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Arquitetura Paulista: SeSC Vila Mariana

O SeSc Vila Mariana é um dos 
exemplos da Arquitetura paulista, 
marco do bairro da Vila Mariana. O 
prédio situado à Rua Pelotas, num 
terreno retangular e estreito, foi 
projetado pelos arquitetos Jerônimo 
Bonilha esteves, Luciana A. S. esteves 
e equipe. O conjunto foi definido por 
duas altas torres distintas de concreto 
(50m) interligadas pelo térreo e pelas 
passarelas (mezaninos e coberturas). 
Os espaços foram distribuídos nas 
torres, atendendo ao extenso programa 
de atividades culturais, administrativos 
e infraestrutura do local.
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O fim de um mandato é o momento de uma reflexão. O que 
fizemos nos últimos três anos?

Muito fizemos, mas muito ainda há por fazer num conselho 
ainda jovem. 

Fizemos uma estrutura necessária ao bom funcionamento 
do conselho. Os três prêmios nacionais alcançados pelo nosso 
cAU/SP, por atos de gestão, já justificam a qualidade do traba-
lho desenvolvido. 

A ampliação de processos técnicos e de fiscalização ilus-
tram a atuação firme do conselho no controle do exercício pro-
fissional. 

A valorização do arquiteto e urbanista e de seu trabalho foi 
uma meta permanente, com inúmeros seminários, campanhas 
e eventos, que levaram à sociedade paulista o importante papel 
desempenhado por nossos profissionais. 

Além disso, a linha cultural e profissional foi extremamente 
valorizada em nossos editais de parceria com várias publica-
ções que tiveram grande divulgação e se tornaram referência 
na nossa área. 

Soma-se a isso a continuidade de nossa revista, que bimes-
tralmente levou a todos os profissionais as informações de nos-
so cAU/SP e de nossas atividades. esse é um pequeno resumo 
de nosso trabalho, que poderá ser consultado de maneira mais 
concreta em nosso site no relatório de gestão. 

Gilberto Belleza
Presidente

Tempo de reflexão

Muito fizemos, mas 
muito ainda há por 
fazer num conselho
ainda jovem

palavra do presidente
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caros colegas,

É bom falar de Arquitetura. e é melhor ainda falar de 
boa Arquitetura. esta edição da Revista Móbile – a revista 
do cAU/SP, mostra a Arquitetura praticada nas unidades 
do SeSc. cultura, lazer e Arquitetura de braços dados, re-
sultando em espaços harmoniosos para seus usuários e 
contribuindo para a história. 

Pelas mãos da colega Silvana cambiaghi uma reflexão 
a ser debatida sobre o uso do mosaico português como pa-
vimento de calçadas em São Paulo. Sua interferência com 
a acessibilidade e seus cuidados com a manutenção.

O arquiteto e professor Paulo Bruna, em entrevista, 
mostra um pouco da sua trajetória, do legado herdado 
do arquiteto Rino Levi, de ensino e dos projetos elabo-
rados para a recuperação do Teatro cultura Artística, 
em São Paulo.

João Paulo Papandré, arquiteto em primeira formação e 
máster chef de atuação, conta sua experiência interessante.

esta edição coincide também com o final de mandato 
da atual gestão do cAU/SP. em janeiro, novos conselhei-
ros, e a terceira gestão se iniciará.

A condução da revista Móbile mudará de mãos, mas 
certamente a semente plantada continuará dando bons 
frutos, assim como informações do funcionamento e ações 
do conselho e a discussão dos temas importantes e rele-
vantes que reportam a nós arquitetos. 

Agradecimentos ao Presidente Gilberto Belleza pelo 
apoio, aos demais integrantes da comissão especial de 
comunicação, responsável pelo conteúdo editorial da Mó-
bile, e ao departamento de comunicação do cAU/SP pela 
execução e interlocução com a agência de comunicação 
e gráfica.

Aos colegas arquitetos, Boas Festas e um Novo Ano de 
bons projetos.

Boa leitura!

Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP
* cecom@causp.gov.br
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Missão cumprida
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curtas do cau

Para oferecer um melhor ambiente e 
aprimorar o atendimento aos profissionais, 
as Sedes Regionais de São José do Rio Preto 
e Mogi das cruzes passaram a atender em 
novo endereço. 

No início de outubro, a equipe de São 
José do Rio Preto foi transferida para o bair-
ro Jardim Novo Mundo. Já o escritório de 
Mogi das cruzes, em dezembro, foi instala-
do no Jardim Armênia. 

As novas localizações das regionais po-
dem ser consultadas no site do cAU/SP. 

Seminário do GT 
Arquitetura de Interiores 
discutiu sobre “Reformas”

No dia 30 de novembro, em São Paulo (SP), 
aconteceu o seminário destacando a importância 
da atuação do arquiteto e urbanista durante pro-
cedimentos de reformas. O evento foi organizado 
pelo GT Arquitetura de Interiores do cAU/SP. 

Na ocasião, os membros do grupo de traba-
lho abordaram sobre responsabilidades, atribui-
ções, terminologias, metodologia, honorários 
e contratos que envolvem os processos para 
adequação às necessidades de utilização de 
ambientes internos ou externos de edificações.  

Sedes de São José do Rio 
Preto e Mogi das Cruzes 
mudam de endereço

Guia “Patrimônio histórico: 
orientação para serviços 
profissionais” foi lançado em 
novembro

 O Grupo de Trabalho de Patrimônio Histórico do 
cAU/SP lançou o Guia “Patrimônio histórico: orien-
tação para serviços profissionais”, em novembro. Na 
publicação há informações sobre atuação privativa de 
arquitetos e urbanistas na área do patrimônio históri-
co, cultural e artístico e também trata de instituições 
oficiais de preservação do patrimônio, sistema de fis-
calização e outros temas.

Para qualquer pessoa que quiser consultar o Guia 
é só acessar o site do cAU/SP (www.causp.gov.br) e 
clicar no link da publicação em PDF. 

. 

em homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista, 
comemorado em 15 de dezembro, o cAU/SP lançou 
um novo vídeo institucional. O conteúdo foi divulgado 
nas redes sociais do conselho, além do site do órgão. 

“casas, prédios, parques, restaurantes, museus, 
hospitais, empresas. Por trás de cada um desses lu-
gares há o trabalho de um arquiteto e urbanista”, não 
deixe de conferir o restante do vídeo. 

Para assistir é só buscar o canal do cAU/SP no 
Youtube: www.youtube.com/comunicacaocausp 

Dia 15/12 – Dia do arquiteto 
e urbanista: CAU/SP lança 
novo vídeo institucional
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Resultados das 
eleições define 
composição do 
novo Conselho

No dia 31 de outubro, os 
arquitetos e urbanistas vota-
ram para a escolha do novo 
conselho que irá compor o 
plenário do cAU/SP no triênio 
2018-2020. em São Paulo, 
23.780 arquitetos e urbanistas 
votaram – um percentual de 
participação de quase 70% do 
colégio eleitoral.

O cAU/SP elegeu 112 con-
selheiros estaduais, sendo 56 
titulares e 56 suplentes, além 
de uma conselheira federal 
titular e uma suplente. A com-
posição do novo conselho foi 
formada de acordo com a pro-
porção de votos de cada cha-
pa, seguindo a lista dos candi-
datos registrados.

Veja a lista dos novos con-
selheiros do cAU/SP para a 
gestão 2018-2020:

TITULAR SUPLENTE

Conselheiro Federal Conselheiro Federal
Nadia Somekh Helena Aparecida Ayoub Silva
Conselheiro estadual Conselheiro estadual
Adriana Blay Levisky Gianfranco Vannucchi 
Alan Silva Cury Fabio De Almeida Muzetti 
Alex Marques Rosa Cícero Pedro Petrica
André Luis Queiroz Blanco Breno Berezovsky 
Angela De Arruda Camargo Amaral Lizete Maria Rubano 
Angela Golin Consuelo Aparecida Gonçalves Gallego 
Anita Affonso Ferreira Andre Luis Avezum 
Carlos Alberto Palladini Filho Luiz eduardo Siena Medeiros 
Carlos Alberto Silveira Pupo Sergio Baldi 
Cassia Regina Carvalho De Magaldi Leila Regina Diegoli 
Catherine Otondo Lua Nitsche
Claudio De Campos Laura Lucia Vieira Ceneviva 
Claudio Zardo Búrigo Flavia Regina De Lacerda Abreu 
Delcimar Marques Teodozio Fábio Mariz Gonçalves 
Denise Antonucci Raquel Vieira Feitoza 
Dilene Zaparoli Silvana Dudonis Vitorelo Iizuka 
edson Jorge elito Roberto Loeb 
Fernanda Menegari Querido Daniela Da Camara Sutti
Fernando De Mello Franco Milton Liebentritt De Almeida Braga
Flavio Marcondes Sami Bussab 
Guilherme Carpintero De Carvalho André Gonçalves Dos Ramos
Jose Antonio Lanchoti enio Moro Junior 
Jose Marques Carrico Marise Cespedes Tavolaro 
Jose Roberto Geraldine Junior Roberto Claudio Dos Santos Aflalo Filho 
Luiz Antonio Cortez Ferreira Paulo De Falco epifani 
Luiz Antonio De Paula Nunes Natália Costa Martins 
Marcelo Martins Barrachi Daniela Perez Nader Andréo 
Marcia Helena Souza da Silva Ailton Pessoa De Siqueira 
Marco Antonio Teixeira da Silva Liana Paula Perez De Oliveira 
Marcos Cartum Ricardo Aguillar Da Silva 
Maria Alice Gaiotto  Fabiano Puglia Moreno Marin 
Maria Fernanda Avila De Sousa da Silveira Renato Matti Malki 
Maria Rita Silveira De Paula Amoroso Renata Alves Sunega 
Mario Wilson Pedreira Reali Adalberto Da Silva Retto Junior 
Marta Maria Lagreca De Sales Sarah Feldman 
Martin Gonzalo Corullon  Marcelo Consiglio Barbosa
Mauro Claro Carolina Margarido Moreira 
Mel Gatti De Godoy Pereira Katia Piclum Versosa 
Miguel Antonio Buzzar Leda Maria Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven 
Miriam Roux Azevedo Addor Paulo Machado Lisbôa Filho 
Nabil Georges Bonduki Weber Sutti
Nancy Laranjeira Tavares De Camargo Denis Roberto Castro Perez 
Nelson Goncalves De Lima Junior Patricia Robalo Groke 
Paulo Marcio Filomeno Mantovani Carlos Antonio Spinhardi 
Poliana Risso Silva Ueda eleusina Lavor Holanda De Freitas
Rafael Paulo Ambrosio Mauro Ferreira
Rossella Rossetto Raquel Rolnik
Ruy Dos Santos Pinto Junior Ana Cristina Gieron Fonseca 
Salua Kairuz Manoel Sofia Puppin Rontani
Silvana Serafino Cambiaghi eurico Pizao Neto 
Tercia Almeida De Oliveira  Danusa Teodoro Sampaio 
Valdir Bergamini Jeane Aparecida Rombi De Godoy Rosin 
Vanessa Gayego Bello Figueiredo Ana Lucia Ceravolo 
Vera Santana Luz Andressa Rodriguez Hernandez 
Vinicius Hernandes de Andrade Sergio De Paula Leite Sampaio 
Violeta Saldanha Kubrusly eduardo Trani
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curtas do ceau

ABAP 

Vencedores do 1º Prêmio 
Rosa Kliass de Paisagismo 
são diplomados em SP

Organizado pela Associação Brasileira de Ar-
quitetos Paisagistas (ABAP) e com parceria de 
fomento do cAU/SP, aconteceu a solenidade 
de entrega do I Prêmio Rosa Kliass – concurso 
Nacional Universitário de Paisagismo, dia 21 de 
novembro, na sede do Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), em São Paulo. 

Além de homenagear a pioneira da Arquitetu-
ra Paisagística no Brasil, Rosa Kliass, a premiação 
também procurou valorizar as instituições de ensi-
no, os docentes e alunos que se dedicam à Arqui-
tetura Paisagística.

A diplomação dos vencedores regionais e na-
cionais foi realizada pela Presidente da ABAP, 
Nina Vaisman, pelo Presidente do cAU/SP, Gil-
berto Belleza, e pela homenageada Rosa Kliass. 
Você pode conferir os projetos premiados no site 
do cAU/SP: http://www.causp.gov.br/

ABEA

ABEA realizou eventos nos 
dias 25 a 28 de outubro e 
deu posse à nova diretoria

Foram realizados na sede do conselho Na-
cional de educação, em Brasília-DF, nos dias 
25 a 28 de outubro de 2017, o XIX congresso da 
Associação Brasileira de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo (cONABeA) e o XXXVI encontro Na-
cional sobre ensino de Arquitetura e Urbanismo 
(eNSeA). O eNSeA homenageou o Prof. Roberto 
Py, que faleceu em 2016.

O evento contou com a participação de re-
presentantes de 59 Instituições de ensino e 
apresentou 30 trabalhos, distribuídos entre os 
dois subtemas: Pedagógicas Presenciais e a 
contribuição da educação à Distância; e Assis-
tência Técnica como Afirmação do Papel Social 
do Arquiteto e Urbanista.

