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Arquitetura Paulista: Catedral Metropolitana de Campinas

Sua construção começou em 
1807 e as obras duraram mais 
de seis décadas. O projeto 
contou com a participação 
de vários arquitetos, como 
o conterrâneo Francisco de 
Paula Ramos de Azevedo 
(1851-1928).
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Entramos em uma fase de evolução do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo de São Paulo. Após o processo eleitoral 
ocorrido em outubro de 2017, temos agora mais uma oportu-
nidade de fortalecer o nosso recente Conselho e consolidar as 
melhores práticas de gestão, fiscalização e orientação do exer-
cício da Arquitetura e Urbanismo no Estado.

Entre as nossas prioridades estão o investimento na evo-
lução tecnológica para o aperfeiçoamento do Sistema de In-
formação e Comunicação do CAU – o SICCAU – ferramenta 
fundamental para o relacionamento entre o órgão e os profis-
sionais registrados, que pode e deve evoluir, significativamente. 
Além disso, estamos trabalhando para a ampliação da estrutura 
de fiscalização do CAU/SP, com a ampliação das equipes e dos 
recursos disponíveis, a fim de garantir a eficiência no cumpri-
mento das obrigações legais desta autarquia.

Desejamos ainda, por meio dos Editais de Parceria e Fo-
mento, dar suporte às melhores ações de aperfeiçoamento 
profissional, com foco prioritário em iniciativas de valorização 
da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – 
ATHIS, ampliando gradativamente os recursos disponíveis para 
além de nossas obrigações regimentais.

Qualificar o relacionamento do CAU/SP com as Instituições 
de Ensino Superior do Estado também é um de nossos objetivos, 
bem como estreitar laços com o CAU/BR e os demais CAU/UF 
para o desenvolvimento da profissão por meio da valorização 
desta atuação profissional essencial para a sociedade brasilei-
ra. Neste sentido, uma das ações já em andamento tem como 
foco a geração de emprego e renda para arquitetos e urbanistas 
por meio da capacitação e qualificação dos escritórios de pe-
queno e médio portes para atuação no mercado internacional.

O compromisso assumido com o trabalho que desenvolve-
remos ao longo dos próximos três anos é claro no sentido de 
avançarmos na qualificação do CAU/SP como instrumento e 
meio de valorização da atividade profissional em Arquitetura e 
Urbanismo.

José Roberto Geraldine Junior
Presidente

Novos passos para o CAU

Qualificar o 
relacionamento 
do CAU/SP com as 
Instituições
de Ensino Superior do 
Estado também é um 
de nossos objetivos,
bem como estreitar 
laços com o CAU/BR e 
os demais CAU/UF
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Uma nova gestão do Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de São Paulo, com um novo olhar para a Comu-
nicação do CAU/SP de forma ampla, através de todos os 
meios de comunicação com os profissionais arquitetos e 
urbanistas e com a sociedade. 

Estes são os vértices que nortearão a Comissão Es-
pecial de Comunicação mais a equipe de Jornalismo e 
Comunicação do CAU/SP, profissionais engajados em 
elevar o nível da comunicação a um patamar mais ousa-
do, mais atual, expondo novas ideias, projetos e repor-
tagens do cotidiano da profissão com uma linguagem 
atual, conectada às novas gerações. 

Para dar início a esta nova fase, a matéria de capa 
não poderia ser mais atual: Assistência Técnica em Ha-
bitação de Interesse Social. Após 10 anos da lei federal 
11.888, que assegura às famílias de baixo poder aquisi-
tivo assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social, pouco 
se tem feito para que usufruam deste benefício. 

A matéria aborda as iniciativas do CAU/BR e CAU/UF 
para divulgar os bons projetos na área, e conta com 
depoimento sobre o projeto das Casas Cubo em Dia-
dema, dos arquitetos e urbanistas Fabrícia Zulin e 
Milton Nakamura.

Em Entrevista, o Presidente do CAU/BR, o arquiteto 
e urbanista Luciano Guimarães, expõe suas propostas 
de gestão para o próximo triênio, discursando sobre di-
versos temas como o aprimoramento do SICCAU, garan-
tindo o atendimento às demandas do exercício profissio-
nal da categoria; a construção da nova sede do CAU/BR 
e sobre suas propostas de promoção da Arquitetura e 
Urbanismo, dando prioridade ao equacionamento dos 
problemas urbanos da sociedade brasileira.

Na seção “Em Debate”, o presidente do IAB – Dire-
tório Nacional, o arquiteto e urbanista Nivaldo Andrade, 
traz os temas a serem desenvolvidos na UIA2020, assim 
como os desafios que o Instituto de Arquitetos do Brasil 
enfrenta para organizar o 27º Congresso Mundial de Ar-
quitetos, que acontecerá no Rio em julho de 2020 com o 
tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”.

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

A Diretoria de Ensino e Formação do CAU/SP 
identificou em janeiro o uso de documentação 
falsa para obter o registro de arquiteto e urbanis-
ta, necessário para exercer a profissão no país. A 
instituição de ensino superior que supostamente 
havia emitido o diploma informou ao Conselho 
que o documento não era legítimo. 

O departamento jurídico da autarquia proto-
colou uma representação perante o Ministério 
Público Federal, com a explicação dos fatos e 
fundamentos jurídicos, bem como o requerimen-
to de adoção das medidas cabíveis.  

Apoio à cultura: Franz Heep, Espaços Públicos 
e Arquitetura de São Paulo

Por meio de parceria de fomento, em 2017, a publicação dos livros “Adolf Franz Heep: 
um arquiteto moderno”, “Arquitetura do centro de São Paulo” e “Espaços Públicos – 

Leitura Urbana e Metodologia de Projeto” teve o apoio do CAU/SP. 
O primeiro destaca a obra do arquiteto germano-brasileiro que projetou ícones 

da Arquitetura brasileira, a exemplo dos edifícios Itália (1953) e Lausanne (1958), na 
capital paulista. A autoria é do professor da Universidade Mackenzie, o arquiteto e 
urbanista Marcelo Barbosa, com fotos de Ana Mello. 

Em cerca de 300 páginas, o livro da editora Monolito em parceria com o instituto 
Urbem mapeia as principais obras construídas a partir de 1930 na capital.

