a prática teatral contemporânea. Palcos da Arquitetura.Vol. I, 2º ed. Lisboa:
2013.
Identificação e mapeamento de movimentos sociais de moradia e culturais no
centro de São Paulo. Novos Padrões de Acumulação Urbana na Produção do Habitat:
Olhares Cruzados Brasil - França.1ª ed. Recife: UFPE, 2010, p. 435-460. (Capítulo de Livro)

principais produções
artísticas / culturais

Corpo a Corpo (espetáculo de dança – temporada online)
Direção de Arte e Arquitetura, Coordenação Geral e de Pesquisa, 2020 – Em andamento.
Praça Roosevelt (audiovisual)
Coordenação e Roteiro, em parceria com a Seção Técnica de Audiovisual da FAU-USP, 2019.
O impacto da precarização do trabalho do artista: em cena e na formação
Mediação. Seminários da XII Mostra do Fomento à Dança, 2018.
Corpo Espaço Corpo (espetáculo de dança)
Assistência de Direção, Coordenação Geral e de Pesquisa, 2017-2018 | Projeto Cênico, 2018
Direção de Arte e Criação de Fotografias e Peças Audiovisuais Documentais, 2018.
Chico, eu e Buarque: Fragmentos Poéticos (espetáculo de dança). Núcleo de Arte
Educação do Teatro Arthur Azevedo em São Luís/MA. Governo do Estado do Maranhão.
Assistência de Direção, Coordenação Geral e de Pesquisa, 2017-2018 | Projeto Cênico, 2017.

principais projetos /
produções
técnicas

Espaço + Cultura | Pontos de Cultura. Ministério da Cultura (MinC)
Colaboração com Marcelo Suzuki Arquitetura e Urbanismo, Lagreca Manetti Arquitetos
Associados e Casa de Arquitetura, 2008.
Diagnóstico do Setor Habitacional. Secretaria de Habitação da Prefeitura
Municipal de Guarulhos
Consultora externa da equipe técnica consultiva Integra Sociedade Cooperativa, 2009-2010.
Iguaçu – Habitação de Interesse Social (HIS). Secretaria Municipal da Habitação da
Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB PMSP)
Colaboração com Marcelo Suzuki Arquitetura e Urbanismo, 2010-2013.
Gutemberg – Habitação de Interesse Social (HIS). Secretaria Municipal da Habitação
da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB PMSP) | Colaboração com Marcelo Suzuki
Arquitetura e Urbanismo, 2010- 2014.
Revitalização da Biblioteca da UNIFESP. Escola Paulista de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo (EPM UNIFESP) | Colaboração com Base Urbana, 2015.
Plano de Conservação da Casa de Vidro. Instituto Bardi Casa de Vidro. Getty Foundation
Revisão e complementação de modelo BIM da Casa de Vidro, 2019.