No dia 27 de outubro, foi realizada a eleição 
da nova diretoria da ABeA para a gestão 2018-
2019, cujo novo presidente eleito foi o Prof. Dr. 
João carlos correia (atual conselheiro do cAU/
SP e recém-eleito como suplente da atual Pre-
sidente Andrea Lucia Vilella Arruda, para re-
presentantes das escolas no cAU/BR). Já o dia 
28 de outubro foi dedicado à visita técnica às 
Superquadras Modelo, às ARIS Sol Nascente e 
Pôr do Sol, com o planejamento e condução do 
professor Frederico Barbosa. Também foram 
apresentados e aprovados os encaminhamentos 
para os trabalhos futuros da nova diretoria, den-
tre eles, a carta de Princípios Quanto ao ensino 
Integral de eAD, que você pode conferir no link: 
http://www.abea.org.br/?p=2077

SASP

Curso de Regularização 
Fundiária Aplicada no SASP
 

O Sindicato dos Arquitetos no estado de São Pau-
lo promove, a partir de 20 de janeiro de 2018, o cur-
so “Regularização Fundiária Aplicada”, ministrado 
por Rosane Tierno (mestre em Direito das Relações 
Sociais pela PUc/SP e consultora de Direito Ambien-
tal e Urbanístico). com carga horária de 30 horas, o 
curso – aberto a todas as áreas de interesse – forne-
cerá subsídios teóricos e práticos sobre regulariza-
ção fundiária, além de análise histórica para a com-
preensão do tema. estudantes e associados contam 
com descontos de 50% no valor da matrícula. Mais 
informações, acesse: www.sasp.arq.br.
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IAB

Observatório – 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo

AsBEA

A AsBEA e o CEAU
A AsBeA reúne escritórios de Arquitetura com 

viés empreendedor e organizados como empresas. 
Assim como as demais entidades de arquitetos que 
se uniram para criar o cAU, está conectada ao dia 
a dia do trabalho do profissional.  

Através de seus vários grupos de trabalho, GT 
Sustentabilidade, GT BIM, GT Legislação, GT Nor-
mas, GT contratos, e GT Arq. corporativa, discute 
problemas e desenvolve conteúdo que agrega co-
nhecimento e qualidade a atuação dos seus asso-

O título da 11ª Bienal de Arquitetura de São Pau-
lo – em Projeto – sugere um evento colaborativo, 
em construção, em processo. esta edição é pesqui-
sa, arquivo e ação: materializa-se como observató-
rio, exposição e programação contínua. coloca-se 
à Arquitetura o desafio de se aproximar de outros 
saberes e formas de coprodução da cidade, que 
transformam o entendimento acerca do que pode 
ser o desenho e o planejamento urbano. A proposta 

da Bienal visa a ampliação das formas de atua-
ção do arquiteto na coletividade. 

esta edição deixa um Observatório como le-
gado e registro de um momento da produção 
contemporânea visando à construção de um 
glossário sobre as formas de atuação alterna-
tivas do arquiteto na cidade, entendida como 
um contínuo processo em transformação.

Acesse: www.11bienaldearquitetura.org.br 

ciados. estes assuntos da realidade de quem 
projeta e constrói são trazidos ao ceAU e po-
deriam servir como referência para a pauta do 
nosso conselho.

Para a entidade, isso garantiria que os as-
suntos tratados se aproximassem das questões 
de âmbito prático, conceitual ou legal, que afli-
gem e atrapalham nossa atuação, tornando o 
cAU menos burocrático e mais próximo da rea-
lidade dos arquitetos.



conferência
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Especial 

II ConfErênCIA 
do CAU/Br
a II conferência Nacional de Arquitetura e 

Urbanismo teve como principal objetivo 
promover o diálogo entre arquitetos e ur-

banistas e a sociedade civil e colher contribuições 
e recomendações sobre a atuação do conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (cAU/BR) e dos 
conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados 
e do Distrito Federal (cAU/UF). com o tema “Todos 
os Mundos – Rumo a UIA.2020.RIO”, o evento ocor-
reu de 7 a 10 de outubro, no Rio de Janeiro, cidade 
que vai sediar o 27º congresso Mundial da União 
Internacional dos Arquitetos – UIA 2020 RIO (www.
uia2020.org.br).

Durante os quatro dias, além da participação de 
arquitetos e urbanistas brasileiros reconhecidos in-
ternacionalmente pela qualidade de suas interven-
ções, como Paulo Mendes da Rocha, Jaime Lerner 
e Índio da costa, participaram também renomados 
convidados que atuam em diferentes áreas. Juntos, 
eles debateram e trocaram dezenas de ideias e re-
flexões sobre a renovação das cidades, os desafios 
enfrentados pelas populações periféricas e qual 
o impacto das novas tecnologias e das mudanças 
comportamentais na reorganização das cidades. 
Tudo acompanhado por mais de 700 arquitetos e 
urbanistas.  

A contribuição de especialistas em áreas diver-
sas à Arquitetura e Urbanismo, a partir de um outro 
ponto de vista, garantiu à II conferência debates 
ainda mais ricos e dinâmicos.

confira o que alguns deles disseram durante o 
evento.
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“No Brasil, tem pouca gente interessada em financiar tec-
nologia, muito menos tecnologia de interesse social. Sem-
pre me perguntam quando tal tecnologia vai chegar ao 
Brasil. Gente, vamos fazer tecnologia, não esperar que as 
naus de cabral tragam de fora” - ANIELLE GUEDES, econo-
mista, empreendedora fundadora da Urban 3D, empresa star-
tup cujo objetivo é construir prédios de quatro a cinco andares 
em poucas semanas, com um custo até 80% menor do que o 
cobrado pela indústria da construção 

“Imaginem a quantidade de capacidades técnicas que 
hoje levamos no bolso. Toda a literatura da humanidade, 
filmes, a Biblioteca de Alexandria inteira. Nosso problema 
não é mais o acesso, é escolher. e brevemente em toda a 
parte estaremos interagindo com essas culturas. Teremos 
o conhecimento, só não sei se teremos o discernimento” 
- LUIZ ALBERTO OLIVEIRA, físico, curador do Museu do Ama-
nhã, mestre e doutor em cosmologia pelo centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (cBPF), onde atua como pesquisador 

“Nós somos agentes de transformação. eu saio da minha 
zona de conforto para explorar caminhos pouco explorados. 
Mas só posso fazer isso se eu tiver respeito pelos outros, se 
tentar o diálogo. e a política entra como a arte do possível 
e do entendimento com o outro. essa mudança criativa de 
postura dos arquitetos e de todo a sociedade é fundamental” 
- mARIANA BARROS, jornalista, co-criadora do esquina, platafor-
ma sobre cidades que realiza encontros, cursos, passeios, vídeos e 
transmissões ao vivo sobre temas urbanos 



capa
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“Vemos conjuntos habitacionais construídos a toque de 
caixa. Muitos são entregues destruídos, com rachaduras. 
Vemos equipamentos que foram construídos com dinhei-
ro público, mas sem consulta à população. Quando o mo-
rador de favela vê a dona Maria construindo sua casa tijolo 
a tijolo, ele não vai destruir, porque se sente parte daquela 
construção. Quando um político chega com sua carava-
na para fazer uma inauguração, sem consultar ninguém, 
o morador não se sente parte daquilo” - mV BILL, rapper, 
escritor e ator, criou com celso Athayde a central Única das 
Favelas (cUFA), ONG que visa promover cidadania, educação, 
esporte e cultura nas favelas brasileiras 

“As pessoas querem que a Arquitetura traduza o que elas 
precisam. ela deve estar a serviço das pessoas, não as pes-
soas a serviço da Arquitetura. Isso é um problema de soberba 
de nossa profissão, devemos ter cuidado para não cair nessa 
esparrela” - ÍNDIO DA COSTA, arquiteto e urbanista, presidente 
da Índio da costa Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte e 
ex-servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro

“O problema está na concepção da cidade. Quanto mais 
tivermos nas cidades moradia, trabalho, mobilidade juntos, 
mais perto estaremos da solução” - JAImE LERNER, arquite-
to e urbanista, fundador do Instituto Jaime Lerner e da Jaime Ler-
ner Arquitetos Associados, ex-presidente da União Internacional 
dos Arquitetos (UIA)
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Carta do rio
Ao final da II conferência, foi criada a carta do 

Rio, que resume as conclusões do evento. No texto, 
o documento destaca a necessidade de transformar 
o Rio de Janeiro, até 2020, no centro da Arquitetura 
mundial, por meio de um debate nacional e latino-
-americano, promovido pelo cAU/BR, cAU/UF e por 
todas as entidades nacionais de Arquitetos e estu-
dantes de Arquitetura. esses debates teriam qua-
tro principais eixos de discussão:

 
1. Fragilidades e desigualdades

As transformações ocorridas 
na humanidade com rapidez 
surpreendente causaram nas cidades 
contemporâneas formas de ocupação 
inadequadas que exigem soluções 
inovadoras e nos obrigam a novas 
formas de atuação.

 
2. mudanças climáticas, tecnológicas 
   e sociais

Discutir as mudanças de Todos os 
Mundos, bem como seus reflexos 
na Arquitetura e Urbanismo a partir 
destas dimensões.

 
3. Transitoriedade e fluxos

Quais as contribuições da Arquitetura 
e Urbanismo contra as pressões e 
consequências prementes sobre 
o território, causadas pelos fluxos 
migratórios de todas as grandezas?

 
4. Dimensão cultural

estabelecimento de políticas e 
processos de acolhimento no 
sentido mais amplo das diversas 
identidades culturais, uma vez que 
já temos atualmente as bases para 
uma vida planetária, transnacional e 
transgeográfica.

“O grande mal do automóvel, que pouco se 
comenta, é a desmoralização completa do 
próprio indivíduo humano. esse cretino que 
fica parado no trânsito, falando no celular, 
carregando um motor a explosão e 800kg 
de lataria. É uma estupidez muito violenta” 
- PAULO mENDES DA ROCHA, arquiteto e urba-
nista, apontado como a maior representação da 
escola Paulista de Arquitetura

“Percebemos que não estamos conseguindo 
avançar em questões estruturantes da cida-
de. Precisamos enfrentar a raiz dos problemas 
de forma geral” - JORGE LUIZ ABRAHÃO, em-
presário e coordenador-geral da Rede Nossa São 
Paulo e do Programa cidades Sustentáveis 
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presidência

Prêmios recebidos pelo CAU/SP reconhecem 
qUAlIdAdE nA gESTão PúBlICA 
o cAU/SP recebeu três prêmios no 

final do ano de 2017 em reconhe-
cimento à qualidade do trabalho 

realizado na gestão pública do conselho. 
Dois deles foram entregues no dia 28 de 
novembro, durante a conferência Nacio-
nal dos conselhos Profissionais. O cAU/SP 
conquistou os prêmios por boas práticas 
em contratações públicas, nas categorias 
“Melhor edital de Licitação de Serviços Ter-
ceirizados” e “Maior Volume Anual de capa-
citação para o exercício da função na área 
de contratações públicas”. 

em dezembro, foi concedido o certifi-
cado de “Nível de Gestão” pelo Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocra-
tização – GeSPÚBLIcA. De acordo com as diretrizes do Sistema de Avaliação 

continuada da Gestão Pública, o 
cAU/SP foi reconhecido pelo ciclo 
2016, obtido na Autoavaliação da 
Gestão, válido até junho de 2018.

O Programa separa a Autoa-
valiação em faixas de pontuação 
global de acordo com o estágio da 
organização, que pode variar en-
tre Nível 1 – Baixa a Nível 2 – Alta. 
O cAU/SP foi gratificado em Nível 
1 – Alta.

Para o Presidente do cAU/SP, 
Gilberto Belleza, “as premiações 
coroam o trabalho de adminis-
tração do cAU/SP, desenvolvido 
sempre com dedicação e empe-
nho de todos os envolvidos. encer-
ramos esse último triênio satisfei-
tos pelo reconhecimento público 
da gestão do nosso conselho”. n
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administrativo

em 2017, 
foi possível 
cumprir 
mais de 80% 
das metas 
estipuladas 
em nosso 
Plano de 
Ação e 
ainda gerar 
economia 
de recursos

Comitê de Tecnologia da Informação 
reflete qualidade na gestão do CAU/SP

a doção das melho-
res práticas em 
gestão públ ica. 

essa é uma das diretrizes 
que norteiam o trabalho de-
senvolvido no cAU/SP e que 
é aplicada, com empenho, 
pela Diretoria Administrati-
va. entre os exemplos dessas 
iniciativas podemos destacar 
a criação, implementação e 
regulamentação do comitê 
de Tecnologia da Informação 
do cAU/SP.

A sua existência está 
regulamentada na Portaria 
Nº137 do cAU/SP, que insti-
tuiu o Regimento Interno do 
comitê. compõem o grupo 
membros nomeados e re-

presentantes de cada uma 
das áreas administrativas 
do conselho, bem como o 
Diretor Administrativo, Luiz 
Fisberg, e a Diretora Admi-
nistrativa Adjunta, Violêta 
Saldanha Kubrusly.

O comitê de TI  do  
cAU/SP iniciou suas ativida-
des em maio de 2015. De lá 
para cá, promove reuniões 
mensais de acompanhamen-
to das atividades relaciona-
das ao tema, além de mape-
amento de necessidades e 
demandas em tecnologia da 
informação e da comunica-
ção, contratações, processos 
licitatórios e monitoramento 
do Plano de Ação do setor.