Já a terceira obra aborda metodologia e desenvolvimento de projetos para es-
paços públicos, e está disponível para download gratuito: http://www.causp.gov.br/
publicacoes-3/
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Diploma falso em pedido 
de registro profissional

No início de janeiro, tomaram posse o novo pre-
sidente e vice-presidente do CAU/SP para a gestão 
2018-2020, José Roberto Geraldine Junior e Valdir 
Bergamini. Completam o novo Conselho Diretor da 
autarquia os coordenadores das seis comissões or-
dinárias em substituição às antigas Diretorias: Ensi-
no e Formação, Ética e Disciplina, Exercício Profis-
sional, Fiscalização, Organização e Administração, 
e Planejamento e Finanças.

E, na plenária de fevereiro, foram escolhidos os 
integrantes das cinco Comissões Especiais criadas 
para auxiliar a Presidência: Desenvolvimento Pro-
fissional; Política Urbana, Ambiental e Territorial; 
Comunicação; Relações Institucionais; e Patrimô-
nio Cultural. 

A relação completa dos integrantes das Comis-
sões Ordinárias e Especiais pode ser acessada no 
site oficial: http://www.causp.gov.br/comissoes/

Gestão 2018-2020
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Reunião com movimentos 
sociais na sede do SASP

No dia 09/03, o presidente do CAU/SP compare-
ceu à sede do Sindicato dos Arquitetos no Estado de 
São Paulo (SASP), na capital, para um encontro com 
representantes da entidade bem como lideranças de 
movimentos sociais ligados às questões de moradia e 
desenvolvimento urbano. 

“Queremos fomentar ações de capacitação e 
sensibilização para a atuação na área de ATHIS [As-
sistência Técnica para Habitação de Interesse So-
cial] e, somente no CAU/SP, teremos quase 1 milhão 
de reais destinados a esse investimento. Para isso, 
precisaremos do apoio das entidades”, disse José 
Roberto Geraldine Junior durante o encontro.
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Presidentes de CAU/UF reforçam 
integração

Representando 21 estados, os recém-eleitos presidentes dos CAU/UFs 
tiveram sua primeira reunião nacional no dia 08/02 na capital paulista.

Entre os temas do encontro, a preparação para o Congresso UIA 2020 
(o 27º Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos).
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Encontro na FIESP trata 
de ações para geração de 
emprego e renda

No dia 19/01, o presidente do CAU/SP, José 
Roberto Geraldine Junior, visitou a sede da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) e discutiu ações para a geração de em-
prego e renda, o registro de empresas e profissio-
nais, e a agenda regulatória de comércio exterior.

“Temos total interesse em participar das dis-
cussões e levar eventuais contribuições do CAU 
aos principais fóruns de debate do setor da cons-
trução”, ressaltou Geraldine durante o encontro.

Oportunidades para arquitetos 
e urbanistas

A significativa demanda de contratação de serviços 
de Arquitetura e Urbanismo pelo poder público paulis-
tano foi tema central do encontro entre o Presidente do 
CAU/SP, José Roberto Geraldine Junior, e o Presidente 
da SP Urbanismo, José Armênio de Brito Cruz, na sede 
da empresa pública na capital paulista, em janeiro.

Pelo sexto ano, CAU/SP 
participa da feira Expo Revestir

O CAU/SP atendeu a mais de 450 profissionais durante 
os quatro dias da feira Expo Revestir (13 a 16 de março), 
sanando dúvidas gerais sobre serviços, a relação com o 
Conselho, e questões de fiscalização. A coleta biométrica de 
dados para a confecção da identidade profissional também 
foi bastante procurada durante a feira, que teve mais de 62 
mil visitantes únicos.

“É uma ótima oportunidade para estarmos mais próxi-
mos dos profissionais, esclarecendo dúvidas e colocando 
nossa equipe, muito bem preparada, à disposição para um 
contato direto e qualificado”, disse o presidente do Conse-
lho, José Roberto Geraldine Junior, que esteve presente à 
abertura da feira na capital paulista.

Conselho alinha interesses 
com entidades de 
Arquitetura e Urbanismo

Ao longo do mês de fevereiro, o CAU/SP refor-
çou a ligação com as mais tradicionais entidades 
da Arquitetura e Urbanismo brasileiras.

O presidente José Roberto Geraldine Junior 
recebeu, em reuniões separadas, o presidente do 
Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo 
(SASP), Maurílio Ribeiro Chiaretti; o presidente do 
Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de 
São Paulo (IAB-SP), Fernando Túlio Salva Rocha 
Franco, e o presidente da Associação Brasileira de 
Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Edison Lopes.

As reuniões marcaram a primeira agenda ofi-
cial entre os órgãos na gestão 2018-2020. A valo-
rização profissional está entre os pontos de desta-
que e interesse comum debatidos nos encontros, 
além de propostas de ações conjuntas.
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SASP 

Tebas, o negro arquiteto 
do século 18

O Sindicato dos Arquitetos no Estado de 
São Paulo (SASP) está somando esforços, 
junto com outros parceiros, para resgatar a 
memória do arquiteto Joaquim Pinto de Oli-
veira, conhecido como Tebas, um importante 
arquiteto do século 18.

Para isso, o Sindicato realizou, no dia 21 
de março, uma homenagem reconhecendo-o 
como arquiteto e tornando-o, simbolicamen-
te, parte de seu quadro associativo. Além dis-
so, durante o evento, foi constituído um grupo 
para realizar estudos e pesquisas sobre esse 
importante personagem da história brasileira.

Tebas viveu parte da vida na condição de 
escravizado e se tornou um dos mais desta-
cados construtores da época, autor de impor-
tantes obras como a torre da primeira Cate-
dral da Sé e o Chafariz da Misericórdia.

AsBEA

Novas Conexões
Não existe discordância quando o assun-

to é o impacto das comunicações baseadas 
na internet, na vida moderna. O volume de 
dados e a velocidade com que são transmi-
tidos e processados pode superar a capaci-
dade humana de absorver corretamente toda 
esta informação – moradia, trabalho, lazer, 
transportes e relações pessoais estão em 
transformação diante de nós e muitas vezes 
pode parecer difícil acompanhar e entender 
todas as mudanças.

Escritórios de Arquitetura estão total-
mente imersos no contexto de mudanças 
que envolve não só as comunicações, mas 
também o formato de trabalho, contrata-
ções e ferramentas de software e tecnologia 
de construção.

A AsBEA, atenta a tendências e engajada 
nas questões que abrangem o exercício da 
Arquitetura no Brasil, traz como tema “Novas 
Conexões” para sua convenção anual que 
será realizada entre os dias 07 e 09 de junho 
de 2018 em Fortaleza, Ceará.

