


PROGRAMAÇÃO

“Como se forma um arquiteto paisagista?”

Para responder a essa pergunta, o Grupo de Trabalho de 

Arquitetura Paisagística do CAU/SP convidou cinco (05) 

profissionais para darem seu testemunho sobre como se 

interessaram pela carreira e sobre a sua trajetória.

O Seminário tem por objetivo discutir a formação do 

arquiteto paisagista na realidade brasileira e procura que 

os palestrantes possam responder a duas perguntas 

formuladas pelos membros do GT como tema do 

Seminário, a saber:

A primeira: Como me tornei arquiteto(a) paisagista?

A segunda: Como me tornar arquiteto(a) paisagista?

O Seminário busca divulgar a trajetória de cada um dos 

palestrantes e a visão de cada um deles sobre a formação 

dos paisagistas no país, em especial no estado de São 

Paulo.

8h30 Credenciamento

9h Mesa de abertura:

• Gilberto Belleza (Presidente do CAU/SP)

• Nina Vaisman (Presidente da ABAP) 

• Representante do GT

9h30 Mesa redonda com os 5 palestrantes convidados para que 

sejam apresentadas suas visões pessoais sobre como se 

 formam os arquitetos paisagistas brasileiros:

• Gilberto Belleza (Presidente do CAU/SP)

• Raul Pereira

• Benedito Abbud

• Ciça Gorski

• Fabio Mariz Gonçalves

• Luciana Schenk

11h Debate e elaboração de uma política de valorização para 

os profissionais da área como contribuição para a próxima 

gestão do CAU/SP

 

11h45 Leitura da síntese das contribuições do Seminário

 

12h30 Encerramento

 



BIOGRAFIAS

BENEDITO ABBUD
Com 40 anos de profissão, Benedito Abbud é gradua-

do, pós-graduado e mestre pela FAU, instituição na qual 

atuou como professor. Do seu escritório, já saíram mais 

de 6000 projetos de arquitetura paisagística em escalas 

que vão de residências, condomínios e bairros até cidades 

inteiras por todo o Brasil e outros três países.

Benedito Abbud transformou a arquitetura paisagísti-

ca do mercado imobiliário e do Brasil: vencedor do Prê-

mio Greening 2013, participou de 49 empreendimentos 

ganhadores do Prêmio Master Imobiliário.

Algumas de suas produções recentes: o Parque Jef-

ferson Peres (AM), a nova cidade de Parauapebas (PA), 

a Vila Olímpica (RJ), que foi utilizada para alojamento dos 

atletas em 2016, Estádio Nacional de Brasília Mané Gar-

rincha e as Praças Ayrton Senna do Brasil (SP), Av. Pau-

lista – Shopping Cidade São Paulo e Praça Victor Civita 

(SP).

Desenvolveu projeto paisagístico para a Copa do Mun-

do em 2014 e Olimpíadas de 2016.

CIÇA GORSKI
Maria Cecília Barbieri Gorski é sócia diretora da em-

presa Barbieri + Gorski Arquitetos Associados, que desen-

volve trabalhos de planejamento e projetos paisagísticos, e 

projetos na área de recreação.

Vem atuando ao longo de quase 4 décadas em proje-

tos de escalas diversas no âmbito público e privado em 

vários estados do Brasil, muitos deles premiados.

Também desenvolve projetos de parques em áreas 

ribeirinhas, motivo pelo qual voltou à Universidade 

Mackenzie visando aprofundar seus conhecimentos 

na área, onde obteve seu título de mestrado em 2008. 

Sua dissertação, cujo título é Rios e Cidades: Ruptura e 

Reconciliação, foi publicada em 2010 pela Editora Senac 

São Paulo.

Maria Cecília tem participado de júris de concursos e 

premiações nacionais e internacionais e ministrado aulas 

em cursos de pós-graduação em alguns estados do Brasil, 

como professora ou palestrante.

Participa ativamente da ABAP (Associação Brasileira 

de Arquitetos Paisagistas), tendo sido presidente da enti-

dade no período de 1995 a 1997.



BIOGRAFIAS

LUCIANA SCHENK
Luciana Bongiovanni Martins Schenk é graduada em 

Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP (1990) e Filosofia 

pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

FFLCH-USP (2001). Tem mestrado em Estruturas Ambi-

entais Urbanas pela FAU-USP (1997), com Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo, EESC-USP (2008).

Atualmente é professora do Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo (IAU - USP), sendo responsável pelas disci-

plinas de Paisagem I e II, e TGI no curso de Arquitetura e 

Urbanismo; e Cultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

no curso da Engenharia Ambiental (EESC-USP).

Professora, desde 2012, da disciplina Garden City; Te-

orias e realizações no Programa de Doutorado do Insti-

tuto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, IAU - USP.

Experiência em Arquitetura e Urbanismo, especializa-

da em Arquitetura Paisagista, Cofundadora do Escritório 

Studio Ilex Arquitetura e Paisagem.

Vice-presidente da Associação Brasileira de Arquite-

tos Paisagistas (ABAP).

FABIO MARIZ GONÇALVES
Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanis-

mo pela Universidade de São Paulo (1986) e Doutorado, 

em Arquitetura e Urbanismo pela mesma Universidade 

(1999). Leciona na FAUUSP desde 1989, sendo professor 

em regime integral desde 2009. Presidiu a Comissão de 

Graduação entre 2009 e 2014. Lecionou na Universidade 

São Judas Tadeu, no Centro Universitário das Faculdades 

Alcântara Machado, na Universidade Brás Cubas, Univer-

sidade Ibirapuera e coordenou o curso de Arquitetura de 

Universidade Anhembi Morumbi. Sócio da Projeto Paulis-

ta de Arquitetura entre 1989 e 2003. Tem experiência na 

área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Plane-

jamento e Projetos da Edificação, atuando principalmente 

nos seguintes temas: projeto de arquitetura, desenho ur-

bano, Urbanismo, paisagem urbana e paisagismo. Entre 

Julho de 2014 e Janeiro de 2017 foi Diretor do Departa-

mento de Urbanismo - DEURB da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - SMDU da Prefeitura de São 

Paulo. Entre Janeiro e Dezembro de 2016 foi Presidente 

da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana - CPPU.



BIOGRAFIAS

RAUL PEREIRA
Arquiteto paisagista, doutor em Arquitetura e Urbanismo 

pela FAUUSP na área de Estruturas Ambientais Urbanas, tra-

balha há 40 anos em projetos e consultoria de paisagismo, 

planejamento ambiental, eco-pedagogia e arborização urbana 

em áreas públicas, institucionais e privadas.

Autor de cerca de 1200 projetos entre os quais:

Museu Rodin – Bahia (BA), Museu de História do Estado de 

São Paulo (SP), Instituto Butantan (SP), Complexo Esportivo 

Deodoro – Olimpíadas de 2016 (RJ), Parque do Gato (SP), SESC 

Pompéia (SP), Residências de Estudantes em Canuanã (TO), 

Casa de fim de semana em São Paulo, Cinemateca Brasileira 

(SP), Arborização Urbana da cidade de Osasco e Diadema (SP)