O objetivo do comitê é o 
de avaliar, estrategicamen-
te, todas as iniciativas rela-
cionadas à Tecnologia da 
Informação – TI, abrangen-
do os Sistemas e Serviços 
de Informática, comunicação 
de dados, banco de dados, 
Internet, Intranet, extranet, 
telefonia e identificação do 
suporte de TI nos processos 
do cAU/SP, a fim de assegu-
rar a qualidade, a eficiência 
e a eficácia das referidas ati-
vidades e otimizar a relação 
custo-benefício nos projetos 
desenvolvidos pela área.

A coordenadora de TI do 
cAU/SP e coordenadora do 
comitê, Maria célia Fonse-
ca, acredita que a iniciativa 
representou um importante 
diferencial para as ações do 
setor e a qualificação das 
decisões estratégicas de TI, 
bem como o alinhamento 
dos projetos com as ativida-
des da autarquia. “em 2017, 
foi possível cumprir mais de 
80% das metas estipuladas 
em nosso Plano de Ação e 
ainda gerar economia de re-
cursos. Além de nossa parti-
cipação efetiva no processo 
de contratação da platafor-
ma de Sistema de Gestão In-
tegrada do cAU, em nível 
nacional, que visa assegurar, 
dentre outros aspectos, a 
eficiência, adequação, inte-
gração e monitoramento en-
tre meios, ações, impactos e 
resultados dos processos fi-
nalísticos e de apoio à gestão 
com segurança, transparên-
cia, economicidade e per-
mitindo a sustentabilidade 
ambiental”, afirmou. n



ensino e formação

EnConTro rEúnE CoordEnAdorES 
de curso de Arquitetura de São Paulo
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no dia 24 de novem-
bro, aconteceu em 
São Paulo o encon-

tro estadual da comissão 
Permanente de ensino e 
Formação do cAU/SP com 
as Instituições de ensino Su-
perior de Arquitetura e Urba-
nismo. com o apoio da Dire-
toria de ensino e Formação, 
a atividade reuniu os coor-
denadores de curso da área 
para importantes debates. O 
evento, realizado na Facul-
dade das Américas (FAM), 
contou com três mesas te-
máticas, que buscaram es-
treitar laços de colaboração 
entre o conselho e os parti-
cipantes.

Prestigiaram a abertura 
do encontro: o Presidente do 

cAU/SP, Gilberto Belleza; o 
Diretor de ensino e Formação 
do conselho, Paulo canguçu 
Fraga Burgo; o coordenador 
da ceF – cAU/SP, Flávio 
Marcondes; as representan-
tes da Faculdade das Améri-
cas, Fabíola Marialva e Paula 
Katakura; e a Presidente da 
ABeA, Andrea Arruda. 

em seguida, as mesas 
de discussão trataram dos 
seguintes temas: escritório 
Modelo/empresa Junior; es-
tágio Supervisionado e ensi-
no à Distância. Durante todo 
o encontro, os coordenado-
res debateram as vantagens 
e os desafios a serem enfren-
tados, pensando no cenário 
ideal para o melhor futuro da 
Arquitetura no país. n

Confira os vídeos lançados pela 
Diretoria de Ensino no Youtube 
do CAU/SP
A Diretoria de ensino e Formação 
do cAU/SP desenvolveu o Projeto 
ReDe cAU e Formação continuada 
que tem como objetivo principal 
disponibilizar no Youtube conteúdo 
ético-disciplinar.

O material pode ser conferido 
no canal do cAU/SP: 
 www.youtube.com/comunicacaocausp 
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técnica

SEMInárIo dE fISCAlIzAção: 
importância e aprimoramento da atividade

d urante os dias 7 e 
8 de dezembro, na 
capital paulista, os 

processos de fiscalização 
do cAU/SP e a importância 
do aprimoramento desta 
atividade foram temas de 
debate do 4º Seminário de 
Fiscalização do cAU/SP.

Organizado pela Di-
retoria Técnica, o evento 
contou com a participação 
de especialistas, represen-
tantes do cAU/SP e de 
outros cAU/UF, fiscais do 
conselho, colaboradores de 
diversas áreas, gerentes re-
gionais e conselheiros.

Durante o evento, foram 
apresentadas palestras so-
bre reserva técnica; ques-
tões éticas e disciplinais; 
rotina de fiscalização do 
cAU/MG; manual de fisca-
lização; sistemas de fisca-
lização; fiscalização de mí-
dias e editais; fiscalização 
Lei Federal 13.425/2017 
– prevenção e combate a 
incêndio e desastres; reso-
luções do cAU/BR; editais 
de concurso público; fluxo-
grama; multas; dívida ativa; 
entre outros temas.  

O Diretor Técnico do 
cAU/SP, Altamir Fonseca, 

destacou a importância do 
aprimoramento de proces-
sos a favor da profissão. Por 
fim, apresentou os pontos 
que foram discutidos pela 
equipe Técnica do conselho 
e que podem ser relevantes 
para o aperfeiçoamento das 
atividades profissionais. 

Para o Presidente do 
cAU/SP, Gilberto Belleza, a 
fiscalização é um dos temas 
mais importantes dentro da 
atuação do conselho. ele 
ressaltou que promover o 
Seminário é justamente uma 
forma de contribuir para o 
seu aprimoramento. n

A fiscalização 
é um dos 
temas
mais 
importantes 
dentro da
atuação do 
conselho
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financeiro

“SEMInárIo ATHIS: 
CAMInHoS do CAU” 
trata de ações pela 
Habitação Social

E specialistas e repre-
sentantes do cAU/BR, 
do cAU/SP e de outros 

cAU/UF estiveram reunidos na 
capital paulista nos dias 23 e 
24 de novembro para a reali-
zação do “Seminário ATHIS – 
Assistência Técnica em Ha-
bitação de Interesse Social: 
caminhos do cAU”, que dis-
cutiu melhoria habitacional e 
assistência técnica. 

Ao longo do evento, pro-
movido pelo cAU/SP e com 
apoio da Diretoria Financei-
ra, foram apresentados pa-
lestras e debates sobre as 
origens da Assistência Téc-

técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social”. 

clóvis relatou sobre o longo processo 
percorrido até a sanção da lei e agradeceu o 
apoio dos profissionais de Arquitetura e Urba-
nismo. “Os arquitetos têm que se unir”, afir-
mou. “Nós somos uma comunidade que pre-
cisa lutar não pelos nossos interesses, mas 
pelo interesse de construir uma sociedade 
mais justa.”

O presidente do cAU/SP, Gilberto Belle-
za, manifestou o desejo de avançar nas dis-
cussões e ações voltadas para a Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social, 
uma vez que está previsto na Resolução nº 94 
do cAU/BR e na diretriz dos Planos de Ação 
dos cAU/UF a destinação de pelo menos 2% 
das receitas dos conselhos para ações e par-
cerias relacionadas ao tema. “Acredito que foi 
um evento muito importante”, declarou. “e 
espero que possamos avançar cada vez mais 
nesse assunto.” n

Somos uma 
comunidade que 
precisa lutar não 
pelos nossos 
interesses, mas
pelo interesse 
de construir uma 
sociedade
mais justa

nica; editais de Parcerias 
em Assistência Técnica à 
Habitação de Interesse So-
cial; características sociais 
das famílias que sofrem com 
habitação precária; Pro-
grama cartão Reforma; os 
processos de ocupação da 
malha urbana; e as experi-
ências da área no Brasil, en-
tre outros temas. 

Um dos convidados a pa-
lestrar foi clóvis Ilgenfritz da 
Silva, arquiteto e urbanista 
que, em 2001, apresentou à 
câmara Federal a Lei 11.888, 
que “assegura às famílias 
de baixa renda assistência 
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relações institucionais

Encerramento do projeto 
“CAPACITA ArqUITETo E UrBAnISTA”   

atrai centenas em rIBEIrão PrETo
F oi realizado entre os dias 11 e 15 

de dezembro de 2017, em Ribeirão 
Preto (SP), no prédio da Fundação 

Armando Alvares Penteado (FAAP), o últi-
mo evento deste ano do Projeto “capacita 
Arquiteto e Urbanista”. Reunindo cerca de 
215 pessoas, entre arquitetos e urbanistas 
e estudantes da região.

Na ocasião, foi oferecida a capacitação 
gratuita, por meio de palestras, nas áreas de 
permeabilidade e mobilidade urbana, inspe-
ção predial e temas de interesse tecnológi-
co – tais como o BIM e o sistema Light Steel 
Frame. 

O evento na cidade de Ribeirão Preto 
contou com a presença dos palestrantes: 
o engenheiro civil Ricardo Humberto Mos-
chetti, da ABcP; a arquiteta e urbanista 
Mirtes Maria Luciani, do GT Meio Ambiente 
do cAU/SP; a arquiteta e urbanista Heloísa 
Pomaro, da ABceM; a arquiteta e urbanis-
ta Vanessa Pacola Francisco, do IBAPe; e 
o arquiteto e urbanista Mairon Magrini, da 
GRAPHISOFT. 

A primeira cidade visitada pelo projeto 
“capacita Arquiteto e Urbanista” foi Salto 

Parceiros do projeto Capacita AU em ribeirão Preto: 
•	 Associação Brasileira de cimento Portland (ABcP)

•	 Associação Brasileira de concreto estampado (ABRAce)

•	 Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de concreto (ABTc)

•	 Associação Brasileira dos Fabricantes de Placas de concreto para 
Pisos e Revestimentos (ABRASPLAc)

•	 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de engenharia e os 
sindicatos Sinaprocim/Sinprocim (indústria de produtos de cimento) 

(de 05 a 09 de junho), per-
correndo ao longo do se-
gundo semestre de 2017 os 
municípios de Santos (de 10 
a 14 de julho); Guarulhos (de 
07 a 11 de agosto); São José 
dos campos (de 21 a 25 de 
agosto); Suzano (de 02 a 06 
de outubro); ABc (de 23 a 27 
de outubro) e Bauru (de 21 a 

24 de outubro). Finalizando 
o ano com oito cidades visi-
tadas e a participação apro-
ximada de 2.218 pessoas. 

Promovido pelo cAU/SP, 
sob a responsabilidade de 
organização da Diretoria de 
Relações Institucionais do 
conselho, conforme Pla-
no de Ação 2015/2017, o 
projeto surgiu a partir das 
parcerias não onerosas do 
conselho com entidades e 
organizações sociais que 
promovem estudos e con-
ceitos para o desenvolvi-
mento de produtos e suas 
aplicações no segmento da 
Arquitetura e Urbanismo. n 
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em debate

Se essa rua fosse minha... 
A prefeitura de São Paulo lançou a proposta de trocar o piso de pedras 
portuguesas em áreas da região central da cidade por piso de concreto, 
como ocorreu na Avenida Paulista, alegando problemas de acessibilidade 
como uma de suas principais causas 

Calçada em pedra portuguesa é adequada 
para utilização por todas as pessoas?
Por Silvana Cambiaghi

E ste debate já surgiu quan-
do da reforma da Avenida 
Paulista, em 2007, toda 

em mosaico português desde 
1973, estava sempre com pro-
blemas de manutenção, buraco 
devido às pedras se soltarem ou 
serem repostas dificultando o seu 
travamento. 

Hoje em dia, comemorando 
126 anos, vemos que a Avenida 
Paulista, toda em concreto, com 
apenas parte de seus passeios em 
mosaico em frente a prédios de 
valor histórico e cultural, é cada 
vez mais disputada por pessoas 
de todas as idades. 

Sejam pedestres ou ciclis-
tas, a avenida ganha uma leva de 
novos edifícios responsáveis por 
exaltar e fortalecer sua vocação 
cultural, tornando-a ainda mais 
atraente aos olhos e à circulação a 
pé do paulistano, que pode deixar 
de olhar para o piso, para não cair 

nos buracos, e olhar para Arquite-
tura da Avenida. 

Os riscos do revestimento são 
cada vez mais questionados por 
especialistas e pedestres devido 
ao prejuízo à mobilidade, sobre-
tudo, para idosos, pessoas em 
cadeira de rodas ou pessoas com 
outra dificuldade de locomoção, 
mulheres com salto, carrinhos de 
bebê... enfim, percentualmente, 
muito mais que 60% da popula-
ção acaba se expondo a riscos. 

As pedras são causadoras 
de um número elevado de tom-
bos e torções, destroem os sapa-
tos, principalmente os femininos, 
e, quando se soltam, podem se 
transformar em armas quando 
arremessadas por vândalos, além 
de se tornarem escorregadias 
quando molhadas. 

A calçada deveria ser um lugar 
seguro e agradável para se andar, 
mas o que se vê é o contrário.
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A calçada deveria 
ser um lugar
seguro e agradável 
para se andar,
mas o que se vê é 
o contrário

HISTÓRICO
A calçada portuguesa ou mo-

saico português (ou ainda pedra 
portuguesa, no Brasil) é o nome 
consagrado de um determinado 
tipo de revestimento de piso utili-
zado especialmente na pavimen-
tação de passeios, de espaços pú-
blicos e espaços privados, de uma 
forma geral. 

A calçada à portuguesa, tal 
como o nome indica, é originá-
ria de Portugal, tendo surgido tal 
como a conhecemos em meados 
do século XIX. 

No Brasil, este foi um dos mais 
populares materiais utilizados 
pelo paisagismo do século XIX, em 
projetos como o do Largo de São 
Sebastião, construído em Manaus 
no ano de 1901, e que inspirou o 
famoso calçadão da Praia de co-
pacabana (uma obra de Roberto 
Burle Marx), ou nos espaços da 
antiga Avenida central, ambos no 
Rio de Janeiro.