Conheça mais em www.asbea.org.br
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ABEA

Ensino de Arquitetura e Urbanismo

ABAP

Curso de Arquitetura Paisagística
Será realizado nos meses de abril, maio e junho o curso de 

Arquitetura paisagística promovido pela ABAP  – Associação 
Brasileira de Arquitetos Paisagistas com apoio institucional  
do IAB-SP. O  curso  tem como  objetivo  complementar a  
formação e  a  atualização de  estudantes, profissionais  de  
Arquitetura e  Urbanismo e  demais  interessados  a  cerca 
da  produção  da  Arquitetura  paisagística  contemporânea, 
sua  contribuição  para  melhora  da  qualidade  nas  diversas  
escalas do projeto,  no meio  urbano  ou  rural,  e  para  o  en-
riquecimento  e  a  proteção  dos recursos ambientais.

Por meio deste evento procura-se possibilitar a troca de 
experiências e o debate sobre a profissão. Composto por três 
módulos, contará com a presença de renomados profissio-
nais da área de paisagismo e profissionais de áreas afins, ex-
periências multidisciplinares, para abordagem das questões 
de sustentabilidade nos projetos.

Para inscrições e mais informações: abap@abap.org.br – 
tel. 11 3675 - 7810 .  

IAB-SP

Balanço de 2017
O IABsp divulga o seu Balanço 

2017. Este ano foi caracterizado pelo 
esforço em promover atividades cul-
turais relacionadas à Arquitetura e 
Urbanismo, como também debater e 
pautar, nestas e nos seus espaços de 
representatividade, a defesa de prin-
cípios e agendas de engajamento dos 
arquitetos e urbanistas em torno de 
questões das cidades e do exercício 
profissional. Neste documento tam-
bém é apresentado o Plano de Ação 
para 2018. Para acessá-lo: http://www.
iabsp.org.br/balanco_2017_iabsp.pdf

A Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) tem acompanhado as diversas 
mudanças que estão acontecendo no ensino superior como as novas regulamentações abrangidas pelo 
Decreto Federal 9335/17 e suas portarias regulamentadoras.
Atenta a estas questões e numa colaboração com o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a 
ABEA tem buscado um diálogo com o governo federal para mantermos o que já conquistamos até hoje. 
Assim, estamos preparando um evento para professores e coordenadores de curso para discutirmos a 
revisão do documento Perfis e Padrões de Qualidade para os cursos de Arquitetura e Urbanismo.



abap

Revista do CAU/SP                                                                            

Três perguntas para

ABAP
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas

Nina Vaisman

Quais as principais ações e projetos pre-
vistos para o próximo período na ABAP? 
Nina Vaisman - A ABAP, na sua procu-
ra de habilitar os arquitetos e urbanistas 
para elaboração de projetos de paisagis-
mo e manter atualizados os colegas que 
atuam nesta área, está programando dois 
Módulos de palestras a serem ministra-
dos por colegas que dedicaram sua atu-
ação profissional prioritariamente na área 
de paisagismo. 

Assim, ainda no primeiro semestre, a 
partir de 03, 10, 19, e 24 de abril (na rua 
Bento Freitas, 306, sede do Instituto dos 
arquitetos de São Paulo), será ministra-
do o Modulo I, cujo tema será “Arquitetos 
paisagistas: Trajetória e metodologia de 
projeto”, a ser apresentado pelos arqui-
tetos, urbanistas  e paisagistas Luciana 
B. Shenk e Leandro Schenk (Studio Ilex), 
Luciano Fiaschi e Tomas Rebollo (Lu-
ciano Fiaschi Arquitetura Paisagística), 

Presidente
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Lucia Porto e Sidney Linhares 
(Sidonio Porto Arquitetos Asso-
ciados e CAP), e Benedito Abud 
(Benedito Abud Arquitetura Pai-
sagística os Associados).

Neste semestre também se 
iniciam os trabalhos para prepara-
ção do Prêmio anual Rosa Kliass, 
fundadora da ABAP, autora de im-
portantes projetos de paisagismo 
em diferentes cidades brasileiras. 

A coordenadora do projeto, a 
arquiteta Francine Sakata, iniciou 
os contatos com as faculdades de 
Arquitetura para informar e con-
vidar os professores e estudantes 
do quinto ano, que preparam seus 
trabalhos de fim da graduação, a 
participar do Prêmio da ABAP.

Vale mencionar que em 
2017, ano de instauração do Prê-
mio, a participação dos estudan-
tes foi muito significativa e os tra-
balhos apresentados de altíssimo 
nível profissional.

Quais são os principais desafios 
para os profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo no Brasil hoje? 
Como as entidades e o CAU/SP, 
dentro de suas respectivas com-
petências, podem contribuir para 
a superação desses desafios?
Nina Vaisman - Esta pergunta já 
apresenta dois desafios. O primei-
ro seria um diagnóstico, a respeito 
dos nossos desafios, e o segundo 
seria uma proposta de atuação. 
Quanto à primeira questão, en-
tendo que se estende a toda so-
ciedade brasileira, uma vez que 
a demanda de construção e ma-
nutenção das cidades aonde vive 
mais de 80% da população brasi-
leira é de interesse de todos. Mas, 

principalmente, dos governantes 
do País que têm que se conscien-
tizar da necessidade de priorizar 
políticas urbanas, planos, projetos 
e obras que propiciam uma vida 
digna aos cidadãos brasileiros.

Isto envolve cuidados com 
mobilidade, construção de equi-
pamentos urbanos de qualidade 
tais como, moradias, parques e 
praças - apenas para citar de ma-
neira sucinta os principais itens 
que exigem atenção.

A segunda questão, no meu 
modo de ver, pode ser respondida 
da forma como essas entidades 
se posicionaram até agora. Lutan-
do para sermos ouvidos, para que 
o nosso trabalho seja respeitado, 
para podermos participar efeti-
vamente da construção das cida-
des, exercendo a nossa profissão.

Qual o papel do CEAU-SP como 
interlocutor dentro do CAU/SP 
no desenvolvimento e valoriza-
ção profissional dos arquitetos e 
urbanistas?
Nina Vaisman - O CEAU-SP é 
composto por presidentes das 
entidades que formaram o CAU. 
Os presidentes das entidades 
de cada estado se reúnem com 
o presidente do seu CAU/UF e 
juntos definem os problemas e 
ações que necessitam da aten-
ção e ação pelo CAU. Desta for-
ma, cada uma das entidades traz 
sua contribuição especifica e de-
fine um plano de ação conjunta, 
visando a valorização da profis-
são no seu Estado.