rafael goffinet

Graduado em Arquitetura e Urbanismo, encontrou no domínio da linguagem e da
representação visuais um campo de reflexão crítica e também criativa sobre o espaço
construído – arquitetônico e urbano. Este horizonte maior de atuação é tributário da
formação continuada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo,
em São Carlos (IAU.USP-São Carlos), e também reflete a diversidade de práticas realizadas
junto a centros de ensino e pesquisa e de instituições culturais sediadas no interior do Estado
de São Paulo, especialmente nas regiões de São Carlos e de Ribeirão Preto.
A participação em workshops (como “Zonas Liminares”, ministrada em parceria com o
artista catalão Antoni Muntadas, 2010; “Canteiro de Operações”, organizado por Nelson
Brissac, 2011; e “Gru-111: contracartografias”, como parte do projeto “Contracondutas”,
organizado pela Associação Escola da Cidade, 2017) e a realização de pesquisas no âmbito de
Iniciação Científica (“Dan Graham: Arte, Arquitetura e Cidade”, FAPESP, 2010), de Mestrado
(“Arte, Espaço e Cultura nas investigações de Dan Graham”, FAPESP, 2016) e, atualmente, de
Doutorado (“A mudança de contexto da Participação na Arte e na Arquitetura: perspectivas
críticas sobre as espacialidades contemporâneas”, CNPq), todas elas frutos da colaboração
com o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas (NEC-IAU.USP-São Carlos),
não apenas consolidaram um interesse particular pelas artes gráficas e culturas visuais, como
também delinearam um conjunto de questões localizadas nas intersecções entre Arte, Cidade
e Cultura. Os estudos e trabalhos realizados neste “campo ampliado” da Arte e da Arquitetura
e Urbanismo trouxeram à tona, como um norte de investigação e de experimentação críticas,
a capacidade que o transito entre linguagens e formas de representação possui para indagar a
complexidade de camadas de significados (físicos e discursivos) que constituem os espaços e
de, assim, provocar outros olhares e outras possibilidades de apropriação e experiência.
Grande parte das reflexões teóricas e experimentações práticas realizadas neste ambiente
acadêmico foram estendidas para outros contextos de atuação. O interesse pela arte
contemporânea e suas relações com a arquitetura e a cidade influenciam a atuação como
professor e pesquisador, especialmente a partir de 2016, quando integra o corpo docente do
curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Moura Lacerda, em
Ribeirão Preto. Além de realizar orientações de Trabalhos Finais de Graduação relacionados
a este tema então emergente, também está a frente da revisão e atualização pedagógica das
disciplinas Estética e História da Arte, Meios de Expressão e Projeto do Objeto Urbano.
Paralelamente, as investigações sobre a Cidade e a Cultura são postas em prática através
de trabalhos gráficos (como para a exposição “Boletim”, realizada pelo Sesc São Carlos sob
curadoria de Paulo Miyada, 2014; a expografia itinerante e catálogo de “Homofaber Exhibition:
Digital Fabrication in Latin America”, organizada pela CAAD Futures sob curadoria de David
Sperling, 2015; e a produção do livro “Gru-111: contracartografias”, 2018); de arquitetura
(como a colaboração premiada para o Concurso Nacional de Ideias para o Parque do Mirante
de Piracicaba-SP, organizado pelo IAB-SP, 2014); e artísticas (como a instalação fotográfica
“20x20” e a intervenção “arquétipos”, selecionados para exposição na XXIV Semana de Arte e
Cultura da USP).
Nesta trajetória, teoria e prática, arquitetura e arte, pesquisa, docência e experimentação são
ponto de partida para um exercício contínuo de investigação crítica e produção de sínteses
sobre as cidades que habitamos e que ganham formas através de imagens, performances,
instalações ou construções espaciais.

nascimento

1985, Limeira, SP, Brasil

formação
educacional

Doutorado (em andamento)
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU.USPSão Carlos), Brasil, 2017-atual.
Título da Tese: “A mudança de contexto da Participação na Arte e na Arquitetura: Perspectivas
críticas sobre a produção do espaço na contemporaneidade” (Bolsa CNPq).
Mestrado
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU.USPSão Carlos), Brasil, 2016.
Título da Dissertação: “Arte, Arquitetura e Cidade nas investigações de Dan Graham” (Bolsa
FAPESP).
Graduação
Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo (EESC.USP-São Carlos), Brasil, 2010.

principais
prêmios

IAB-SP
Concurso Nacional de Ideias para o Parque do Mirante de Piracicaba, 1° lugar.
2014.
SESC
Concurso de Projetos para o edifício da Unidade SESC – Franca, SP, 1° lugar,
2013.
CREA
Prêmio CREA de Melhor Classificação na Carreira (Diploma de Honra ao Mérito),
2010.

profissional

Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Moura Lacerda
(CUML-Ribeirão Preto).
Professor, desde 2016.
Graduação em Design de Interiores e no curso de Pós-Graduação em Cultura
Contemporânea e Novas Tecnologias da Faculdade de Administração e Artes de
Limeira (FAAL), Limeira.
Professor, 2015-2016.
Shundi Iwamizu Arquitetos Associados (SIAA), São Paulo.
Arquiteto e Urbanista, 2011-2014.

principais publicações

ALMEIDA, R. G.; SANTOS, F. L. S. A Participação entre a Arte e a Arquitetura:
perspectivas críticas sobre as espacialidades contemporâneas. In: Anais do XXIX Encontro
Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas: Dispersões, 2020.
ALMEIDA, R. G.; SANTOS, F. L. S. Comportamento e Cidade: perspectivas críticas para
a arte e a arquitetura entre Gordon Matta-Clark e Dan Graham. In: Anais do I Seminário
Internacional Urbanismo Biopolítico, 2018, Belo Horizonte, p. 290-307.
ALMEIDA, R. G.; SANTOS, F. L. S. Participation and contemporary spatialities: new
technologies of social agency. In: XXII CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE

IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL, 2018, São Carlos, 2018. p. 857.
ALMEIDA et al. GRU-111: agentes, processos e dinâmicas. In: David Spering; Fábio Lopes de
Souza Santos. (Org.). GRU-111: Contracartografias. 1ed.São Carlos: IAU/USP, 2017, p. 138-145.
produção artística
cultural