ERRADICAÇÃO EM 
PORTUGAL

Alegando questões de segu-
rança, a câmara Municipal de Lis-
boa, presidida por António costa, 
em 2014, conseguiu aprovar na 

Assembleia Municipal um plano 
de erradicação da calçada portu-
guesa, substituindo-a por lajes de 
cimento. O mesmo aconteceu na 
cidade do Porto, em 2005. Na sua 
zona central, a calçada portugue-
sa, que possuía desenhos que ilus-
travam a história do vinho do Porto, 
foi completamente erradicada e 
substituída por pedras de granito. 

EXPERIÊNCIAS EM PAÍSES 
Países como Paris, Londres e 

Nova York têm calçadas práticas, 
de fácil manutenção e adequadas 
aos tempos modernos. Mas nem 
por isso os passeios deixam de 
ser atraentes. Nessas cidades, os 
materiais mais usados são blocos 
de granito e cimento. Na champs-
-elysées, uma das vias mais im-
ponentes de Paris, foram colo-
cadas grossas placas de granito, 
de cerca de sete centímetros de 
espessura. Uma opção diferente 
das pedras portuguesas. calça-
dões de cidades como Verona 
e Sevilha também buscaram a 
funcionalidade e o respeito pelo 
pedestre colocando granito e 
mármore, enquanto os pisos his-
tóricos foram deixados em faixas 
para marcar a memória local. n
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Piso feito em pedras portuguesas Calçadão em Sevilha, na espanha
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Em plena atividade
Incansável, começou a trabalhar profissionalmente 
ao lado de uns dos principais nomes da Arquitetura e 
Urbanismo na década de 1960. Hoje, segue cheio de 
projetos e atrás de novos desafios 

POR MARcO BeRRINGeR

C onsiderado o herdeiro de 
Rino Levi (1901-1965), 
com quem trabalhou como 

estagiário no início de sua carreira, 
Paulo Bruna é formado em Arquite-
tura e Urbanismo pela FAUUSP - Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo. 
Hoje, com mais de 50 anos de vida 
dedicados à profissão, construiu 
sua própria história. entre tantos 
outros importantes projetos, fazem 
parte do seu currículo os do edifício 
da escola Técnica Federal de São 
Paulo, dos laboratórios industriais 
da Braskem e da Ajinomoto e das 
unidades da Sociedade Brasileira 
de cultura Inglesa. com pós-dou-
torado pelo Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts, conquistou res-
peito também no mundo acadêmi-
co por sua atuação como professor 

titular de história na FAUUSP. Dos 
trabalhos que estão sendo realiza-
dos atualmente, é o responsável 
pelo projeto de restauro do Teatro 
cultura Artística, na capital paulis-
ta, fechado desde que foi destruído 
por um incêndio, em 2008.  

O senhor recebeu o título de her-
deiro do arquiteto Rino Levi por 
ter trabalhado com ele no início 
de sua carreira. Como se deu isso?
Paulo Bruna – De fato, trabalhei 
no escritório do Rino como estagi-
ário, enquanto ele ainda era vivo, 
por apenas dois anos, de 1960 a 
1962. Três anos depois ele mor-
reu. Mas o dr. Rino deixou o Rober-
to cerqueira césar e o Luiz Roberto 
carvalho Franco como sócios legí-
timos dele e eu fui incluído como 
estagiário. Foi um período de mui-

PAULO BRUNA 
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to trabalho. Mas com o nome Rino 
Levi Arquitetos Associados segui-
mos tocando com a mesma es-
trutura, com os mesmos clientes, 
os mesmos desenhistas, para dar 
continuidade a tudo aquilo. com o 
tempo, já com problemas de saú-
de, o dr. Franco passou a ir cada 
vez menos para o escritório e, en-
tão, convidamos um ex-estagiário 
(Antônio carlos Santana Jr.) para 
ser o nosso sócio. ele aceitou, mas 
foi trabalhar justamente naquela 
época na campanha da erundina, 
onde passava 80% do seu tempo. 
A erundina acabou sendo eleita 
e ele foi ser um dos diretores da 
cohab. Nessa ocasião, achamos 
que era melhor fechar o escritório 
e doamos tudo (desenhos, livros, 
etc.) para a Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da USP. O dr. 
Roberto já estava com uma certa 
idade e o dr. Franco muito doente, 
tanto que veio a falecer logo de-
pois. então, com a mesma estru-

tura, criamos o Paulo Bruna Arqui-
tetos Associados e continuamos 
os trabalhos.

O senhor é o responsável pelo 
restauro do Teatro Cultura Ar-
tística, projetado originalmente 
pelo Rino Levi, que foi destruí-
do por um incêndio em 2008. As 
obras já começaram? De lá para 
cá, o projeto passou por quantos 
ajustes?
Fisicamente a obra ainda não co-
meçou, mas já está licitada. Agora 
estão apurando as empresas que 
estão concorrendo. Mas já esta-
mos no quinto projeto. Não foram 
ajustes, são projetos completa-
mente diferentes. Num primeiro 
momento se imaginou um teatro 
de grande porte, completo, para 
música, ópera, balé. então, vira-
mos o eixo e conseguimos colo-
car o palco com a profundidade 
que eles queriam, de 25 metros, 
e com uma plateia com capaci-
dade para 1.500, 1.700 pessoas. 
Já para o terceiro e quarto projeto 
são variantes disso porque mudou 
o diretor do teatro, que dava uma 
ênfase maior a aspectos educati-
vos. Mas, dois anos atrás, estáva-
mos entrando na crise econômica 
e havia um elevado pessimismo no 
mercado. Para a diretoria não ha-
via como captar dinheiro, de jeito 
nenhum. Ficaria um esqueletão 
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A parede estava um desastre, 
as portas queimaram, mas 
o resto ficou intacto. Então, 
conseguimos também 
convencer a diretoria a 
restaurar o painel... num 
trabalho magnífico realizado 
pela arquiteta Isabel Ruas

“

parado, o que seria uma imagem muito ruim. então, 
cancelou-se o projeto. O que está sendo feito agora 
é com uma plateia pequena, para 750 lugares, sem 
balcões e com uma pequena sala de ensaios. Mas 
os órgãos de preservação adoraram porque voltou-
-se ao eixo, os foyers estão sendo mantidos rigorosa-
mente como eram e, claro, ganhou-se uma visão da 
Praça Roosevelt.  

E como foi o trabalho de recuperação do painel do 
pintor Di Cavalcanti, na fachada do teatro?
conseguimos convencer a diretoria a fazer um lau-
do estrutural que confirmou que da parede que 
separava a plateia para os foyers há um monte de 
portas corta-fogo que conseguiram segurar o in-
cêndio. A parede estava um desastre, as portas 
queimaram, mas o resto ficou intacto. então, con-
seguimos também convencer a diretoria a restaurar 
o painel. Quem for lá vai ver que tem uma estrutura 
metálica externa que trava esse painel por trás. e 
que se formou um piso que permitiu fazer o restau-
ro, num trabalho magnífico realizado pela arquiteta 
Isabel Ruas. Agora, a grande dificuldade técnica é 
em que momento se desmonta essa estrutura. Ou 
seja, tem que aguentar o empuxo do vento de uma 
tal maneira que, se você tirar essa estrutura, o que 
está por atrás resista. 
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Ao lado de outros arquitetos, o 
senhor também participou de um 
projeto para o restauro do museu 
Paulista, mais conhecido por mu-
seu do Ipiranga, fechado desde 
2013, mas que foi engavetado 
dois anos atrás. Este ano, a USP 
optou por lançar um concurso 
para tal. O que aconteceu?
A diretoria da USP optou por fazer 
o mínimo necessário para reinau-
gurar o Museu em 2022. Ou seja, 
com restauro estrutural, acessibi-
lidade para deficientes e crianças 
e um mínimo de público. e para as 
reservas técnicas foram alugadas 
seis propriedades no Ipiranga, 
para onde elas foram levadas. É 
o mínimo necessário para que o 
Museu possa reabrir estrutural-
mente sólido em 2022, com todos 
os seus problemas resolvidos, e 
naquele grande espaço frontal o 
mínimo de acolhimento para o pú-
blico, como bilheteria, café, lugar 
para guardar mochilas e os estu-
dantes poderem fazer um tour, 
por menor que ele seja. Participei 
do concurso e estou esperançoso, 
por conhecer muito bem o Museu 
e a sua história. e acho que as pro-
postas que fizemos são muito fac-
tíveis e respeitosas com o prédio 
tombado.

No centro inteiro há 
centenas de prédios, 
tombados ou não, que 
estão vazios porque 
as pessoas acham 
que não se deve 
mexer, sobretudo 
nos tombados. Como 
assim, não se deve
mexer?

“

Como o senhor avalia o momento 
atual do cuidado com os nossos 
patrimônios históricos?
Sem a menor dúvida, é mais ba-
rato recuperar do que demolir e 
construir de novo. No centro intei-
ro há centenas de prédios, tomba-
dos ou não, que estão vazios por-
que as pessoas acham que não se 
deve mexer, sobretudo nos tom-
bados. como assim, não se deve 
mexer? Tem que ser moderniza-
do, desde que em comum acordo 
com os órgãos públicos de pre-
servação. Atrás da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, 
no centro de São Paulo, tinha um 
prédio com 120 apartamentos 
que foi desapropriado pela prefei-
tura. Foi aberta uma licitação, nós 
ganhamos e reformamos o prédio. 
Os 120 apartamentos foram ven-
didos em menos de uma semana 
para pessoas que queriam morar 
no centro, mas porque o prédio 
está em excelentes condições. 
Mas como esse, há dezenas de 
prédios no centro que estão va-
zios, por anos e anos. 

O senhor também trabalhou mui-
tos anos como professor, dando 
aula na FAUUSP. Qual a sua ava-
liação dos cursos de Arquitetura 
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e Urbanismo nos dias de hoje?
Tem escolas, hoje, que são alta-
mente problemáticas. Acho que 
há um excesso de escolas e que 
a formação desse pessoal não é 
boa, é incompleta. O que vai se 
fazer com tanta gente se forman-
do? estão formando gente que vai 
trabalhar em órgãos públicos, que 
vai ser representante, que vai tra-
balhar em lojas. É bom? É. É pre-
ciso ter gente formada. É melhor 
ter do que não ter. Mas quem real-
mente está formando pessoas em 
Arquitetura e Urbanismo são pou-

cas escolas, muito poucas. e tem 
escolas privadas fazendo campa-
nhas malucas do tipo “projeto não 
deve ser avaliado”, não ter nota. 
como não? A essência da forma-
ção em Arquitetura e Urbanismo é 
o projeto que você faz. 

Não fosse arquiteto, o que teria 
feito na vida?
Se eu não fosse arquiteto, não sei 
o que eu faria. Nunca pensei numa 
alternativa. Anos atrás, não sei se 
ainda continuam com isso, mas 
as pessoas faziam exames voca-

cionais quando estavam no ensino 
científico. eu fiz. certamente eu 
não seria médico, dentista, tera-
peuta. Mas você pode fazer o que 
não tem vocação imediata e fazer 
bem feito. n
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SeSC Santo Amaro, projetado pelo 
arquiteto e urbanista edson elito
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A Arquitetura tem papel fundamental na harmonização 
dos diversos ambientes de um espaço que pretenda 

integrar cultura, arte, esportes e lazer

Cultura, 
EsportEs E 
arquItEtura 
de braços dados

POR  SILVIA LAKATOS
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Museus, clubes po-
liesportivos, tea-
tros, bibliotecas: 
esses espaços são 

bem diferentes um dos outros, e 
possuem finalidades e vocações 
muito bem delimitadas. Mas, e se 
a intenção for integrar múltiplas 
formas de lazer? e, de quebra, 
promover o encontro de pessoas 
das mais diversas origens, faixas 
etárias e camadas sociais?

A resposta a esses desafios 
passa pela Arquitetura, como bem 
ressalta Danilo Santos de Miran-
da, diretor regional do Serviço So-
cial do comércio no estado de São 
Paulo (SeSc). “Integrar diferentes 
formas de lazer faz parte das nos-
sas propostas, e entendemos que 
o espaço construído é um elemen-
to de educação e transformação 
social”, afirma ele, que também 
é filósofo, sociólogo e especialista 
em ação cultural. “Para as unida-
des SeSc realmente estarem de 
acordo com suas propostas, seus 
objetivos, a entidade não abre 
mão de contratar profissionais 
renomados, que realmente sejam 
capazes de entregar o ideal. Todos 
os nossos projetos arquitetônicos, 
de ambientação e paisagísticos 
são desenvolvidos por arquitetos. 
Usualmente, um projeto desses é 
acompanhado por outros 30 com-
plementares, que devem ser coor-
denados e compatibilizados pelo 
arquiteto responsável”, declara.

Miranda reitera que, partindo 
desse conceito de espaço estru-
turado, “e agregando aspectos 

relacionados à transitividade, 
visibilidade, atratividade, reversi-
bilidade, estímulo, acolhimento 
e acessibilidade”, o edifício onde 
funciona uma unidade SeSc deve 
ser uma extensão do tecido urba-
no: “ele é o virar de uma esquina 
que não impõe restrições, ape-
nas oferece uma nova paisagem. 
Se uma pessoa vai frequentar 
uma unidade SeSc para prati-
car esportes, é fundamental que 

ela possa ter contato com outros 
ambientes. É dessa forma que ela 
poderá sentir-se atraída por uma 
exposição, por exemplo”, destaca 
o diretor.