ABAP - Em 28 de maio 
de 1976, a entidade foi 
criada em resposta à 
solicitação oriunda do 
encontro da International 
Federation of Landscape 
Architects (IFLA), realizado 
no ano anterior, em San 
Antonio, Texas (EUA). 
A arquiteta paisagista 
Rosa Grena Kliass, então 
membro individual da 
IFLA, reuniu um grupo 
de profissionais atuantes 
em São Paulo, que juntos 
decidiram pela fundação 
de uma associação que 
representasse o Brasil na 
instituição internacional. 

Fonte: www.abap.org.br
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Quais as principais ações e proje-
tos previstos para o próximo perí-
odo na ABEA? 
João Carlos Correia - Buscar jun-
tamente com as escolas com curso 
de Arquitetura e Urbanismo seguir 
os princípios da Carta para Edu-
cação dos Arquitetos elaborada 
pela UNESCO/UIA bem como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
elaboradas pelo CNE/MEC, de for-
ma que possa garantir aos futuros 
profissionais uma educação com 
qualidade, envolvimento social e 
responsabilidade ambiental.

Sendo assim, uma das ações 
que a ABEA estará promovendo 
é a capacitação para Coordena-
dores de Cursos e professores 
interessados, onde abordará 
qualidade e indicadores exigidos 
pelo INEP/MEC, Sistema Arcu-

com discussão sobre o ensino de 
Arquitetura e Urbanismo, fazen-
do parte da programação inicial 
do congresso da UIA, que ocor-
rerá na cidade do Rio de Janeiro, 
em 2020.

Além disso, teremos o ENSEA 
– Encontro Nacional Sobre Ensi-
no de Arquitetura e Urbanismo, 
que ocorrerá no mês de outubro 
na cidade de Montes Claros (MG), 
com a participação de escolas de 
todo o Brasil.

Quais são os principais desafios 
para os profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo no Brasil hoje? 
Como as entidades e o CAU/SP, 
dentro de suas respectivas com-
petências, podem contribuir para 
a superação desses desafios?
João Carlos Correia - Acredita-

Três perguntas para

ABEA
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo

João Carlos Correia
Presidente 

-sul e CAU/BR, cuja programação 
inclui: Perfis e Padrões de Quali-
dade, DCNs em vigor; Legislação 
do Sistema Educacional e Profis-
sional; Instrumento de Avaliação 
(INEP); Visita “in loco” (dimen-
sões e experiências recentes); 
Sistema de Acreditação do Mer-
cosul: Arcu-Sul; Sistema de Acre-
ditação Brasileiro: CAU/BR.

Chamamos também a atenção 
para a discussão sobre perfis e pa-
drões de qualidade sobre o Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo, onde 
continuaremos com a elaboração 
e discussão para fechamento des-
te documento com a inserção de 
novas tecnologias para o Ensino da 
Arquitetura e Urbanismo.

Outra ação que a ABEA esta-
rá envolvida é na programação do 
evento “Rio de Janeiro a Janeiro”, 
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mos que seja a sociedade defi-
nitivamente entender qual papel 
o arquiteto e urbanista desem-
penha para a construção de mo-
radias e edificações para uma 
melhor qualidade de vida e na 
construção de cidades para to-
dos, acessíveis, seguras e am-
bientalmente saudáveis.

As ações das entidades de 
arquitetos e urbanistas junta-
mente com o CAU/SP formam 
um conjunto de forças atuantes, 
e com sua sinergia e ações em 
comum podem apresentar à so-
ciedade um papel contundente, 
mostrando qual é a real atuação 
do arquiteto e urbanista e como 
este profissional pode ajudar 
para se obter uma vida melhor e 
com responsabilidade social.

Qual o papel do CEAU-SP como 
interlocutor dentro do CAU/SP 
no desenvolvimento e valoriza-
ção profissional dos arquitetos e 
urbanistas?
João Carlos Correia - O CEAU-SP  
tem um papel fantástico em 
trazer ao CAU/SP discussões 
quanto ao ensino, prática pro-
fissional, atuação na Arquitetura 
e Urbanismo, paisagismo e na 
valorização profissional de for-
ma atualizada. Pois as entidades 
vivem o dia-a-dia dessas ações 
e posicionam o CAU/SP no seu 
papel principal, que é defender 
a sociedade. Esta união das en-
tidades tem sido saudável para 
principalmente posicionar os 
arquitetos e urbanistas num pa-

tamar mais elevado junto a um 
mundo mais justo para todos.

Salientamos também que as 
entidades sempre se manifes-
tam sobre assuntos pertinentes 
aos arquitetos e urbanistas com 
temas relevantes, como a defe-
sa das universidades públicas, 
a prática da assistência técnica 
para habitação de interesse so-
cial, a promoção de concursos 
públicos para projetos promo-
vidos pelo setor governamental, 
colaborando com o CAU/SP na 
divulgação destes temas.    

ABEA - Fundada 
inicialmente em 
novembro de 1973 como 
associação de escolas de 
Arquitetura, foi totalmente 
reformulada em 1985. 
Transformou-se em uma 
entidade de ensino com 
novas características, 
muito mais democráticas, 
permitindo a ampla 
participação de todos os 
envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem 
da área de Arquitetura e 
Urbanismo.

Fonte: www.abea.org.br
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sasp

Três perguntas para 

SASP
Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo

Maurílio Chiaretti

Quais as principais ações e pro-
jetos previstos para o próximo 
período no SASP?
Maurílio Chiaretti - O SASP está 
modificando totalmente sua es-
trutura de atendimento para se 
aproximar mais das arquitetas e 
arquitetos e urbanistas de todo 
o estado de São Paulo. A par-
tir de maio, o Sindicato contará 
com um site novo, um aplicativo 
de comunicação e atendimen-
to, uma plataforma de busca de 
profissionais e um conjunto de 
cursos, benefícios e descontos 
especiais para os associados 
da entidade. Esse conjunto de 
ações faz parte da implantação 

Presidente

atuação, especialmente em seto-
res menos favorecidos, como o de 
habitação de interesse social, de 
patrimônio histórico, de transpor-
te público e o de meio ambiente. 
O papel do CAU/SP e das entida-
des é favorecer isso, criando pro-
jetos de capacitação e fomento 
de programas, como a Assistência 
Técnica à Habitação de Interesse 
Social e a criação de novos Arran-
jos Produtivos Locais, programas 
esses que podem acolher arqui-
tetas e arquitetos e urbanistas em 
grande escala.