Seleção das intervenções fotográfica “20x20” e artística “Arque-tipos”, na Semana
de Arte e Cultura da USP, São Carlos., 2019.
Seleção dos trabalhos visuais “Limites [in]formais” e “Gru-111:
contracartografias” para a Exposição “Contracontudas”, Escola da Cidade, São Paulo, 2017.
Expografia e produção gráfica do catálogo da Exposição intinerante “Homofaber:
Digital Fabrication in Latin America”, 2015.
Produção gráfica do catálogo da Exposição “Boletim”, organizada pelo Sesc São
Carlos sob curadoria de Paulo Myiada, 2014.

felipe félix

Nasci na cidade de São Paulo, mas ainda criança minha família se mudou para Goiânia, no
interior do país. Eu me lembro, claramente, de querer voltar, sempre, a São Paulo. Acredito
que esta vontade já expressava meu entendimento de como estas duas cidades são diferentes,
principalmente em relação à sua urbanidade.Vejo também isso como um despertar para as
questões urbanas, que acabaram permeando meus trabalhos criativos desde então.
Sou formado como designer multimídia, mas antes disso flertei com outras áreas, estudei
Cinema, por dois anos, e Rádio e TV, ambos na FAAP, além de Arquitetura.Vejo como principal
contribuição do design multimídia sua abordagem transdisciplinar, alinhavando meu percurso
acadêmico errático até então. A partir do domínio dos processos e ferramentas, eu já comecei
a experimentar a transposição de uma série de questões que me instigavam em projetos reais.
Meu primeiro trabalho autoral, ‘os outros também são eu’, já tinha São Paulo como ponto
de partida e lançava mão da luz elétrica como alegoria da presença das pessoas no espaço
urbano. Outro trabalho interessante no início da minha trajetória é intitulado ‘o peso das
coisas’ e foi concebido para a Virada Cultural da cidade de São Paulo como instalação imersiva,
sendo afinal apresentado sobre uma empena de 43m de altura no centro da cidade.
Como um relato pessoal, percebo uma relação muito forte entre eu e a cidade. Por exemplo,
quando procuro um lugar para morar, sempre busco uma janela enorme e um andar alto,
de modo que a cidade, em suas luzes, sons e cheiros, transborde e penetre meu espaço
doméstico. Minha relação com a cidade é quase que inescapável, como tema e/ou como
suporte.
Ao longo dos anos, circulei também entre Berlim e Paris, onde pude me aprofundar,
principalmente, em creative coding. Recentemente, concluí uma especialização em Arte e
Mídias Digitais na Escola Britânica de Artes Visuais em São Paulo e, ao final do curso, eu fui o
responsável pela exposição coletiva de encerramento, da concepção à produção.
Costumo dizer que meu campo de ação, hoje, vai da tela do celular, às paredes da cidade, ou
às redes digitais invisíveis. Eu encaro a formação multimídia como algo que é fruto do nosso
tempo, com possibilidade de vários caminhos, sempre mutáveis e flexíveis: ‘gosto de acordar
como designer gráfico e dormir como videomaker’. Neste contexto, sempre me pergunto qual
a potência, e qual o papel, do design e do audiovisual para além da venda de um produto, além
de uma função pré-determinada e datada. Percebo que a função do design hoje é também
encontrar soluções de impacto social, inclusive, e principalmente, para aquelas pessoas que
não podem consumir. No momento estou cursando o Master em Innovación Social do Learn
by Helping, de Barcelona, e o meu objetivo ali é exatamente investigar a capacidade das
ferramentas de tecnologia e comunicação de trabalharem ao revés, a favor da coletividade e
do enfraquecimento de lógicas neoliberais e ultraconservadoras.

nascimento

1985, São Paulo, SP, Brasil

website

https://mkrs.xyz/

formação
educacional

Especialização
Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC), 2019.
Especialização em Artes e Mídias Digitais.
Graduação
Istituto Europeo di Design São Paulo (IED-SP), 2010.
Graduação em Design Gráfico com ênfase em Design Multimídia.

formação
complementar

Projetos de Design: da investigação ao Conceito, Domestika – 2h (2020)
Criação e Edição de conteúdo para Instagram Stories, Domestika – 3h (2020)
Direção para Peças Audiovisuais Conceituais, Domestika – 3h (2020)
Direção de Arte com Cinema 4D, Domestika – 4h (2020)
GBA em Liderança e Gestão de Pessoas, Conquer – 36h (2019)
Branded Content, B_arco – 20h (2019)
Transmedia Storytelling: A Multi-Media Marketing Strategy, FIAP Shift – 3h (2018)
Design Thinking na Prática , FIAP Shift – 20h (2017)

profissional

MKRS – we make – agência de vídeo e design
Sócio-fundador, desde 2020.
F For Félix
Diretor de Produção Audiovisual, desde 2014.
Escola Móbile
Gerente de Produção Multimídia, 2017-2019.
Instituto Tomie Ohtake
Produtor de Conteúdo Multimídia, 2014-2015.
Fundação Bienal de São Paulo
Videomaker, 2014-2015.