INTEGRAÇÃO
edson elito, arquiteto respon-

sável pelo projeto da unidade Santo 
Amaro, fala sobre as diretrizes pas-
sadas pela instituição antes mes-
mo de ele começar o desenho: “Fo-
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mos orientados a criar um ambiente 
no qual o usuário pudesse desenvol-
ver atividades em que a fantasia ti-
vesse preponderância, e que desse a 
ele essa sensação de poder escolher, 
com total liberdade, a atividade que 
preferisse”, descreve. “Desse modo, 
procuramos criar um edifício em que 
o usuário pudesse, por meio dos sen-
tidos, principalmente da visão, apre-
ender os espaços de qualquer ponto 
em que se encontrasse. Privilegiamos 

bola e, de repente, resolva optar 
pela sala de leitura, ou que ele vá 
ao teatro e, ao ver as pessoas na 
piscina, resolva fazer hidroginásti-
ca”, comenta.

Responsável por projetar a 
maior unidade do SeSc em todo 
o estado de São Paulo – o SeSc 
Belenzinho –, o arquiteto Ricardo 
chahin explica que a integração 
entre cultura e esportes também 
foi seu objetivo na concepção da 

a horizontalidade e a transparên-
cia. Quase não há paredes opacas. 
elas existem somente onde são 
necessárias. Mas as transições en-
tre os ambientes são predominan-
temente flúidas, separadas por 
vidros”, ele resume.

Segundo elito, a intenção é 
que as pessoas possam facilmen-
te ser atraídas por algo que não 
era seu objetivo inicial: “Queremos 
que o usuário vá para para jogar 

SeSC Pompeia, projetado pela arquiteta e urbanista Lina Bo Bardi
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obra, que tem números superla-
tivos: 32 mil m² do terreno, um 
teatro com 412 lugares e mais 
três espaços para apresentações 
cênicas, piscina que comporta 2 
mil pessoas simultaneamente, um 
circuito de cooper com 200 metros 
de pista e complexo esportivo que 
inclui campo de futebol e ginásio 
coberto, além de um andar inteiro 
destinado a ofertar atendimento 
odontológico, áreas de convivência 
e leitura, espaço de exposições, 
restaurante, lanchonete e estacio-
namento com 487 vagas.

“Ao todo, foram 55 mil m² de 
área construída”, relata chahin. 
“e ainda conseguimos abrir uma 
clareira e plantar árvores, bem no 
coração de um bairro densamente 
ocupado e com pouquíssimas op-
ções de áreas verdes”, assinala o 

arquiteto. “A piscina também con-
ta com uma fonte, e o barulho da 
água fluindo ameniza o barulho 
dos ônibus que passam pela rua. 
Aliás, optamos por um gradil va-
zado que permite, a quem circula 
externamente, avistar dentro do 
SeSc e, quem sabe, sentir aque-
le impulso de entrar, conhecer e 
desfrutar”, conta.

LEGADO E MEIO AMBIENTE
chahin assegura que não quis 

simplesmente passar por cima de 
tudo o que encontrou no terreno 
destinado à construção (a unida-
de Belenzinho foi erguida no mes-
mo local onde funcionou o parque 
industrial do Moinho Santista, 
inaugurado em 1905). 

“Seria até um certo egocen-
trismo apagar os traços da antiga 

fábrica. em vez disso, tão logo eu 
assumi a responsabilidade pelo 
projeto, subi ao ponto mais alto 
da edificação, na chamada Torre 
Leste. Olhando lá de cima, identi-
fiquei as tesouras de concreto, as 
estruturas originais e interessan-
tes do Moinho, e também os te-
lhados de amianto das extensões 
improvisadas, dos ‘puxadinhos’”, 
ele relata. “Procuramos preservar 
as torres leste e oeste originais. 
A do lado oeste converteu-se em 
sede administrativa, que antiga-
mente funcionava na Paulista; 
e a unidade propriamente dita, 
com suas instalações de cultura, 
esporte e lazer, funciona do ou-
tro lado”, observa. e acrescenta: 
“Tudo foi feito com um viés am-
bientalmente correto. A água do 
banho é aquecida com energia 

SeSC Santo Amaro, projetado pelo arquiteto e urbanista edson elito
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ração das paredes e de retirada dos elementos que 
haviam sido adicionados ao longo dos anos, a fim de 
recuperar, pelo menos parcial, a estrutura original.

e ela conseguiu.
Depois, para preencher os fundos do terreno, 

Lina optou por dois grandes blocos de concreto ar-
mado; e, entre as torres, instalou oito passarelas, 
também de concreto, que ligam os blocos esportivos.

Os espaços de convivência ganharam riacho e 
lareira; os antigos galpões converteram-se em cho-
peria e ateliês da unidade; e o mobiliário foi desen-
volvido dentro do complexo pela própria Lina e sua 
equipe. carinhosamente, a arquiteta chamava o 
projeto de “cidadela da Liberdade”.

Já no SeSc Santo Amaro, o ponto de partida foi 
uma antiga garagem e oficina de ônibus. “Ali exis-
tiam uns galpões que foram engenhosamente adap-
tados. No meio do terreno, encontramos uma área, 
uma espécie de praça central, que foi utilizada para 
a montagem de uma tenda e palco, e ali foram reali-
zados shows memoráveis”, recorda edson elito. “Fi-
zemos, no nosso projeto, uma referência a essa pra-
ça central, criando uma praça interna descoberta e 
sujeita às mudanças de tempo. Ali, foi instalada uma 
escultura da artista plástica Amelia Toledo, muito 
interessante e interativa, com aço inox envolvendo 

Queremos 
que o usuário 
vá para para 
jogar bola e, 
de repente, 
resolva optar
pela sala de 
leitura, ou que 
ele vá
ao teatro e, ao 
ver as pessoas 
na piscina, 
resolva fazer 
hidroginástica

solar e existe iluminação e ventila-
ção natural na maioria das depen-
dências internas, por exemplo”.

Reaproveitar antigas estru-
turas não é uma novidade nos 
SeScs. Foi exatamente isso que 
fez Lina Bo Bardi em relação ao 
SeSc Pompeia, inaugurado em 
1986. considerado um dos espa-
ços de convivência mais democrá-
ticos da capital paulista, o SeSc 
Pompeia começou a ser concebi-
do por Lina em 1977, com as co-
laborações dos arquitetos Marcelo 
Ferraz e André Vainer.

O espaço havia sido adquiri-
do pela rede SeSc em 1971, que 
pretendia demolir toda a estrutura 
da antiga fábrica de tambores que 
funcionara ali. Porém, a arquiteta 
descobriu que a estrutura original 
daquela fábrica fora moldada por 
François Hennebique, um pionei-
ro no uso de concreto armado. 
essa descoberta impulsionou-a 
a iniciar um processo de recupe-

SeSC Taubaté, projetado pelo arquiteto e urbanista Alberto Botti
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SeSC Santos, 
projetado 
pelo arquiteto 
e urbanista 
Alberto Botti

blocos de pedras coloridas”, menciona o arquiteto, 
que faz questão de citar os profissionais que o acom-
panharam na elaboração do projeto: Joana Fernan-
des elito e cristiane Otsuka Takiy, de seu escritório, 
com as colaborações de Adilson Viviani e camila Tosi. 
“Além da equipe de Arquitetura, participaram do pro-
jeto mais 18 escritórios que desenvolveram trabalhos 
complementares, dentre os quais destacamos o de 
estrutura, elaborado por Kurkdjian & Fruchtengar-
ten”, elenca.

“Itens de sustentabilidade também foram adota-
dos em nossa obra”, prossegue elito. “Por exemplo, 
utilizamos vidros de segurança laminados, que fazem 
face com o exterior e receberam tratamento com seri-
grafia na lâmina externa; há captação de energia solar 
e reuso da água da chuva, que é captada nas cober-
turas e acumulada, filtrada e reutilizada no sistema de 
alimentação das bacias sanitárias”, adiciona.

RESPEITO AO AUTOR
Alberto Botti, do escritório Botti Rubin, esteve à 

frente dos projetos das unidades do SeSc em Ber-
tioga, Santos e Taubaté. “Atualmente, estamos 
reformando os dois últimos”, ele relata. “Acho im-
portante destacar que o SeSc teve o cuidado de 
preservar o direito autoral, pois, quando precisou 
reformar as unidades projetadas pelo nosso escri-
tório, chamou a nós, os autores, para fazer essa 
atualização”, ele relata.

Para Botti, a unidade de Santos é uma das obras 
mais importantes de toda a sua carreira. “essa cons-
trução tem as partes esportiva e social muito desen-
volvidas”, ele constata. “e o terreno sobre o qual tive-
mos de trabalhar era muito ruim, o que exigiu amplo 
uso do concreto armado, resultando em uma pro-
posta quase brutalista. Sabíamos que era necessário 
evitar deformações, então optamos por fundações 
profundas e inevitavelmente caras. A solução, para 
melhor equacionar os custos, foi reduzir o número 
de colunas e aumentar a carga delas”, ele explica. “O 
desafio foi transformar essas estruturas de concreto 
em algo lúdico, com uma proposta plástica de pri-
meira qualidade, integrada interna e externamente à 
qualidade estrutural – ao arquiteto, cabe fazer essa 
integração e conseguir um resultado funcionalmente 
correto e plasticamente bom”, ele comenta.

Outro aspecto fundamental nas unidades do SeSc 
é o paisagismo. Alberto Botti conta que, em Santos, 

justamente pela qualidade do ter-
reno, não havia vegetação original a 
ser mantida, e a melhor solução en-
contrada para lidar com aquele tipo 
de solo e clima foi a implantação de 
floreiras. “Já em Taubaté havia am-
pla área verde, que foi mantida e 
permanece agora, apesar da refor-
ma”, pontua o arquiteto.

Segundo Botti, a reforma da 
unidade Taubaté inclui a introdu-
ção de um teatro e a ampliação do 
restaurante. “essas intervenções re-
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SeSC Belenzinho, projetado pelo 
arquiteto e urbanista Ricardo Chahin

querem o uso de uma porção maior 
de terreno. claro que isso implica 
na eliminação de vegetação, mas 
nós procuramos retirar apenas as 
plantas menores, rasteiras. cerca 
de 99% das árvores que lá estavam 
foram mantidas”, garante.

BELEZA É FUNDAMENTAL
Um espaço de lazer e esporte 

deve ser funcional ou bonito?
“Ambos”, afirma Alfredo Botti. 

“A estrutura plasticamente benfei-

ta é funcional, as coisas se encai-
xam; a estrutura não pode ‘brigar’ 
com a Arquitetura”, ele ressalta.

Na mesma linha, edson elito 
comenta: “A beleza da Arquite-
tura deve ser intrínseca ao ato de 
projetar. e de qual beleza estamos 
falando? Ora, nós procuramos es-
tabelecer setorização e fluxos com-
patíveis com o melhor desempenho 
funcional do edifício, considerando 
a relação entre os ambientes, a mo-
bilidade, a acessibilidade, o confor-
to ambiental, o layout e a segurança 
do usuário”, enumera.

Para chahin, beleza e funcio-
nalidade não apenas se comple-
tam como podem proporcionar 
experiências novas aos frequen-
tadores. “É muito interessante ver 
as crianças e os jovens interagin-
do com os pisos de vidro que ado-
tamos na unidade Belenzinho”, 
exemplifica.

Danilo Miranda reitera que 
essa integração do visual com a 

funcionalidade é indispensável, e 
destaca o cuidado da instituição 
na escolha dos projetos. “Quando 
uma nova unidade será construí-
da, abrimos concurso. Uma ban-
ca multidisciplinar tem a missão 
de selecionar a melhor proposta 
arquitetônica, segundo um ‘Ter-
mo de Referência’ elaborado pela 
própria instituição, e no qual estão 
descritas as expectativas”, explica 
Miranda. “Ao final, a proposta que 
melhor atender às necessidades 
descritas nesse documento será 
contratada para o desenvolvimen-
to das demais etapas de antepro-
jeto, pré-executivo e executivo”, 
conclui. n
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Casa de Vidro, projetada pela arquiteta e urbanista Lina Bo Bardi, em 1951
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contemplado pelo fundo 
internacional “Keeping It Modern”, 
criado pela Getty Foundation, 
legado de Lina Bo Bardi será 
não apenas restaurado, mas 
beneficiado por um projeto pleno 
de gestão e conservação

C onservar um ícone da Arquitetura moder-
na brasileira e, ao mesmo tempo, intro-
duzir uma nova metodologia de trabalho 

voltada à preservação do patrimônio histórico: 
estes são os principais legados que o atual plano 
de conservação preventiva da casa de Vidro pro-
porcionará ao Brasil.

Projetada pela arquiteta ítalo-brasileira Lina 
Bo Bardi, a casa de Vidro foi construída em 1951 
e serviu de moradia a ela e ao marido, o jornalis-
ta Pietro Maria Bardi, por cerca de 40 anos. está 
localizada na região do Morumbi, em São Paulo, e 
atualmente funciona como sede do Instituto Lina 
Bo e P.M. Bardi, criado em 1990 com o objetivo 
de promover estudos e pesquisas nas áreas de 
Arquitetura e Urbanismo, design e arte popular 
brasileira. com foco em exposições, publicações, 
palestras e conferências, o Instituto Bardi possi-
bilita o acesso a aspectos relevantes e pouco co-
nhecidos do pensamento e da produção artística 
e cultural do país.

