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ATA DE JULGAMENTO DO JÚRI DO “5º PRÊMIO JOVENS ARQUITETOS”
CATEGORIA ARQUITETURA - PROJETO / OBRA CONSTRUÍDA

CATEGORIA PROJETOS
Prêmios Ex-Aequo
1 - CASA CUBO
Pela solução sintética, singela e não convencional da habitação de lazer, com uma interpretação
correta da paisagem, preservando as características originais do terreno.
Arqs. Claudio Libeskind e Sandra Llovet
2 - IMPLANTAÇÃO DO BONDE CAMARÃO
Pela originalidade de uma proposta que estabelece um local para usos múltiplos dentro de uma
escala adequada, onde o pergolado proporciona um clima de luz e sombra apropriado, com o bonde
servindo de cenário. A arquibancada integrada na topografia do terreno e a colunata circular
definem o limite do espaço.
Arq. Pedro Mendes da Rocha e Engª. Heloisa Maringoni.
Menções Honrosas:
Dentro da diversidade dos projetos apresentados, alguns de caráter convencional, outros com
preocupações evidentes de pesquisa, o júri resolveu eleger alguns trabalhos que se destacaram
pela originalidade ou pela correção das propostas.
1-

CASA EM PIRACICABA
Arq. Eduardo Dalcanale Martini

2-

BIBLIOTECA CENTRAL UNI-ABC
Arqs. Mario Figueroa, Alvaro Puntoni, Silvio Sguizzardi, Márcio Coelho, Paul Wiste, Ênio Moro, Ibsen
Puleo, Claudio Muylaert e Aluízio Leite

3-

RESIDÊNCIA JOSÉ EDUARDO VILLELA
Arq. José Carlos Silveira Júnior

4 - CLINICA HOLISTICA
Arqs. Daniel Pollara, Luciana Yamamura e Mariana Viegas
5-

PESQUISA PROJETUAL
Arq. Julio Cesar Bernardes Pinto.
Colaboradores: Leonardo Grava, Leandro Garcia e Paulo José Lico
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Categoria Obras Construídas:
Prêmio:
1 - VILA FIDALGA
Pela correta abordagem do tema, tirando partido das características de um terreno singular, criando
uma articulação preciosa entre as unidades habitacionais, com a criação de espaços públicos , semi
públicos e privados em escalas adequadas e comprovando que a arquitetura pode responder ao
mercado imobiliário com qualidade.
Arqª. Cristina Xavier
Equipe: Lucia Hashizume, Marcelo Asquino, Marcos Vinicius Lima, Patryck Carvalho, Roberta Asse,
Roberto Moura.
Menção Honrosa:
1 - CASA DO VIGIA
Pelo tratamento cuidadoso das questões construtivas de uma obra de pequena escala, corretamente
integrada ao local de implantação.
Arq. Humberto Pio Guimarães

São Paulo, 13 de agosto de 2001

Assinam esta ata:

José Luiz Tabith Júnior
Marcos de Azevedo Acayaba
Marc Boris Bubin
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ATA DE JULGAMENTO DO JÚRI DO “5º PRÊMIO JOVENS ARQUITETOS”
CATEGORIA PROJETOS DE URBANISMO E OBRAS IMPLANTADAS
Os membros do júri de urbanismo, das categorias “Projetos de Urbanismo” e “Obras Implantadas”,
composta pelos arquitetos Roberto Righi, José de Souza Moraes e Nádia Somekh, constata inicialmente a
pequena participação e pouca representatividade dos trabalhos apresentados na mostra, na produção de
planos e projetos urbanísticos concebidos e realizados no país. Pondera, também que, nenhum dos
trabalhos apresenta alguma proposta efetivamente inovadora, resultado esperado em um concurso desta
natureza.
Os jovens arquitetos perdem, assim, a oportunidade de ocupar um espaço seu e afirmar uma nova
identidade da sua geração.
Afirma que embora alguns dos trabalhos se refiram à questão social e da cidadania, as propostas feitas
são limitadas face às reais necessidades sociais de nossas cidades.
Observa que as propostas abordam em sua maioria a escala do desenho urbano e do paisagismo, que
representam uma demanda atual do mercado de projetos urbanísticos. Assim sendo, apesar de integradas
a estas necessidades, as propostas em geral reproduzem paradigmas conceituais ligados à tradição
disciplinar, sem ousar. Há, portanto, para o júri, a necessidade de ocorrer uma renovação cultural no
urbanismo brasileiro, com uma cara local e nacional, em sintonia com o processo de globalização das
idéias e experiências urbanísticas.
Como conclusão, o júri resolveu não conceder prêmio para esta categoria, atribuindo somente menção
honrosa e destaque, por decisão unânime.
Desta forma, o júri após estabelecer uma série de critérios de julgamento procedeu à análise individual dos
trabalhos atribuindo conceitos para cada critério: inovação e contemporaneidade, custo-benefício social e
ambiental, contextualização, factibilidade, sustentabilidade, clareza, representação, conceituação e
correção técnica.
Finalizada a avaliação os trabalhos abaixo discriminados são merecedores de destaque e menção honrosa
nas categorias “projetos de Urbanismo” e na categoria “Obras Implantadas”.
Na categoria “Projetos de Urbanismo”, são concedidos:
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DESTAQUE/URBANISMO – Projeto de Urbanismo
Trabalho: Espaços Públicos de Lazer e Esporte – Programa de Qualidade de Vida – CPTM
Autores: Stetson Lareu e Elisangela do Canto
O destaque é concedido ao trabalho pela abordagem de um tema de grande relevância, infelizmente
pouco abordado pelo urbanismo brasileiro atual: o tratamento dos espaços residuais das grandes obras de
infra-estrutura e a carência de espaços públicos e sociais nas periferias das grandes cidades.
A proposta lamentavelmente é limitada diante da magnitude das demandas sociais reais e existentes e em
relação à escala das intervenções necessárias .Não é claro se a limitação advém do projeto ou do
programa do contratante, mas é necessário questionar e ampliar.
MENÇÃO/URBANISMO – Projeto de Urbanismo
Trabalho: Refúgio Biológico Bela Vista
Autores: Pedro Augusto Alves de Inda, Thiago Holzmann da Silva
Co-autores: Arqs. Camilo Holzmann da Silva, Letícia Rodrigues, Rafael Simões Mano e
Marco Antonio Lopes Maia
Colaboradores: Arqs. Carlos Eduardo Nicolini, Hilton Fagundes, Letícia Prudente e Daniele Caron. - Biol.
Rodrigo Balbueno.
Acads. Cristian Illanes, Cristiano Kunze, Luciana Castilhos e Vinicios de Medeiros.
Trabalho merecedor de menção honrosa pela conceituação elaborada, bem como pela apresentação clara
e didática. Propõe soluções imaginativas de baixo custo, com ênfase nos aspectos de valorização da
paisagem e integração do manejo com programas de interesse turístico e educacional.

São Paulo, 13 de agosto de 2001

Assinam esta ata:
Roberto Righi
José de Souza Moraes
Nádia Somekh
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ATA DE JULGAMENTO DO JÚRI DO “5º PRÊMIO JOVENS ARQUITETOS”

CATEGORIA ENSAIOS CRÍTICOS
Decisões:
A comissão julgadora, composta pelos arquitetos Carlos Lemos, Luis Antonio Jorge e Luis Espallargas
Gimenez, analisou os 13(treze) trabalhos da Categoria Ensaios Críticos inscritos, inicialmente em conjunto.
Os trabalhos foram então analisados individualmente, e assim a comissão julgadora voltou a se reunir para
suas considerações finais:

PRÊMIO:
“Museu Brasileiro da Escultura, Utopia de um Território Contínuo”
Autor: David Moreno Sperling
Enquadra-se na Categoria de Ensaios e procura especular, associando diversas idéias tomadas de
diferentes fontes e autores, arriscando novas explicações e hipóteses.

MENÇÕES HONROSAS:
1 - “Classificação da Arquitetura Contemporânea segundo Josep Maria Montaner”
Autor: Julio Cezar Bernardes Pinto
Apresentação de um panorama da arquitetura contemporânea, fartamente ilustrado, que cumprirá o papel
de apoio didático em cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo.

2 - Conjunto de Trabalhos:
“Modernismo Recifense: Uma Escola de Arquitetura, Três Paradigmas e Alguns Paradoxos” ;
O texto destaca-se pela maneira gradual e equilibrada com que combina dados e idéias na sua
fundamentação básica, ou seja, uma contribuição para o debate universal/regional na história da
Arquitetura Moderna Brasileira.
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“Edifício Luciano Costa: Um Enfoque Apositivo”
O interesse do texto reside nas especulações sobre um partido projetual de uma obra – atípica – de
intervenção em edifício de interesse histórico.
Autor: Luiz Manuel do Eirado Amorim

DESTAQUE:
“A Cidade, Palco da Modernidade”
Autor: Isabella Leite Trindade
Texto muito bem montado, combinando citações de autores diversos com uma narração da história de
Recife; relativa à repressão dos costumes populares em favor de um modernismo superficial apoiado pelo
abuso das autoridades.
Seria bem-vindo ver a continuidade do texto analisando e especulando sobre esse fenômeno nos espaços
da cidade e na arquitetura.
São Paulo, 13 de agosto de 2001.

Assinam esta ata:
Carlos Lemos
Luis Antonio Jorge
Luis Espallrgas Gimenez
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