curadoria

reInstantes (): exposição do curso de arte e mídias digitais. Co-curador junto a Guilherme
Kujawski. Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC), São Paulo, 2020.

joana gonçalves

Meus interesses em Environmental Design me levaram ao envolvimento com prática, ensino
e pesquisa com foco na aplicabilidade de conhecimentos técnicos inovadores e métodos
de projeto para soluções arquitetônicas e urbanas criativas para diferentes contextos
geopolíticos e socioeconômicos.
Sou carioca e me graduei pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1993. Como jovem arquiteta, trabalhei no escritório de
Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, entre 1993 e 1995. Em 1996 recebi o título de Mestre
em Environment and Energy pela AA Graduate School, em Londres, e em 2003 obtive
meu doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAUUSP).
Entre 2015 e 2020, fui Professora Associada de Desenho Ambiental da FAUUSP, onde lecionei,
desde 1998, em graduação e pós-graduação. Entre 2015 e 2019, fui Chefe do Departamento
de Tecnologia da FAUUSP. Atualmente, meu compromisso com a FAUUSP é na pós-graduação,
orientando dissertações de mestrado e teses de doutorado no programa de pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo. Também sou Professora Visitante do Programa de Mestrado
em Arquitetura e Desenho Ambiental, da School of Architecture and Cities of the University
of Westminster, desde 2014. Além disso, atuo como Tutora do Curso de ETS - Estudos
Técnicos Ambientais, na Architectural Association School of Architecture. Entre 2009 e 2013
ingressei no corpo docente do Programa Environment and Energy da AA Graduate School,
onde contribuo como palestrante visitante e revisora, desde 2013. Em 2011 fui palestrante
convidada da Graduate School of Design (GSD) em Harvard. Em 2017, fui nomeada Diretora
da organização internacional sem fins lucrativos Passive and Low Energy Architecture (PLEA),
fundada em 1982.
Sou autora de várias publicações, incluindo o livro The Environmental Performance of Tall
Buildings (2010), por Earthscan, Londres; além de ser uma das coordenadoras do capítulo
de Edifícios no UNEP Green Economy Report (2011). Fui coautora e organizadora do livro
Edificio Ambiental (2015), publicado pela Oficina de Textos, de São Paulo. Mais recentemente,
contribuí para várias publicações técnicas, incluindo Buildings for Extreme Environments:
Tropical (2017), organizado pela CIBSE-UK. Também sou autora de mais de 50 artigos
científicos. Revealing the thermal environmental quality of the high-density residential tall
building from the Brazilian bioclimatic modernism: the case-study of Copan building, in: Energy
and Buildings (2018) é um dos mais recentes e amplamente lidos de minhas publicações. Na
FAUUSP, coordenei uma série de projetos de pesquisa, incluindo a colaboração internacional
entre a University of Nottingham, University of Birmingham e a FAUUSP, em São Paulo,
intitulada Re-habiting the City: trazendo nova vida aos centros das cidades de economias
emergentes em meio à mudança do clima: O caso de São Paulo (2017 - 2018), patrocinado
pela EPRC-UK e FAPESP, São Paulo.

nascimento

1971, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

website

http://sed.aaschool.ac.uk/staff/teaching-staff/joana-carla-soares-goncalves/

formação
educacional

Pós-Doc
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
São Paulo, Brasil, 2005.
Tese: O papel de estudos analíticos na concepção do projeto arquitetônico.
Doutorado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
São Paulo, Brasil, 2003.
Tese: O Desempenho Ambiental de Edificios Altos.
Visitante de Doutorado
Architectural Association School of Architecture, Architectural Association
Graduate School, Environment and Energy Studies Programme, Londres, Reino
Unido, 2001-2002.
Orientador: Prof. Dr. Simos Yannas.
Mestrado
Architectural Association School of Architecture, Architectural Association
Graduate School, Environment and Energy Studies Programme, Londres, Reino
Unido, 1997.
Dissertação: A Performance Ambiental de Edifícios Altos.
Graduação
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio
de Janeiro, Brasil, 1993.