Tombada pelo Patrimônio Histórico nos 
âmbitos municipal, estadual e federal, a casa de 
Vidro passou a integrar, em 2016, a lista de nove 
projetos selecionados anualmente para receber o 
fundo internacional “Keeping It Modern”, criado 
pela Getty Foundation, uma instituição de Los An-
geles, nos estados Unidos, dedicada a expandir o 
conhecimento e preservar as artes visuais ao re-

dor do mundo. O projeto começou 
a ser implementado efetivamente 
em 2017.

“É uma honra para a Arquite-
tura brasileira ter um projeto sele-
cionado num programa tão com-
petitivo”, afirma Renato Anelli, 
que é conselheiro do Instituto e 
professor titular do Instituto de Ar-
quitetura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo (USP), cam-
pus São carlos.

Desde 2014, a Getty Foun-
dation destina auxílio financeiro 
a obras modernas espalhadas 
pelos cinco continentes. Além 
da casa de Vidro, foram contem-
pladas, por exemplo, a Primeira 
Igreja Presbiteriana de Stamford, 
connecticut (eUA), projetada por 
Wallace Harrison (1895-1981) e 
considerada icônica por sua for-
ma de peixe; o prédio da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo 
(FAUUSP), projetado por João 
Batista Vilanova Artigas e carlos 
cascaldi; e o complexo de Banhos 
Térmicos de Sidi Harazem, uma 
obra de Jean-François Zevaco, 
datada de 1958 e situada na cida-
de de Sidi Harazem, no Marrocos.

Para a casa de Vidro, a entida-
de norte-americana destinou um 
aporte de US$ 195 mil (cerca de 
R$ 630 mil), com o propósito de 
realizar, nas palavras de Renato 
Anelli, “um plano de manutenção 
preventiva baseado em pesquisas 
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técnicas especializadas, de modo a evitar um futu-
ro incerto de intervenções de emergência e reparos 
pontuais”. ele explica: “Já temos uma certa tradição 
em elaboração de inventário e técnicas de restauro. 
Porém, a Getty Foundation traz algo inovador, que é 
esse conceito da gestão da conservação”, informa o 
professor, que também é responsável pelo projeto e 
seu coordenador geral.

Anelli ressalta que o trabalho é multidisciplinar, 
pois abrange desde aspectos historiográficos – caso 
da documentação, por exemplo – até às modernas 
tecnologias de construção civil. “Vale lembrar que 
a casa de Vidro precisará receber adaptações para 
que ela cumpra sua missão atual, que consiste em 
funcionar como sede do Instituto Bardi. Ou seja, 
ela precisará, dentre outros detalhes, atender às 
estipulações de segurança inerentes a um espaço 

público e oferecer melhor acessi-
bilidade para as pessoas com de-
ficiência”, ele pontua.

UM TRABALHO EM ETAPAS
Anelli conta que o projeto teve 

quatro frentes principais de levan-
tamento. A primeira delas foi a do-
cumental, e consistiu em localizar 
planos, projetos e documentos que 
delineiam toda a “vida” da casa – 
ou seja, as reformas pelas quais 
passou e eventuais alterações que 
tenha sofrido ao longo do tempo.

A segunda frente consistiu na 
sistematização das informações 
técnicas, por meio de levantamen-

É uma 
honra para a 
Arquitetura
brasileira ter 
um projeto 
selecionado
num 
programa tão 
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tos digitais feitos com sistemas 
de digitalização por um scanner 
a laser colocado em vários pon-
tos da casa e do terreno. “Para 
essa etapa do trabalho, contamos 
com a parceria da Universidade 
de Ferrara, na Itália”, relata Anelli. 
“Foi um estudo fundamental, que 
mostrou de forma muito precisa as 
reais condições da casa”, ressalta.

O terceiro passo dos levanta-
mentos foi relativo às “patologias 
das construções”: “Onde estão os 
danos e quais suas origens? com 
o sistema chamado Building In-
formation Modeling (BIM), temos 
a geração e o gerenciamento de 
representações digitais de carac-
terísticas físicas e funcionais dos 
locais”, explica Anelli. 

A quarta frente de trabalho fi-
cou por conta da Arquitetura Pai-
sagística. “Temos uma edificação 
cuja principal especificidade é 
ser chamada de casa de vidro”, 

destaca o professor. “e essa casa 
está no meio de um jardim tropical 
que foi plantado junto com a cons-
trução da casa. Hoje, o imóvel está 
inserido num bosque exuberante, 
e a equipe está fazendo uma ar-
queologia desse paisagismo. Tra-
ta-se de uma avaliação bastante 
aprofundada das condições das 
árvores, pois temos tido acidentes 
com árvores que caem. Sendo as-
sim, é importante avaliar tanto as 
árvores quanto as forrações que, 
inicialmente, eram muito floridas, 
e hoje, com as árvores muito gran-
des e gerando um excesso de som-
bra, praticamente desaparece-
ram. O desafio agora consiste em 
identificar riscos e definir podas”, 
ele explica.

Outro aspecto que necessita 
ser resolvido é a sustentabilidade 
econômica do instituto: “Trata-se 
de algo muito difícil de se obter 
hoje”, comenta Anelli. “As novas di-

retrizes na área cultural dificultam 
a captação de recursos para a ma-
nutenção da casa e o pagamento 
de pessoal empregado na gestão e 
manutenção desse patrimônio”.

A expertise internacional será, 
na opinião do professor da USP, 
de importância crucial para resol-
ver esse problema. “Nós chega-
mos a promover, em outubro, uma 
reunião com os responsáveis pela 
gestão de três casas de vidro situ-
adas nos estados Unidos – dentre 
elas, a Glass House, de Philip Jo-
hnson”, relata Anelli. “essa troca 
de conhecimentos é muito impor-
tante para subsidiar o nosso plano 
e definir o que é possível e o que 
nao é possível de se fazer aqui, 
bem como consolidar perspecti-
vas e tentar pensar em estratégias 
que permitam esbalecer uma re-
lação da casa com toda a região 
urbana em que está inserida”, ele 
esclarece.

Anelli lembra que, pela heran-
ça ética e social do casal Bardi, é 
preciso descobrir meios de fazer 
a casa de Vidro realmente servir 
à população como um todo e, es-
pecialmente, aos moradores da 
comunidade de Paraisópolis, que 
fica muito próxima da sede do Ins-
tituto: “Faz sentido que a casa de 
Vidro tenha alguma conexão com 
os moradores da comunidade e 
possa receber suas associações 
para realizar atividades na casa, 
no jardim”, descreve. n 

Áreas externas da Casa de Vidro
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dências inacabadas, insalubres. 
A instabilidade dessas edificações 
põe a população em risco.

em 2017, o cAU/BR decidiu 
que os cAU/UF devem desti-
nar  2% da sua arrecadação para 
apoiar ações de implementação 
da lei federal aprovada em 2008.

A partir deste cenário, o GT-AT 
do cAU/SP apresentou proposta 
de edital público para realização 
do que se denominou de “Guia de 
Implementação para implantação 
da Assistência Técnica no estado 
de São Paulo”.

A nossa expectativa é que este 
edital seja colocado na rua no iní-
cio de 2018, superando os diver-
sos entraves da burocracia gover-
namental. 

O escopo da proposta do GT-
-AT, no edital, destaca a importân-
cia de se realizar o referido “Guia 
de Implementação para implanta-
ção da Assistência Técnica no es-
tado de São Paulo”, regionalizado, 
de forma a abranger as dez Regio-
nais do cAU/SP.

Dessa forma, consideramos 
que será possível somar a neces-
sária mobilização da sociedade 
juntamente com as entidades do 
segmento da engenharia e Arqui-

o ano de 2018 marcará o 
10º aniversário da san-
ção da Lei Federal que 

garante o direito das famílias com 
renda até três salários mínimos 
possam ter projeto e acompanha-
mento de construção ou reforma 
de sua moradia por um arquiteto 
e urbanista.

Mas, lamentavelmente, até 
hoje a lei não foi regulamentada 
em nenhum município – salvo 
honrosas experiências que não 
passaram de experiências – e que 
os próximos governos não darão 
continuidade. 

O cAU/BR realizou com o Da-
tafolha uma pesquisa que revelou 
números assustadores: apenas 
7% dos brasileiros tiveram, algu-
ma vez, atendimento de um ar-
quiteto e urbanista. Quando na 
pergunta se acrescenta a catego-
ria de engenheiro, a percentagem 
sobe para 15% da população.

Isso corresponde a algo en-
torno de 176 e 192 milhões de 
brasileiros sem nenhum tipo de 
orientação ou acompanhamento 
técnico na hora de construir ou re-
formar sua moradia.

O resultado são as periferias 
das cidades brasileiras com resi-

Titulares: 
Adriana Paula Vieira Marcondes Morais
Daniel Alberto catelli Amor
Gerson Gomez
José eduardo Rossato de campos
Valdemir Lucio Rosa

Substitutos:
Maxim Bucaretchi
Narciso calegari Filho

tetura, de forma a sensibilizar o 
poder público de todas as esferas 
(Legislativo e executivo) para a 
implementação definitiva da Lei 
Federal 11.888 de 2008 em cada 
município. com isso, será garan-
tindo, por fim, o direito à partici-
pação de um arquiteto e urbanista 
em toda e qualquer construção ou 
reforma, de moradias das famílias 
mais carentes, para que possam 
ter, realmente, estabilidade e salu-
bridade da edificação, bem como, 
inclusão social, qualidade de vida 
e acesso à cidade formal. n
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A necessidade de 
Educação continuada

sional tem sua história construída 
e determinada pelos próprios pro-
fissionais, conselhos e academias. 
Os marcos legais que estabele-
cem as regras, responsabilidades 
e obrigações dos profissionais for-

a s atribuições profissio-
nais dos arquitetos e 
urbanistas são diferen-

tes em vários países do mundo. 
entende-se que, em cada país, 
cada campo disciplinar e profis-
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zada durante a graduação, quem 
cuida da formação durante o exer-
cício profissional? Defendemos 
que o cAU assuma este desafio.

O cAU já faz parte deste tra-
balho certificando a experiência 
profissional pelo Registro de Res-
ponsabilidade Técnica (RRT). 
contudo, este sistema não dá 
conta de registrar competências 
conquistadas nas variadas moda-
lidades de cursos que possam ser 
realizados após a graduação, nem 
nas experiências profissionais que 
não são passíveis de registros pe-
los RRTs.

O cAU poderia criar provas 
análogas às oferecidas por outros 
conselhos profissionais (como o 
de psicologia – cFP –, ou o das 
várias áreas da medicina – cRM), 
que concedem o título de espe-
cialistas aos profissionais inscritos 
há pelo menos dois anos no con-
selho e que sejam aprovados em 
concurso de provas e títulos, rea-
lizados uma vez por ano em edital 
unificado para as várias especiali-
zações regulamentadas. O Título 
de especialista não constitui con-
dição para o exercício profissional, 
apenas reconhece as competên-
cias relativas à determinada área 
da especialidade.

É fundamental e desafiador 
discutir quais seriam as espe-
cialidades certificadas, como 
deveriam ser as provas e quais 
as demais exigências (tempo de 

exercício profissional, experiência 
prática, cursos realizados). estru-
turar um sistema como este tem 
dois benefícios de longo prazo: a 
defesa das atribuições profissio-
nais, atestando que os arquitetos 
e urbanistas são competentes 
para exercê-las; e a estruturação 
de todo o sistema de cursos e mo-
dalidades formativas oferecidas 
(presencialmente, à distância ou 
de forma híbrida) aos mais de 120 
mil arquitetos e urbanistas brasi-
leiros. n
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Substitutos:
Nelson Gonçalves de Lima Jr.
Paula Katakura

mam o conjunto mais ou menos 
estável e consolidado, mas em 
permanente transformação.

O GT Formação continuada 
discutiu o papel do cAU no aper-
feiçoamento dos processos for-
mativos do arquiteto e urbanista 
brasileiro durante esta gestão.

Avaliamos que as atuais atri-
buições profissionais dos arqui-
tetos e urbanistas brasileiros são 
vastas e exigentes, constituem pa-
trimônio conquistado nas lutas da 
categoria e devem ser protegidas. 
Não é interessante que nossas 
atribuições sejam desmembradas 
em diferentes cursos especializa-
dos e técnicos. existem projetos 
com propostas de criação de cur-
sos que dividem as atribuições, 
atendendo aos interesses de gru-
pos de categorias profissionais e 
outros de ensino. A configuração 
atual das estruturas de ensino e 
dos cursos é instável e dinâmica.

Sabemos também que os pa-
râmetros curriculares vigentes 
não garantem o desejável apro-
fundamento de muitos dos con-
teúdos necessários para as várias 
atribuições.

compreendemos, contudo, 
que a formação não se encerra na 
graduação, que o aprendizado e a 
conquista de habilidades e com-
petências seguem durante o exer-
cício profissional. Nasce aí uma 
questão fundamental: se o Mec 
cuida e fiscaliza a formação reali-
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gT defende a implantação do 
Estatuto da Metrópole

a s diversas reuniões, discussões e inúme-
ras participações dos membros do Gru-
po de Trabalho estatuto da Metrópole do 

cAU/SP em eventos que ocorreram pelo estado de 
São Paulo e fora dele nos dois anos e meio de sua 
existência faz, até o momento, com que o GT tenha 
a visão exata do que está ocorrendo em relação à im-
plantação da nova Lei Federal 13.089/2015 - estatu-
to da Metrópole. Por isso, o GT apresenta sua propos-
ta de Governança Interfederativa.