Qual o papel do CEAU-SP como 
interlocutor dentro do CAU/SP no 

do SASP Digital, que tem como 
foco a capacitação e o apoio ao 
desenvolvimento profissional ca-
sado com a construção de novas 
oportunidades de atuação da ca-
tegoria no mercado de trabalho.

Quais são os principais desafios 
para os profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo no Brasil hoje? 
Como as entidades e o CAU/SP, 
dentro de suas respectivas com-
petências, podem contribuir para 
a superação desses desafios?
Maurílio Chiaretti - O principal 
desafio dos profissionais, hoje, é 
a qualificação de seu trabalho e a 
busca de novas oportunidades de 
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desenvolvimento e valorização 
profissional dos arquitetos e ur-
banistas?
Maurílio Chiaretti - O CEAU-SP é 
uma instância de aconselhamen-
to ao CAU/SP e tem como prin-
cipal objetivo levar à autarquia 
os anseios, as dificuldades e as 
propostas das arquitetas e arqui-
tetos e urbanistas. Sua atuação, 
no entanto, não pode se restringir 
somente a esse grupo de profis-
sionais, devendo se esforçar para 
abrir e ampliar o diálogo com os 
demais setores da sociedade, 
especialmente os que mais preci-
sam dos trabalhos dos arquitetos 
e urbanistas. Nesse sentido, além 
da propositura de programas 
permanentes de esclarecimento 

SASP - Quando surgiu, em 
1971, foi o primeiro sindicato 
da categoria no País. Desde 
sua criação, contou com 
importantes representantes 
da Arquitetura nacional em 
sua diretoria, como João 
Batista Vilanova Artigas, 
Nabil Bonduki, Ermínia 
Maricato e Afonso Celso 
Bueno Monteiro, primeiro 
presidente do CAU/SP.
Como sindicato, tem a 
missão de defender e 
representar os profissionais 
da categoria em todo 
o Estado.

Fonte: www.sasp.arq.br

sobre a função e a importância 
do trabalho desses profissionais, 
é necessário que o CEAU-SP pro-
mova campanhas e ações de mo-
bilização de larga escala, como 
em rádios, canais de televisão, 
redes sociais e outdoors.
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iabsp

Três perguntas para

IABsp
Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo

Fernando Túlio Salva Rocha

Quais as principais ações e proje-
tos previstos para o próximo perí-
odo na IABsp?
Fernando Túlio Salva Rocha - O 
IABsp se estrutura a partir de 
um conjunto de plataformas que 
abrigam os projetos do Instituto. 
A plataforma cultural tem como 
horizonte estruturar a XII Bienal 
de Arquitetura de São Paulo, rea-
lizar mostras audiovisuais, como o 
CineCubo e a Mostra de Cinema, 
em parceria com o IMS Paulista, e 
debater os desafios profissionais 
por meio de palestras denomina-
das Arquitetura em Pauta. A pla-
taforma de políticas públicas tem 

Presidente

com os representantes em órgãos 
colegiados e com os núcleos.       
   
Quais são os principais desafios 
para os profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo no Brasil hoje? 
Como as entidades e o CAU/SP, 
dentro de suas respectivas com-
petências, podem contribuir para 
a superação desses desafios?
Fernando Túlio Salva Rocha - A 
profissão vive um momento bas-
tante delicado. Para além da crise 
econômica há uma dimensão que 
é estrutural e diz respeito ao seu 
modus operandi. Por um lado, vem 
desempenhando um papel secun-

como objetivo instituir o Observa-
tório de Política Urbana e Práticas 
Projetuais e apoiar os projetos 
Territórios Educativos, em parce-
ria com a Secretaria de Estado de 
Educação, e Territórios Culturais, 
fruto da parceria com diversas 
entidades. A plataforma profissio-
nal tem como principal objetivo a 
realização da tradicional premia-
ção de Arquitetura e Urbanismo. 
A plataforma de ensino é respon-
sável pela realização de cursos e 
oficinas. Por fim, a plataforma de 
diálogo apresentará um calendá-
rio de reuniões abertas, com os 
associados (as) e amigos (as) IAB, 



17

Janeiro n Fevereiro n Março 2018

17

dário em relação à cadeia produ-
tiva do mercado formal, por outro 
pouco dialoga com as demandas 
urbanas, arquitetônicas, sociais e 
ambientais das cidades.  

Além de fomentar a cultura 
arquitetônica e urbanística e pro-
mover o debate de temas can-
dentes nas cidades do Estado de 
São Paulo, o IAB precisa enfren-
tar o desafio de se ressignificar, 
sobretudo considerando a proxi-
midade do início de seu segundo 
centenário. Diante disso, inicia-se 
o debate do Instituto também se 
estruturar como uma incubadora. 
      
Qual o papel do CEAU-SP como 
interlocutor dentro do CAU/SP 
no desenvolvimento e valoriza-

ção profissional dos arquitetos e 
urbanistas?
Fernando Túlio Salva Rocha - O 
CEAU tem um papel político. 
Precisa, para tanto, de subsídios 
técnicos, justamente aquilo que 
as entidades podem ofertar, es-
pecialmente sobre os temas mais 
relevantes. Debatê-los se faz ne-
cessário, para isso deve-se es-
tabelecer as prioridades e uma 
agenda anual. 

IABsp - Fundado em 26 de 
janeiro de 1921, o IAB é a 
mais antiga das entidades 
brasileiras dedicadas aos 
temas ligados à Arquitetura, 
à cidade brasileira e ao 
exercício da profissão. 
A atuação da entidade, com 
influência em praticamente 
todo o território 
brasileiro, é liderada 
pela Direção Nacional, 
núcleo responsável 
pela articulação e 
pela coordenação dos 
departamentos, bem como 
pelas ações de abrangência 
nacional e internacional.