profissional /
acadêmico

Architectural Association School of Architecture, Londres, Reino Unido
Orientadora de Estudos Técnicos Ambientais (ETS), desde 2020.
Professor Visitante do Programa SED, desde 2013.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP),
São Paulo, Brasil
Professora Associada do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, desde
2015.
Chefe do Departamento de Tecnologia, 2015 - 2019.
School of Architecture and Cities of the University of Westminster - Architecture
and Environmental Design Master´s Programme, Londres, Reino Unido
Professora e Líder Modular, desde 2014.
Graduate School of the Design (GSD), Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, Estados Unidos
Professora Visitante em 2011. Curso entitulado: The Environmental Performance of Tall
Buildings.
Ana Niemeyer Arquitetura & Consultoria, ANAC, Rio de Janeiro, Brasil.
Projetos: Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília;
Museu de Arte Contemporânea (MCA), em Niterói.

principais pesquisas e
projetos

Casa de Todo Dia, com Eduardo Pizarro.
2017-2019, financiada pela Universidade de São Paulo.
Papel: Coordenadora.
O Desempenho Térmico e Luminoso de Edifícios Ícones da Arquitetura
Modernista Brasileira, em São Paulo, produzida entre 1930 e 1964.
2014-2019, financiada pela FAPESP, São Paulo.
Re-inhabiting the City: bringing new life to city centres of emerging economies in
a changing climate:The case of Sao Paulo.
2017-2018, financiada por EPRC-UK e FAPESP, São Paulo.
Papel: Coordenadora local na FAUUSP.
Latitudes Network - Global Educational Network.
2014-2018, organização: University of Westminster.
Papel: Coordenadora local na FAUUSP.
Green Buildings: Investing in Energy and Resource Efficiency.
2009-2012, financiada pela UNEP e organizada pela London School of Economics.
Energy consumption in informal settlements (favelas) in São Paulo, Brasil. CaseStudy. Comunidade Morro da USP.
2009-2010, financiada pela EIFER, Alemanha.

principais publicações

GONÇALVES, J. C. S. (2020). Edificios, Ambiente Construido y Las Relaciones Intrínsecas
del Rendimiento Ambiental. Edifícios, Ambiente Construído e as Relações Intrínsecas de
Desempenho Ambiental. (bi-lingual: español y português). In: Urbanismo Ecológico en
América Latina. 1a. Ed. Barcelona: Harvard University, Graduate School of Design (GSD) &
Gustavo Gili, SL, 2019, p. 42-46.
RAWAL, R.; GONÇALVES, J. C. S.; BORGSTEIN, E. (2017). Building design, construction and
materials. In: Buildings for Extreme Environments:Tropical.1a ed.Londres: CIBSE
Chartered Institution of Building Services Engineers, v.1, p. 69-78.
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zhou fang

Eu nasci e cresci em Wuhan, China. Desde 2020 sou Professora Assistente na Huazhong
University of Science and Technology, localizada em Wuhan. Também em 2020, obtive meu
Doutorado pela The Hong Kong Polytechnic University, em Hong Kong, China; incluindo um
estágio de pesquisa no Asian Development Bank, em Manila, Filipinas, em 2019. Entre 2013
e 2014 eu trabalhei na Wuhan United Investment and Properties Co., como gerente de
projetos arquitetônicos, após obter meu Mestrado em Estudos Arquitetônicos pela University
of Florida, nos Estados Unidos, em 2012. Além disso, eu possuo graduação em Desenho
Ambiental e em Engenharia na Aquitetura, ambos obtidos pela Huazhong University of Science
and Technology, em 2011.
Como profissional e cidadã de Wuhan, estou profundamente consciente dos impactos da
pandemia de covid-19 na cidade. Desde o início de 2020, conduzi uma pesquisa para investigar
as relações entre as características do ambiente construído e a disseminação comunitária
de covid-19, a partir de dados primários coletados em Wuhan, com suporte do Fundamental
Research Funds for the Central Universities (China). Os resultados iniciais desta pesquisa
estão em processo de publicação, por exemplo no The Eleventh International Conference on
The Constructed Environment, a ser realizado em Calgary, Canada, em 2021. Neste momento
a pesquisa avança em direção ao entendimento no impacto da pandemia no mercado
imobiliário chinês. Além disso, em cooperação com demais professores, pesquisadores e
alunos, estamos desenvolvendo uma proposta de reutilização de containers em estruturas
temporárias para assistir às comunidades mais vulneráveis.

nascimento

Wuhan, China, 1988.