O “II Seminário estatuto da Metrópole do cAU/
SP - Implantação da Nova Política Metropolitana”, 
promovido pelo GT e pela comissão de Assuntos Me-
tropolitanos e Municipais da ALeSP-cAMM, realizado 

na Assembleia Legislativa do esta-
do de São Paulo, em 28 de novem-
bro de 2017, teve a presença dos 
membros do GT do cAU/SP, OAB, 
MPSP, IBDU e a representação da 
eMPLASA, que revelaram a una-
nimidade no registro da necessi-
dade da implantação do estatuto 
da Metrópole, como manda a Lei 
Federal 13.089/2015, exceto essa 
última representação.

Nessa ocasião, o GT apresen-
tou, além de aspectos importan-
tes da Lei Federal 13.089/2015, 
sua proposta de ”Organograma da 
estrutura básica de Governança 
Interfederativa” a que se refere o 
Art.8º da Lei Federal 13.089/2015, 
e o “Organograma com o Fluxogra-
ma resumido da Gestão Plena”, a 
que se refere o Inciso II – Art.2º do 
estatuto da Metrópole, que é o que 
a União exige das Regiões Metro-
politanas e/ou das Aglomerações 
Urbanas e Micro Regiões. 

O GT considera que, em pleno 
século XXI, não há como pensar as 
Regiões Metropolitanas e Aglome-
rações Urbanas brasileiras sem a 
estrutura básica de Governança 
Interfederativa que contemple o 
que está previsto na Lei Federal 
13.089/15 do estatuto da Metró-
pole, quanto a essa estrutura de 
Governança e o processo perma-
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nente de planejamento Urbano 
junto a todos os Municípios, no 
âmbito dessa estrutura de Gover-
nança.  

Pois, é com a estrutura bási-
ca de Governança Interfederativa 
implantada, através de Lei com-
plementar estadual, que se deve 
dar início ao processo de elabora-
ção do PDUI e sua aprovação na 
“Instância colegiada Deliberativa, 
com a participação da Sociedade 
civil representada”, prevista no 
Inciso II do Art.8ª dessa Lei, antes 
de seguir para a Assembleia Legis-
lativa para ser aprovada, para as-
sim, finalmente, conquistar a Ges-
tão Plena definida no inciso III do 
Art.2º da Lei Federal 13.089/2015.

e entende também que, nos 
próximos anos, o cAU/SP, demais 
cAU/UF e o cAU/BR devem incan-
savelmente promover debates so-
bre esse tema junto aos arquitetos 
e urbanistas, autoridades e à so-
ciedade civil, para que o Planeja-
mento Urbano Regional venha ser 
encarado como um direito e possa 
realmente atender a população 
dessas unidades territoriais no 
que se refere às Funções Públicas 
de Interesse comum - FPIc e ao 
Planejamento Urbano Regional.  n
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Arquitetura de Interiores 
  e Sustentabilidade

r eforma, uma das atividades da Arquitetura 
de Interiores, é a renovação ou aperfeiçoa-
mento, em parte ou no todo, dos elementos 

de uma edificação (glossário Res 51/13 - cAU/BR). 
Das definições do cAU, podemos ainda citar os “Res” 
pertinentes a uma reforma, tais como Requalificar, 
Reabilitar, Reparar, Reutilizar e Restaurar. Mas exis-
tem outros termos relacionados e ainda não definidos 
em glossário, que poderiam ser incluídos, como: 

Reciclar - “submeter espaço ou objeto a uma série 
de processos de mudança ou tratamento para reutili-
zação ou obtenção de novo produto”;

Revitalizar - ”série de ações planejadas, a fim de 
dar nova vida a algo que se encontra decadente ou 
abandonado”; 

Recuperar - “promover a restauração de estrutura, 
revestimentos, paredes, mobiliário, espaços inter-
nos, entre outros”; 

Retrofit - “reabilitação ou reciclagem de prédios an-
tigos e espaços urbanos; processo de modernização 
de instalações, materiais e equipamentos já conside-
rados desatualizados e/ou fora de norma”.

conceitos que nos remetem 
ao reconhecimento da importân-
cia da sustentabilidade na cons-
trução, pois a escassez e o uso 
excessivo dos recursos naturais 
fazem o mundo repensar seus 
modelos. O Relatório Brundtland 
(1987), estabeleceu novas metas 
de sustentabilidade e, desde en-
tão, organizações Públicas e Pri-
vadas, como Breeam (Inglaterra), 
DGNB (Alemanha), Leed (eUA) e 
outras, criam normas para reduzir 
os impactos gerados pelo setor da 
construção civil, entre eles, resí-
duos e gases de efeito estufa, ofe-
recendo selos e certificações para 
construções sustentáveis. essas 
normas estabelecem também cri-
térios para se obter certificação 
de uma reforma ou de um retrofit. 

Segundo o Green Building, 
construção sustentável é a edifi-
cação ou espaço construído que 
utilizou na sua concepção, cons-
trução e operação, conceitos e 

Prédio de São Paulo, 
antes e após retrofit
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procedimentos reconhecidos de 
sustentabilidade ambiental, pro-
porcionando benefícios econô-
micos, na saúde e bem estar das 
pessoas.

A pontuação para transfor-
mar uma reforma em construção 
sustentável se dá à medida em 
que, ao se recuperar um edifício 
existente, evita-se que o mesmo 
seja demolido e incentiva-se seu 
reaproveitamento. Revitalizar ins-
talações abandonadas e reutilizar 
materiais e construções também 
são fatores de pontuação, bem 
como adotar outros procedimen-
tos sustentáveis, tais como ofe-
recer soluções inovadoras para 
geração de economia, recuperar 

e separar resíduos da construção, 
utilizar materiais certificados ou 
de origem documentada, econo-
mizar cimento, utilizar produtos 
de conteúdo reciclado, uso sus-
tentado e otimizado de recursos 
naturais e energia, etc. 

Um dos princípios básicos 
para a certificação de uma refor-
ma é a elaboração de um bom 
projeto, compatibilizado com seus 
complementares. A reforma bem 
planejada, com mão de obra qua-
lificada e sob orientação de profis-
sional habilitado, evitará desper-
dícios, gerando menos resíduos. 
Afinal, o projeto, nossa principal 
ferramenta de trabalho, faz toda a 
diferença nesse processo! n

Titulares: 
Denise Guarezzi
Nancy Laranjeira camargo
Luis Antonio de Paula Nunes
Roberto carlos Spina
Antonio castelo Branco Teixeira Jr.

Substitutos:
Daniele Mothra Padovani Guardini 
Stancati
Monica Madalena Frias Louzada
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C om certa frequência chegam ao conhecimento 
deste conselho denúncias sobre publicações 
em sites que oferecem serviços, cujos valores, 

previamente estabelecidos, demonstram a irregulari-
dade de atividades de Arquitetura e Urbanismo, ense-
jando a abertura de processo ético, sob análise da co-
missão Permanente de Ética e Disciplina do cAU/SP. 

Uma das funções deontológicas do código de 
Ética e Disciplina, a primeira e precedente, que é a 
função educacional preventiva, nos levou a deliberar, 
na comissão de Ética e Disciplina do cAU/SP, sobre 
um procedimento que permite o profissional se ade-
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quar em tempo pré-estabelecido e 
aprovado pela referida comissão. 

O código de Ética e Disciplina, 
em Obrigações para com o con-
tratante, determina como regra, 
no item 3.2.2, que “o arquiteto e 
urbanista deve oferecer propos-
tas para a prestação de serviços 
somente após obter informações 
necessárias e suficientes sobre a 
natureza e extensão dos serviços 
profissionais solicitados por seu 

contratante”. Portanto, definir va-
lores anteriormente, sem cumprir 
o programa solicitado pelo cliente, 
ferindo uma Recomendação do có-
digo de Ética, oferecendo-os publi-
camente e muito abaixo da Tabela 
de Honorários do cAU, configura 
como falta ética. Sendo assim, essa 
publicação deverá ser revista no 
site específico. 

A maioria dos sites que oferece 
serviços de projeto de Arquitetu-
ra contempla valores nos projetos 
oferecidos e que podem ser “ven-
didos” para mais de um interessa-
do em sua aquisição, contrariando 
a regra 5.2.3, que determina que 
“o arquiteto e urbanista deve esti-
pular os honorários ou quaisquer 
remunerações apenas quando 
solicitado a oferecer serviços pro-
fissionais”.

Aos conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo, instituídos pela Lei Fe-
deral 12.378, de 31 de dezembro 
de 2010, competem as funções 
de orientar, disciplinar e fiscalizar 
o exercício da profissão de Arqui-
tetura e Urbanismo, com o fim de 
salvaguardar a sociedade, defen-
dendo seus interesses. 

No caso de São Paulo, que de-
tém cerca de 50% dos profissionais 
do Brasil, com um volume grande 
de denúncias, a busca por funções 
educativas nos permite audiências 
de conciliação ou reuniões com os 
profissionais, questionando sua 
conduta e verificando se eles têm 
algum indício de falta ética, solici-
tando esclarecimentos e as ade-
quações necessárias. 

Na denúncia, quando ainda 
não consolidada a admissibilidade, 
a comissão de Ética do cAU/SP en-

tra em contato com o profissional, 
por meio de ofício, solicitando 
que o mesmo se adeque à legis-
lação, alterando as informações 
contidas no site.

essa medida preventiva ado-
tada pela comissão, em São 
Paulo, além de tornar-se exemplo 
para outras unidades dos cAU/UF 
e ser adotada no Seminário Regio-
nal de Boa Vista RR, que ocorreu 
em 16 e 17 de novembro deste 
ano, tem proporcionado aos pro-
fissionais adequação à legislação, 
podendo os mesmos elaborar si-
tes promocionais, apresentando 
seus serviços de forma adequa-
da e preservando sua conduta 
de acordo com a Resolução nº 
52, que trata do código de Ética 
e Disciplina Para Arquitetos e Ur-
banistas. n
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regionais

Ações regionais 
qualificam e estreitam relação 
do Conselho com profissionais e a sociedade

uma grande preocupação 
do cAU/SP foi dar capi-
laridade às suas ações 

e para isso a estrutura das sedes 
Regionais foi fundamental. Além 
de ser um espaço de atendimen-
to qualificado e contato direto 
com os profissionais e socieda-
de, as Regionais promoveram 
uma série de iniciativas e proje-
tos os quais visaram propagar a 

atuação do conselho em todo o 
estado. Dentre eles destacam-se: 
cAU Itinerante e cAU Itinerante 
Institucional, café com Arquiteto, 
Inteligência Regional. 

Lançado em maio de 2016, o 
Projeto cAU Itinerante tratou dire-
tamente de aproximar o conselho 
dos arquitetos das cidades mais 
distantes. Totalizando até o mo-
mento 118 ações que percorreram 
mais de 65 cidades. Foram dispo-
nibilizados serviços de atendimen-
to profissional e coleta biométrica, 
além de pequenos cursos explica-
tivos sobre o SIccAU.   

em 2017, foi lançado o Proje-
to cAU Itinerante Institucional. A 
iniciativa ampliou o movimento de 
aproximação do conselho junto a 
outros órgãos públicos que atuam 
com obras e planejamento urbano 
por todo o estado de São Paulo. 
O Projeto visitou 62 instituições, 
levando informações e conheci-
mento a respeito das funções do 
conselho e as atividades dos pro-
fissionais.

Durante essas visitas, os Ge-
rentes Regionais e Gestores Públi-
cos discutiram temas como emis-
são de RRTs, responsabilidades na 
aprovação de projetos, plano dire-

Além das cidades 
com Sedes Regionais, 
outras também 
receberam os projetos 
desenvolvidos pelo 
cAU/SP
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tor de desenvolvimento urbano, 
legislações, entre outros. 

Objetivando a aproximação 
dos conselho com os profissio-
nais, o Projeto café com Arquiteto 
promoveu 135 visitas a escritórios 
de Arquitetura por todo o estado 
de São Paulo. Nesses encontros, 
os profissionais puderem expor 
as dificuldades do exercício pro-
fissional, esclarecer dúvidas e dar 
sugestões para a melhoria da pro-
fissão e das atividades do cAU/SP.

Iniciativa inovadora desen-
volvida nas sedes Regionais foi o 
chamado Projeto de Inteligência 
Regional, que propôs a utilização 
do sistema IGeO (Sistema de Inte-
ligência Geográfica do cAU) como 
ferramenta analítica, proporcio-
nando um melhor entendimento 
da atuação dos profissionais em 
cada região do estado e possibi-
litando subsidiar o processo de-
cisório sobre as políticas a serem 
implantadas pelo conselho para a 
melhoria da profissão.

Por fim, o apoio das Regio-
nais do cAU/SP foi fundamental 
para o sucesso da realização do 
Projeto Rios + cidades. Lançado 
em 14 de junho de 2017, a ini-
ciativa promoveu o debate sobre 
a importância e necessidade da 
recuperação dos rios para o meio 
ambiente e procura mostrar que a 
sua integração com a cidade pode 
resultar em benefícios para toda a 
sociedade.