Fonte: www.iabsp.org.br
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asbea

Três perguntas para

AsBEA
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura

Edison Lopes
Presidente

Quais as principais ações e proje-
tos previstos para o próximo perí-
odo na AsBEA? 
Edison Lopes - As ações visam ex-
pandir a base de associados ao in-
terior do Estado de São Paulo para 
permitir a criação de uma AsBEA 
São Paulo mais representativa. 
Pretendemos ainda oferecer aos 
associados mais conteúdo ligado 
à gestão dos escritórios e forta-
lecer o programa de exportação, 
melhorando a divulgação da pro-
dução dos escritórios mais jovens.

As
B

EA
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Quais são os principais desafios 
para os profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo no Brasil hoje? 
Como as entidades e o CAU/SP, 
dentro de suas respectivas com-
petências, podem contribuir para 
a superação desses desafios?
Edison Lopes - O maior desafio 
é superar o isolamento em que 
nós arquitetos nos encontramos 
dentro do processo de produção 
de espaço e que nos levou a uma 
grave desvalorização da profissão 
e, por consequência, de nossos 
honorários.

Nos encontramos hoje em 
uma situação de compressão de 
honorários ainda mais forte, cau-
sada pela crise econômica, que 
reduziu a demanda de trabalho.

Por outro lado há um forte mo-
vimento que entendemos positivo, 
de atribuir mais responsabilida-
des ao projeto e aos profissionais, 
mas que requer uma necessária 
contrapartida. 

O CAU pode ajudar muito 
contribuindo com a divulgação da 
profissão junto à sociedade, orien-
tando os profissionais quanto às 
suas atribuições e responsabilida-
de e, principalmente, criando um 
ambiente regulatório que permita 

AsBEA - Surgiu no 
início da década de 
1970 reunindo os 
profissionais que então 
já se organizavam como 
empresas, com uma 
atuação significativa 
na área de construção 
civil daquele período. 
Nesta década de 2010, a 
AsBEA vem se ajustando 
à atual realidade 
brasileira, incrementando 
sua atuação nas 
áreas institucional, 
internacional e comercial. 
Além de estimular e 
consolidar a criação de 
novas regionais, a fim 
de consolidar a atuação 
da entidade nacional 
como coordenadora 
das atividades de suas 
regionais.

Fonte: www.asbea.org.br

aos escritórios se organizarem 
como empresas formalmente es-
truturadas.

Qual o papel do CEAU-SP como 
interlocutor dentro do CAU/SP 
no desenvolvimento e valoriza-
ção profissional dos arquitetos e 
urbanistas?
Edison Lopes - O CEAU é o fórum 
onde as diversas faces de nossa 
atuação profissional se encon-
tram para expor as demandas e 
necessidades da categoria. O de-
bate e consenso dentro do CEAU 
a respeito de ações positivas para 
a valorização profissional deve 
nortear as ações do CAU. 
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em debate

O IAB rumo ao 27º Congresso 
Mundial de Arquitetos - UIA2020RIO

Por Nivaldo Andrade

Prestes a completar seu primeiro centenário, 
em janeiro de 2021, o Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB) enfrenta o desafio de orga-

nizar o 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA-
2020RIO), que acontecerá no Rio de Janeiro em julho 
de 2020. Trata-se do maior evento de Arquitetura do 
mundo, que reunirá entre 10 mil e 15 mil arquitetos 
dos cinco continentes. Será o primeiro Congresso 
Mundial de Arquitetos realizado no Brasil e o quarto 
realizado na América Latina, depois daqueles promo-
vidos na Cidade do México (1978), em Buenos Aires 
(1969) e em Havana (1963).

O tema escolhido para o UIA2020RIO é “Todos 
os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”. As cida-
des se caracterizam, hoje, por fluxos assimétricos 
intensos.  No campo da Arquitetura, essa nova con-
dição urbana se faz sentir a partir de diversos pro-
cessos - da circulação e localização desigual de in-
vestimentos e serviços às diásporas de indivíduos e 
ideias, da vertigem do trânsito de imagens, produtos 
e informações às novas fronteiras sociais. Migrações 
internacionais, expansão demográfica, por um lado, 
e da produção imobiliária, por outro, catástrofes am-
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Trata-se do 
maior evento de 
Arquitetura do
mundo, que 
reunirá entre 
10 mil e 15 mil 
arquitetos
dos cinco 
continentes. 
Será o primeiro 
Congresso
Mundial de 
Arquitetos 
realizado no Brasil

bientais, esgotamento de recursos 
naturais, morte e encolhimento 
de cidades, ação predatória de 
grupos econômicos globais au-
mentam conflitos sociais, desigual-
dades e fragilidades que exigem 
atenção dos arquitetos e urbanis-
tas e da sociedade em geral. 

Diante da rapidez e da escala 
das mudanças, aumenta também 
o sentimento de perda de valores 
culturais e tradições locais, cres-
cem em várias escalas medidas 
protecionistas econômicas, na-
cionalismos, lutas entre grupos 
étnicos, na contracorrente do 
universalismo das décadas ante-
riores, dos esforços de diálogos 
transnacionais, da capacidade 
de resiliência.

Profissionais passam, agora, 
a atuar simultaneamente em di-
versos países. Conceitos, formas 
arquitetônicas, tecnologias cons-
trutivas e estratégias projetuais 
viajam e circulam de um território 
a outro, de modo extremamente 
acelerado, independentemente, 
muitas vezes, de sua adequação 
aos homens e às suas culturas. 
Fenômenos díspares incidem, 
assim, no projeto e na construção 
das cidades e de suas paisagens e 
atingem a prática da Arquitetura e 
do Urbanismo que se vê diante de 
uma ampla, necessária e complexa 
ressignificação de seu lugar social 
e cultural e, portanto, na ampliação 
do campo de atuação do arquiteto. 

Os três relatores do UIA2020RIO, 
responsáveis pelo conteúdo téc-
nico e científico do evento, são os 
arquitetos e professores Elisabete 

França (São Paulo), Margareth 
Pereira (Rio de Janeiro) e Nival-
do Andrade (Salvador), que es-
truturaram este tema central em 
quatro eixos temáticos, que en-
fatizam questões que se interpe-
netram e interpelam os arquitetos 
em sua prática contemporânea. 
Cada eixo temático deverá aco-
lher, de modo transversal, não 
só conferências, comunicações 
e workshops, mas também deba-
tes, exposições e demais iniciati-
vas que perpassam o congresso.