formação
educacional

Doutorado
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2020.
Mestrado em Estudos Arquitetônicos
University of Florida, Gainesville, Florida, Estados Unidos, 2012.
Graduação em Desenho Ambiental
Graduação em Engenharia em Arquitetura
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China, 2011.

principais
prêmios

Research Grants Council of Government of the Hong Kong Special Administrative
Region
Bolsa de Doutorado, Hong Kong, China, 2014.
Ministry of Education of China
Bolsas Nacionais, China, 2008, 2009, 2010.

profissional /
acadêmico

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
Professora Assistente, Departamento de Projeto, Escola de Arquitetura e Planejamento
Urbano, desde 2020.
Asian Development Bank, Manila, Filipinas
Estagiária, Departamento de Desenvolvimento e Mudanças Climáticas (SDCC), 2019.
Wuhan United Investment and Properties Co., LTD, Wuhan, China
Gerente de projetos arquitetônicos, 2013-2014.

principais publicações

Fang, Z. and Fong, P.S.W. (2019) The Project Level Implementation of Design
Standardizations in Residential Building Designs in China: A Multi-Stakeholder
Perspective. The Thirteenth International Conference on Design Principles & Practices, 1-3
March, St. Petersburg, Russia. Emerging Scholar Awardee.
Fang, Z. and Fong, P.S.W. (2017) Standardized Residential Building Designs in China:
An Empirical Investigation. The Seventh International Conference on The Constructed
Environment, 25–26 May, Cakow, Poland. Emerging Scholar Awardee.

outras
atividades

Huazhong University of Science and Technology and The Hong Kong Polytechnic
University Joint Workshop Environmental Design of Historical Blocks in Urban
Renewal, Wuhan, China
Coordenadora e mentora, 2019.
Asian Collation of Building Science and Construction Engineering Intentional
Workshop, Hong Kong, China, 2016; Seoul, Korea, 2017
Mentora, 2016, 2017.
The International Council for Research and Innovation in Building and
Construction (CIB) Student Chapter of The Hong Kong Polytechnic University,
Hong Kong, China
Coordenadora-Membro, 2016-2017.
Sustainable Housing from European Perspective Summer School, Delft,
Netherlands
Participante, 2017.

requerimento
de inscrição
termo de
licenciamento
de direitos
autorais

cronograma
2021
abr mai jun

pré-produção

12 meses

pesquisa de curadoria

12 meses

planejamento / cronograma

6 semanas

checagem do orçamento

6 semanas

produção

16 1/2 meses

identidade visual

6 1/2 semanas

divulgação

15 meses

chamadas abertas (envio de propostas)

6 semanas

produção dos eventos da mostra

12 1/2 meses

produção dos eventos da exposição

10 meses

expograﬁa (planejamento, projeto, confecção)

6 1/2 meses

sinalização (planejamento, projeto, confecção)

9 meses

montagem

4 semanas

13a bia - mostra

7 semanas

pós-produção

15 1/2 semanas

design da publicação

15 1/2 semanas

edição do vídeo-síntese

15 1/2 semanas

jul

2022

ago set out nov dez jan

fev mar abr mai jun

jul

ago set out

(conferências, palestras, oﬁcinas, debates, etc)

produto 04 . publicação e relatório ﬁnal

(até 90 dias após a Mostra)

textos e materiais ﬁnalizados)

produto 03 . projeto ﬁnal da curadoria (resultados das chamadas,

chamadas abertas (divulgação dos resultados)

contratação de equipes, planejamento de mídia)

produto 02 . projeto de co-curadoria e desenvolvimento
dos editais para as chamadas abertas (conﬁrmação de convidados,

produto 01 . proposta de co-curadoria detalhada e ajustada

co-curadoria selecionada (divulgação IABsp)

(mostra: exposições, intervenções, ocupações, etc)

orçamento
Em continuidade à discussão apresentada no recorte curatorial, considera-se oportuno
observar, criticamente, o cenário orçamentário para a realização da 13ª bia em relação a outros
parâmetros da realidade brasileira, em janeiro de 2021.
2019 | estimativa orçamentária para a 12a bia = R$ 800.000,00
2022 | valor corrigido da estimativa orçamentária para a 12a bia = R$ 926.000,0029
2022 | estimativa orçamentária para a 13a bia = R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00 = 50,51 salários mínimos mensais30, por 18 meses;
R$ 1.000.000,00 = 138,89 mensalidades de bolsas de iniciação científica31, por 18 meses;
R$ 1.000.000,00 = total de viagens de ônibus na cidade de São Paulo, por quase 1 hora32;
R$ 1.000.000,00 = 92,59 auxílios emergenciais mensais33, por 18 meses;
R$ 1.000.000,00 = 19.607,84 vacinas contra covid-19, instituto butantan34;
R$ 1.000.000,00 = 33.266,79 marmitas mensais35, por 18 meses;
R$ 1.000.000,00 = 169.779,29 unidades de leite condensado - 395g36;
R$ 1.000.000,00 = 6.172,84 unidades de leite condensado - 395g37;