Além da capital paulista, a 
ação percorreu as dez Regionais 
e contou com a participação de 
mais de 400 pessoas. Por meio 
de palestras e debates com espe-
cialistas, o projeto tenta trabalhar 
a geração de conhecimento e es-
forços para a recuperação dos rios 

para as cidades, de maneira que 
também seja pensada uma for-
ma de preparar as cidades para o 
convívio saudável com seus ma-
nanciais. n
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concurso

SESC lIMEIrA

1º LUGAR
GRUPO SP + JPG.ARQ + PEDRO mENDES DA ROCHA
Autores: Alvaro Puntoni, João Sodré, José Paulo Gouvêa e Pedro Mendes da Rocha
Colaboradores: André Britto, Bruno Satin, Caio Ferraz, Fernanda Carlovich, Kamal Yazbek, 
Miguel Meister e Paola Ornaghi 
Paisagismo: Gabriella Ornaghi, Bianca Vasone, Lilian Dazzi e Rodrigo Bordigoni (engenheiro agrônomo)
Consultoria em Estruturas: Miguel Maratá (engenheiro calculista) 
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Para uma área coberta estimada em 19.000 m2, outros 3.000 m2 de área descoberta 
e mais 3.000 m2 de paisagismo, o SeSc lançou um concurso de melhor projeto 
arquitetônico para estudo preliminar e memorial conceitual para a construção de 
sua futura sede em Limeira, no interior de São Paulo. entre as propostas que foram 
avaliadas pela comissão Julgadora, quatro se destacaram. 
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concurso

2º LUGAR
Apiacás Arquitetos
Autores: Anderson Fabiano Freitas, Pedro Amando de Barros, 
Acacia Furuya e Pedro Ivo Freire
Colaboradores: Marcelo Otsuka, Barbara Francelin, Julia Moreira, 
Matheus D´Almeida, Gabriela Parisi, Pedro Petry, Mariana 
Trédici, Vitor Silva Da Costa, Marina Smit
Consultores: Éricles Pimente Freire (consultoria de solos) e 
Luciana Borba / ZF engenheiros Associados (consultoria de solos)
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concurso

3º LUGAR
Consórcio República Arquitetura / 
H+F Arquitetos
Autores: eduardo Ferroni, Luciano 
Margotto e Pablo Hereñú
Colaboradores: Camila Paim, Camila 
Reis, Cristina Tosta, Levy Vitorino, 
Rafael Chung (arquitetos), Amanda 
Domingues, Giovanna Albuquerque, 
Leonardo Navarro, Luis Rossi e 
Nicolas Le Roux
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4º LUGAR 
SIAA + Vão

Autores: André Sant Anna 
da Silva, Anelise Bertolini 

Guarnieri, Gabriel Manzi, Ivo 
Magaldi, João Miguel A M 

e Silva, Leonardo Klis, Luiz 
Florence, Luis Pompeo Martins, 
Moreno Zaidan, Tiago Oakley e 

Andrei de Mesquita Almeida
Colaboradores: Pedro Giunti e 

Guilherme euler Pereira Silva
Paisagismo: Klara Kaiser
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ponto de vista

O arquiteto que beija as panelas

Ar
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Da Arquitetura à 
gastronomia, uma 

colher na mão, seja ela 
de uma boa massa de

cimento ou de uma 
boa massa de torta, 

a técnica é a mesma

JOÃO PAULO 
PAPANDRÉ LEmOS, 

Arquiteto

“

E ramos tão jovens, com sonhos mil, 
amigos da faculdade... Que saudade!

Ali construíamos uma identida-
de profissional. cada tijolo, uma história. e o 
tempo passou. Passou e estamos aqui.

Da faculdade até aqui, ainda um espíri-
to jovem nos impulsiona. Desconstruir e re-
construir, por que não?

Da Arquitetura à gastronomia, uma co-
lher na mão, seja ela de uma boa massa de 
cimento ou de uma boa massa de torta, a 
técnica é a mesma. Sem conhecimento nada 
se compõe.

Da graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo pela PUc/cAMP, em 1992, à pós-gradu-
ação em Qualidade na construção civil pela 
mesma PUc/cAMP, em 2002, inúmeros es-
tágios e trabalhos em grandes empresas do 
ramo, tudo completava meus dias. Até que 
um dia um sonho me despertou.

Por que não descontruir o que não se 
construiu ainda, a minha vida profissional? O 
que mais amo fazer, a culinária.

De um criador nato, adaptei o meu mis-
ter e experiência em reler e recriar a culinária 
brasileira, em especial à local e regional do 
Vale do Paraíba, dando-lhe uma nova roupa-
gem visual.

Me transformei em um Masterchef a ser-
viço da gastronomia brasileira, reconhecido 
nacional e internacionalmente.

Assim me destaquei. e da teoria à prá-
tica, são incríveis  minhas especialidades 
premiadas e apresentadas em workshops 
em todo o território nacional, impulsionan-
do diversos visionários e empreendedores 
em negócios próprios, e contribuindo para 
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o lançamento de novos produtos 
no mercado da gastronomia, sob 
minha orientação técnica. 

Quem quer provar: Bendita 
Porchetta; Panceta Suína à Puru-
ruca; Joelhos Suínos à Pururuca; 
embutidos Artesanais especiais?

como um bom arquiteto fui 
construir minha profissão na es-
cola de culinária e Hotelaria Me-
diterrâneo do Masterchef prof. 
Alessandro Dirienzo. e como a 
docência é necessária, não pa-
rei mais. 

Seguiram os títulos e afins: 
embaixador do Brasil em Buda-
peste – chef´s Kitchen Luxury 
creations, Master chef Prof. Pi-
pos Petre – Budapeste em 2013; 
Sócio Fiduciário Latino – Risto-
world Italy & Brasile, concedi-
do por Ristoworld ItalyOrganico 
– catania – Itália, para divulga-
ção da culinária Italiana para a 
América Latina – 2013; chef de 
cozinha Paulista, capacitado e 
autorizado a produzir eventos 
de até 80 mil pessoas no estado 
de São Paulo, com classificação 
legal pelo Governo de São Paulo 
- Turismo, através do programa 
Sabores de São Paulo; Operador 
de diversos festivais gastronô-
micos no estado de São Paulo, 
através do Sabores da Gastrono-
mia de São Paulo, com destaque 
para o Festival do Milho e Festival 

do caldo de cana, para 20 mil pes-
soas, últimos realizados no Distrito 
de Bueno de Andrada e na cidade 
de Américo Brasiliense; ganha-
dor do Oscar da Gastronomia em 
2017, título maior da culinária bra-
sileira; e embaixador do enchef,  
representante do estado de São 
Paulo na gastronomia.

Agora eu sou um chef Arqui-
teto da culinária Brasileira. Devo 
isso à minha formação inicial. Mui-
to obrigado a PUc campinas e ao 
cAU pelo reconhecimento da mi-
nha importância.

criei o Arquitetando na cozi-
nha com JP, que é a proposta de 
um arquiteto e urbanista que re-
pensou sua profissão. e por que 
não? Feliz de quem sonha. eu um 
dia sonhei, estou aqui contando 
minha saga a vocês, de toque e 
dólmã, com esquadro na cabeça e 
uma ideia não mão. n
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fique atento
Leia

ARQUITETURA 
PELAS ESACADAS
A arquiteta e fotógrafa 
Patrícia cardoso conta 
histórias da capital 
paulista e apresenta mais 
de 60 fotos de escadas e 
rampas que expressam 
estilos arquitetônicos 
de diversas épocas 
da cidade.

GAUDÍ
O livro traz uma visão 
geral sobre a vida do 
artista e seu trabalho, 
mostrando sua 
importância histórica e 
cultural. As ilustrações 
são acompanhadas por 
legendas e também 
comentários explicativos 
a respeito de seus 
trabalhos.

IDEIAS CITy
Realizado a cada dois 
anos em Nova York, 
o evento “Ideias city” 
promove conferências 
em cidades ao redor do 
mundo, que discutem 
a situação particular 
de cada uma delas. O 
tema das conferências 
realizadas em São 
Paulo que deu origem a 
este livro.
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CASA DA ARQUITETURA 
Inaugurada no mês de novembro em Matosinhos, 
cidade que pertence ao Distrito de Porto, 
em Portugal, a casa da Arquitetura – centro 
Português de Arquitetura busca revelar os 
bastidores e os processos de trabalho realizados 
por arquitetos e urbanistas, por meio de obras 
iconográficas e emblemáticas da cultura 
arquitetônica nacional e internacional. Seu acervo 
é formado por mais de 500 maquetes, painéis, 
desenhos, serigrafias, livros e outros materiais de 
arquivos pessoais de diversos arquitetos.

Visite

Dica
THE COmPETITION

De Raul Juste Lores, 
repórter especial da Folha de S. Paulo

“The competition” é um 
documentário dirigido pelo arquiteto 
e cineasta Angel Borrego cubero. 
Mostra os bastidores do concurso 
de projeto para o Museu Nacional 
de Andorra, aquela cidade-estado 
(e paraíso fiscal) entre espanha e 
França. Ver o corpo a corpo de Jean 
Nouvel e Frank Gehry, entre outros, 
ensina muito.
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ouvidoria

Expectativa e realidade

a promulgação, em 31 
de dezembro de 2010, 
da Lei Federal de nº 

12.378 que instituiu o cAU - con-
selho de Arquitetura e Urbanis-
mo, foi a culminação da etapa 
inicial do grande esforço que, 
por longo período, mobilizou as 
diversas entidades que congre-
gam os arquitetos e urbanistas no 
Brasil. Não foi fácil, certamente, 
estabelecer as pertinências, as-

POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO cAU/SP

através da fiscalização do exer-
cício profissional, uma de suas 
principais atribuições, a defesa e 
proteção da sociedade em relação 
a seu exercício ilegal. Arquitetos 
e urbanistas, como profissionais 
submetidos à regulamentação de 
sua atuação, devem ter o aval do 
conselho para que possam exer-
cer o ofício a que se prepararam e 
estão habilitados. e essa atuação 
é acompanhada pelo cAU através 

sim como os limites de atuação 
do novo conselho e, decorridos 
os sete primeiros anos de sua 
existência, temos de reconhecer 
que, como profissionais do proje-
to, ainda estamos desenhando e 
construindo o órgão a que cabe 
a regulamentação e fiscalização 
de nossa atuação no âmbito da 
sociedade.

enquanto autarquia federal, 
cabe ao cAU, principalmente, 
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dos vários documentos que devem 
obrigatoriamente ser emitidos pe-
los arquitetos e que registram sua 
participação e responsabilidade 
nos diversos serviços.

A defesa dos arquitetos em 
suas relações de trabalho cabe às 
instâncias sindicais (FNA e Sindi-
cato dos Arquitetos), assim como 
a AsBeA - Associação Brasileira 
dos escritórios de Arquitetura re-
presenta os profissionais organi-
zados em sociedade. Os IABs e 
ABAP (Associação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas) ocupam-se 
das questões culturais relevantes 
da profissão, fazendo a defesa de 
seus principais aspectos junto à 
sociedade. e à ABeA - Associação 
Brasileira de ensino de Arquitetu-

com a posse dos novos conselhei-
ros eleitos em 2017 para os exer-
cícios de 2018 a 2020, pode abrir 
espaço para uma discussão mais 
ampla do assunto.

Talvez seja o momento de pri-
vilegiar e ampliar a atuação do 
ceAU, colegiado Permanente das 
entidades de Arquitetura e Urba-
nismo, definido em boa hora na lei 
que criou o cAU e regulamentado 
pela Resolução de nº 33 (6 de se-
tembro de 2012) do cAU/BR, para 
estabelecer, no âmbito do conse-
lho, um fórum consultivo perma-
nente congregando as diversas 
entidades fundadoras. O ceAU/SP 
reúne, atualmente, representantes 
do cAU/SP, ABAP, ABeA, AsBeA, 
FNA e SASP e IAB/SP, além de 
contar com a participação honorá-
ria, com direito a voz e sem direito a 
voto, de representação da FeNeA - 
Federação Nacional de estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo.

esse fórum ampliado pode, 
com certeza, funcionar como o in-
terlocutor privilegiado com que a 
sociedade espera contar na defe-
sa de seus mais legítimos interes-
ses quanto às questões do espa-
ço desenhado e trabalhado pelo 
homem, nossa área específica de 
atuação. n

ra e Urbanismo ficam reservados 
a discussão e acompanhamento 
das questões relativas ao espinho-
so tema da correta formação uni-
versitária dos profissionais. 

esta é, de qualquer maneira, 
a situação que pudemos obter até 
agora e que devemos, com esforço 
coletivo, aprimorar. 

Não é da mesma forma que se 
dá a organização em outros países 
onde, por exemplo, órgãos como o 
RIBA britânico, o AIA estaduniden-
se ou o colegio de Arquitectos es-
panhol assumem também, por ve-
zes, atribuições que entre nós são 
estranhas ao conselho e, como 
dito acima, prerrogativas das enti-
dades da sociedade civil.

Através das demandas recebi-
das no observatório privilegiado da 
Ouvidoria podemos constatar que 
arquitetos e sociedade não têm 
ainda ideia clara dos exatos limites 
de atuação de cada um dos órgãos 
ou entidades que nos organizam e, 
assim, recebemos quase cotidia-
namente postulações de caráter 
sindical ou que exigem a manifes-
tação do cAU quanto a questões 
polêmicas da sociedade que po-
dem, mais convenientemente, ser 
abordadas no âmbito das diversas 
entidades mencionadas.

A expectativa de muitos arqui-
tetos e de boa parte da sociedade 
parece ser a de um conselho pro-
fissional um tanto maior e mais 
poderoso do que foi efetivamente 
definido na lei que o criou, o que, 
no início desse terceiro mandato, 
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