EIXO TEMÁTICO 
“DIVERSIDADE E MISTURA” 

O mundo contemporâneo se 
caracteriza pela diversidade em 
diversos planos, o que eviden-
temente se reflete nos desafios 
que se impõem aos arquitetos e, 
consequentemente, na produção 
arquitetônica. Neste eixo, as prá-
ticas arquitetônicas serão discuti-
das levando-se em conta a diver-
sidade e mistura de culturas em 
quatro planos, constituindo as-
sim quatro subeixos: diversidade 
cultural e cidadania; diversidade 
social e econômica; diversidade 
temporal; diversidade de culturas 
arquitetônicas. 

EIXO TEMÁTICO 
“MUDANÇAS E 
EMERGÊNCIAS”

O mundo em que vivemos 
passa por intensas mudanças, co-
locando em xeque velhos paradig-
mas e promovendo a emergência 
de novos. Neste eixo, as mudan-
ças do mundo contemporâneo e 
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seus reflexos no campo da Arqui-
tetura serão discutidas a partir de 
três dimensões: social, ambiental 
e tecnológica, que correspondem 
a três subeixos: transformações 
sociais e a emergência de um 
novo arquiteto; o arquiteto e a re-
dução dos efeitos das mudanças 
climáticas; as novas tecnologias e 
o campo da Arquitetura. 

EIXO TEMÁTICO 
“FRAGILIDADES E 
DESIGUALDADES” 

A rapidez do processo de 
transformação de um planeta an-
tes rural e agora urbano, resultou 
na impossibilidade de responder 
adequadamente às demandas daí 
decorrentes, e também resultou 
em cidades nas quais convivem os 
cânones tradicionais da Arquite-
tura e do Urbanismo e outras for-
mas de ocupação, como favelas, 
cortiços e abrigos para refugiados 
e imigrantes, que demandam so-
luções emergentes e obrigam os 
arquitetos e urbanistas a explorar 
novas formas de atuação. Essa 
condição será discutida em três 
subeixos: todos os mundos urba-
nos (o que é mesmo periferia?); 
diferentes formas de enfrentar a 

precariedade urbana no campo 
da Arquitetura; e a ampliação das 
conexões e da participação. 

EIXO TEMÁTICO 
“TRANSITORIEDADES 
E FLUXOS”

A nova era digital que se con-
solidou nas últimas duas décadas 
estabeleceu novos fluxos na cir-
culação das informações, ampli-
ficou os intercâmbios culturais e 
as trocas comerciais, deslocou 
indústrias e serviços e modificou 
a percepção do tempo, do traba-
lho e das formas de sociabilidade, 
constituindo uma cultura trans-
nacional, globalmente menos 
enraizada e mais nômade. Neste 
eixo, as questões de mobilidade 
e de fluxos globais serão discuti-
das a partir de quatro subeixos: 
mobilidade e fluxo das migrações 
contemporâneas; a Arquitetura e 
o Urbanismo diante do transitó-
rio; a formação e a prática profis-
sional em tempos de diluição de 
fronteiras nacionais; e a Arquite-
tura lenta em tempos de globali-
zação e aceleração dos fluxos. 

O coordenador geral do  
UIA2020RIO é o arquiteto Sér-
gio Magalhães, ex-presidente na-

cional do IAB. O Comitê de Honra 
do evento, presidido pelo mais 
importante arquiteto brasileiro 
em atividade, Paulo Mendes da 
Rocha, está sendo constituído, 
e já conta com a participação de 
importantes nomes da Arquitetu-
ra e do Urbanismo e da cultura 
brasileira, como o músico e ex-
-ministro da Cultura Gilberto Gil e 
o arquiteto e urbanista Jaime Ler-
ner. O UIA2020RIO acontecerá 
em um conjunto de equipamen-
tos culturais e de lazer localizados 
na área central do Rio de Janeiro: 
Marina da Glória, Museu de Arte 
Moderna do Rio, Palácio Gustavo 
Capanema, Museu do Amanhã e 
Museu de Arte do Rio, dentre ou-
tros. Esta solução permitirá que os 
participantes, ao invés de ficarem 
fechados em um centro de con-
venções durante os quatro dias do 
evento, possam vivenciar a cidade 
e apreciar a paisagem do Rio de 
Janeiro, além de aproximar a po-
pulação carioca dos participantes 
do evento. 

O IAB entende que a realiza-
ção do UIA2020RIO é uma opor-
tunidade única para reinserir a 
Arquitetura brasileira no cenário 
internacional e para reforçar, jun-
to à sociedade, a importância da 
Arquitetura e do Urbanismo na 
melhoria das nossas cidades e da 
nossa qualidade de vida. Neste 
sentido, o UIA2020RIO conta com 
a colaboração dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo do Bra-
sil (CAU/BR) e do Rio de Janeiro 
(CAU/RJ), bem como das demais 
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Marina da Glória, no Rio de Janeiro

entidades de Arquitetura e Urba-
nismo brasileiras: Federação Na-
cional de Arquitetos e Urbanistas 
(FNA), Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
(ABEA), Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura (AsBEA) 
e Associação Brasileira de Arquite-
tos Paisagistas (ABAP). Conta ain-
da com o apoio das demais orga-
nizações internacionais das quais 
o IAB é fundadora – a Federação 
Pan-Americana de Associações 
de Arquitetos (FPAA) e o Conselho 
Internacional dos Arquitetos de 
Língua Portuguesa (CIALP) - e de 

entidades como a Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-
-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo (Anparq). n

Nivaldo Andrade é Presidente Na-
cional do Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB). Arquiteto e urba-
nista, mestre e doutor em Arqui-
tetura e Urbanismo pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), é 
professor da mesma instituição e 
sócio-fundador do escritório A&P 
Arquitetura e Urbanismo. 
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Uno novo olhar 
à profissão
O novo presidente à frente do CAU/BR fala sobre as 
conquistas já alcançadas pela autarquia em seus 
primeiros anos de história, os principais planos de sua 
gestão e os desafios a enfrentar

1. O CAU inicia agora a sua ter-
ceira gestão desde a criação do 
Conselho. É, portanto, um órgão 
jovem, mas que já começa a cons-
truir uma história em sua existên-
cia. Quais foram as principais con-
quistas do Conselho até agora e o 
que ainda é necessário fazer ou o 
que deve ser aprimorado? O que a 
sua gestão traz como prioridade 
para o desenvolvimento do Con-
selho nos próximos três anos?
A nova gestão do CAU/BR, tendo 
como princípio a dimensão fede-
rativa da autarquia, propõe uma 
construção participativa de modo 
a garantir o aprimoramento per-
manente das normas e processos, 
para racionalizar a burocracia, di-
minuir seus entraves e garantir a 
eficiência e a eficácia das ações 
internas e externas do CAU. Essas 
determinações se referem à valo-

rização profissional, à regulamen-
tação e ao acompanhamento e 
apoio às ações dos CAU/UF em to-
dos os estados da federação. De-
veremos, também, contribuir para 
o equacionamento dos problemas 
urbanos da sociedade brasileira, a 
partir de uma grande discussão da 
ocupação do território do país, as-
sociada ao debate da conjuntura 
socioeconômica nacional – sem-
pre considerando a desigualdade 
social e o desequilíbrio regional 
históricos que se reproduzem per-
versamente no espaço urbano. 