29
considerando inflação
aproximada de 5% ao ano.
30
https://www.gov.br/esocial/
pt-br/noticias/novo-salariominimo-2021-veja-comoregistrar-o-reajuste-no-esocial
31
https://www.gov.br/cnpq/
pt-br/acesso-a-informacao/
bolsas-e-auxilios/copy_of_
modalidades/tabela-de-valoresno-pais

Estimativa a partir do total de
5.502.000 de viagens diárias por
ônibus na cidade de São Paulo,
Pesquisa OD 2017: http://www.
metro.sp.gov.br/pesquisa-od/
arquivos/Ebook%20Pesquisa%20
OD%202017_final_240719_
versao_4.pdf
32

33
https://auxilio.caixa.gov.br/#/
inicio
34
https://exame.com/brasil/
vacina-do-butantan-custa-10dolares-por-dose-e-sera-pagapelo-sus/
35
De acordo com a experiência
do Mãos de Maria, em
Paraisópolis;

36
https://www.tendaatacado.
com.br/produto/LeiteCondesado-Moca-395g-168?gcli
d=Cj0KCQiA3smABhCjARIsAK
trg6IAyUq9r5bm6ebW-UApeKh
yZLTKValy3RlfUy0A8Tsi9cLEd6
AklIYaAl9_EALw_wcB
37
http://http://www.
portaltransparencia.gov.br/
despesas/documento/empenho/
160057000012020NE800346?
ordenarPor=fase&direcao=desc

A partir do ‘cenário orçamentário estimado’, a equipe de co-curadoria proponente considera
importantes apoios e formas complementares de captação de recursos para compor um
‘cenário ideal’, de maior alcance para a 13ª bia. Caso a proposta seja selecionada, tais parcerias
institucionais poderão ser avaliadas em conjunto com o IABsp.

item descritivo

detalhamento (tópicos)

1

pré-produção

1.1.1

curadoria selecionada

04 co-curadores proponentes por 18 meses (ajuda de custo)

1.1.2

equipes técnicas auxiliares
à curadoria selecionada

01 diretor de arte e criação por 18 meses (ajuda de custo)
01 assistente de curadoria (pesquisa) por 10 meses
01 diretor de linguagem e representação por 18 meses (ajuda de custo)
01 colaborador para design por 15 meses
01 colaborador para expograﬁa por 7 meses
01 diretor de multimídia e conteúdo por 15 meses (ajuda de custo)
01 colaborador para multimídia e conteúdo por 12 meses
03 colaboradores para exposições por 3 meses
01 colaborador para intervenções urbanas por 4 meses

1.1.3

chamadas abertas

09 jurados para exposições por 1 mês
5 jurados para intervenções urbanas por 1 mês

1.1.4

projeto expográﬁco

projetos expográﬁco e elétrico | núcleo (i)
projetos expográﬁco e elétrico | núcleo (ii)
projetos expográﬁco e elétrico | núcleo (iii)
projetos expográﬁco e elétrico | intervenções urbanas

1.1.5

projeto de
comunicação visual

concepção da identidade visual da 13a bienal
projeto de comunicação visual | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
projeto de comunicação visual | intervenções urbanas
projeto de comunicação visual | plataforma digital
diagramação de peças gráﬁcas para divulgação (banners, cartazes, lambes, etc)
diagramação de peças digitais para divulgação (plataforma, thumbs, redes sociais, etc)

2

produção

2.1

exposições e
intervenções temporárias

2.1.1

espaço físico e
necessidades estruturais
prévias

locação de equipamentos (de luz, de som, de projeção, etc)
materiais, confecção e montagem cenograﬁa | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
materiais, confecção e montagem cenograﬁa | intervenções urbanas

2.1.2

equipe técnica

montagem e desmontagem | trabalhos e obras selecionados
montagem e desmontagem | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
montagem e desmontagem | intervenções urbanas
instalação de sinalização e comunicação visual | exposições núcleos (i), (ii), (iii) | 9 diárias
instalação de sinalização e comunicação visual | intervenções urbanas | 8 diárias
montagem instalações elétricas e iluminação | exposições núcleos (i), (ii), (iii) | 9 diárias
montagem instalações elétricas e iluminação | intervenções urbanas | 10 diárias
manutenção | exposições núcleos (i), (ii), (iii) | 16 diárias
manutenção | intervenções urbanas | 16 diárias

2.1.3

conteúdo

materiais e confecção | trabalhos e obras selecionados
revisão, tradução de textos, acessibilidade | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
revisão, tradução de textos, acessibilidade | intervenções urbanas

2.1.4

logística

fretes, pequenos transportes e armazenagem de obras e materiais | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
fretes, pequenos transportes e armazenagem de obras e materiais | intervenções urbanas

2.2

conferências

2.2.1

convidados

cachê 3 convidados internacionais
cachê 3 convidados nacionais
passagem (ida e volta) + traslado para cada conferencista
hospedagem | 3 diárias para cada conferencista
per diem | 3 diárias para cada conferencista
seguro viagem para cada conferencista

2.2.2

logística

conferências e debates | tradução simultânea (libras/EN) (equipamentos, tradutores e operação)
conferências e debates | transcrição
conferências e debates | tradução da transcrição (PT/EN)
conferências e debates | audiovisual (equipamentos e operação)

valor estimado
R$ 350.400,00

valor ideal
R$ 784.500,00

R$ 72.000,00

R$ 288.000,00

R$ 187.400,00

R$ 372.500,00

R$ 14.000,00

R$ 28.000,00

R$ 50.000,00

R$ 75.000,00

R$ 27.000,00

R$ 36.000,00

R$ 484.100,00

R$ 717.500,00

R$ 85.000,00

R$ 150.000,00

R$ 84.700,00

R$ 121.000,00

R$ 55.100,00

R$ 115.000,00

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

R$ 38.400,00

R$ 69.000,00

R$ 69.000,00

R$ 73.200,00

item descritivo

detalhamento (tópicos)

2.3

palestras e oﬁcinas

2.3.1

convidados

per Diem | 6 convidados (trabalhos selecionados sem cachê)
cachê 6 oﬁcineiros locais convidados
per diem | 1 diária para cada oﬁcineiro

2.3.2

logística

materiais oﬁcinas
material de consumo | descartáveis | catering
palestras e oﬁcinas | tradução simultânea (libras/EN) (equipamentos, tradutores e operação)
palestras e oﬁcinas | transcrição
palestras e oﬁcinas | tradução da transcrição (PT/EN)

2.4

administrativo

2.4.1

despesas operacionais

compra de materiais diversos
correio | remessas | motoboy
transporte das equipes

2.4.2

encargos

taxas | impostos
alvarás | certiﬁcados | laudos | liberações
direitos autorais | cessão de imagem | ECAD
seguro de responsabilidade civil
encargos trabalhistas

2.5

comunicação e divulgação

2.5.1

sinalização e comunicação
visual da exposição

confecção de sinalização e comunicação visual | exposições núcleos (i), (ii), (iii)
confecção de sinalização e comunicação visual | intervenções urbanas

2.5.2

divulgação

confecção de peças gráﬁcas para divulgação:
10 banners | 500 cartazes A2 | 5000 programas impressos A4
impulsionamento redes sociais

2.6

eventos

2.6.1

abertura, intermediário,
encerramento

3.

pós-produção

3.1

publicação

3.1.1

diagramação

catálogo impresso e digital (200 páginas)

3.1.2

impressão

catálogo impresso (tiragem 1000)

3.1.3

revisão e tradução

catálogo impresso e digital

3.2

registro

3.2.1

cobertura

total

material de Consumo | descartáveis | catering
festa de encerramento

registro em foto e vídeo | conferências e debates
registro em foto e vídeo | exposições, palestras e oﬁcinas
registro em foto e vídeo | intervenções urbanas
streaming das conferências, palestras e debates
vídeo-síntese

valor estimado

valor ideal

R$ 4.800,00

R$ 9.600,00

R$ 57.600,00

R$ 88.200,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

R$ 11.500,00

R$ 11.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 165.500,00

R$ 165.500,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

R$ 112.500,00

R$ 112.500,00

R$ 1.000.000,00 R$ 1.667.500,00

Potenciais parcerias serão aplicáveis ao desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis
(sincronizado à plataforma digital proposta) e à ocupação de salas expositivas por grupos
e coletivos selecionados em chamada aberta nacional. Além disso, o programa conta com a
participação de colaboradores/pesquisadores voluntários, com trabalhos concluídos e em
andamento, em diálogo com o recorte curatorial.

amostradas