O Plano da Gestão 2018-2020 
do CAU/BR colherá subsídios no 
Planejamento Estratégico do Con-
selho 2013-2023 e nas propostas 
apresentadas nas Conferências 
Nacionais de Arquitetura e Urba-
nismo, realizadas em 2014 em 
Fortaleza e em 2017 no Rio de 

LUCIANO GUIMARÃES
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Janeiro. Sua execução deverá pri-
mar por atitudes ativas, participa-
tivas e democráticas, envolvendo 
Conselheiros e Colaboradores e 
proposituras dos CAU/UF, pauta-
das por corresponsabilidades na 
proposição e cumprimento das 
decisões coletivas. É muito impor-
tante que o CAU/BR mantenha um 
diálogo permanente e ativo com 
os 27 CAU/UF e com as entidades 
nacionais de Arquitetura e Urba-
nismo de modo a ampliar o diálogo 
com os profissionais, os entes pú-
blicos e a sociedade. 

As ações estão baseadas no 
trabalho desenvolvido pelas comis-
sões temáticas do CAU/BR. Como 
exemplo, podemos citar alguns 
trabalhos que já estão em anda-
mento - A Comissão de Exercício 
Profissional pretende elaborar um 
guia de atividades técnicas dos ar-
quitetos e urbanistas, para ajudar 
servidores do CAU e profissionais 
a entenderem melhor quais são 
as atribuições privativas e as atri-
buições compartilhadas. Também 
quer analisar a oferta de trabalhos 
pela internet. A Comissão de Ensino 
e Formação, dentre outros assun-
tos, vai atuar na estruturação do 
Sistema de Acreditação de Cur-
sos de Arquitetura e Urbanismo, 
conferindo selos de qualidade aos 
cursos que atenderem aos critérios 
do CAU/BR. A Comissão de Plane-
jamento e Finanças vai estudar a 
implementação de novas formas de 
acertos dos débitos em atraso e a 
possibilidade de separação das da-
tas de pagamento de anuidades de 
pessoa física e pessoa jurídica. Já a 
Comissão de Ética e Disciplina deve 
trabalhar proposta de regulamen-
tação do processo ético-disciplinar 
por falta de pagamento de Regis-
tro de Responsabilidade Técnica 

ciações de Arquitetos. A arquiteta 
Mirna Lobo, primeira gerente-ge-
ral do CAU/BR, recebeu da FPAA 
o Prêmio Arquiteto em Função 
Pública durante o XXV Congresso 
Pan-Americano de Arquitetos, no 
ano passado, devido ao seu tra-
balho com o modelo de gestão e 
a base tecnológica de informação 
utilizadas pelo CAU. 

Neste ano, alguns CAU/UF já 
devem começar a utilizar drones 
nas atividades de fiscalização, cru-
zando as imagens aéreas com os 
dados do SICCAU. Isso permitirá 
às equipes de fiscalização detec-
tar com mais agilidade e precisão 
as obras irregulares que estão sen-
do feitas nas cidades.

(RRT), anuidade, taxas, preços de 
serviços e multas devidos ao CAU. 
A Comissão Especial de Política 
Profissional decidiu encaminhar ao 
Colegiado das Entidades Nacionais 
dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU) 
proposta para o desenvolvimento 
de ações conjuntas, objetivando 
a implantação efetiva das Tabelas 
de Honorários e do Salário Mínimo 
Profissional. 

2. A criação do CAU apresentou 
aos arquitetos e urbanistas uma 
nova e inédita forma de relação 
entre os profissionais de seu Con-
selho: o paradigma tecnológico 
estabelecido pelo SICCAU. Após 
seis anos de existência, como o 
senhor avalia o Sistema e qual a 
importância da ferramenta para a 
atividade profissional dos arqui-
tetos e urbanistas brasileiros?
O SICCAU foi e continuará sendo 
a grande ferramenta de relaciona-
mento entre os entes do Conselho 
e destes com os profissionais e a 
sociedade. O sistema baseado 
em tecnologia de TI e geoproces-
samento tem ampla abrangência 
para atender as demandas do 
Conselho e profissionais, além 
de ser reconhecido por diversos 
órgãos públicos em todo o Brasil. 
Com certeza o aprimoramento do 
SICCAU será uma das prioridades 
da nossa gestão. Recentemente 
recebemos uma série de deman-
das dos CAU/UF que já foram leva-
das ao Colegiado de Governança 
do Centro de Serviços Comparti-
lhados, que agora vai decidir como 
encaminhar essas questões. 

Importante destacar que 
trata-se de um trabalho pioneiro, 
reconhecido pelo Tribunal de Con-
tas da União e também pela Fe-
deração Pan-Americana de Asso-
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O SICCAU foi e continuará 
sendo a grande ferramenta 
de relacionamento entre os 
entes do Conselho e destes 
com os profissionais e 
a sociedade

“

3. Segue como pauta prioritária no 
Congresso Nacional a revisão da 
chamada Lei das Licitações. En-
tre outros pontos, o CAU defende 
principalmente a necessidade da 
exigência da contratação de Proje-
tos completos para obras públicas. 
Como tem sido a atuação do Con-
selho durante a tramitação? Quais 
as chances dessa e de demais rei-
vindicações serem atendidas?
O CAU/BR vem articulando com o 
presidente da Comissão Especial e 
o Relator do Projeto expondo seus 
pontos de vista e recentemente 
participou de audiência pública 
no Congresso Nacional para dis-
cutir a revisão da Lei de Licitações. 
A Câmara dos Deputados montou 

uma comissão especial para de-
bater a proposta, e tem realizado 
diversas audiências públicas para 
promover a participação de di-
versos atores sociais. Arquitetos 
e urbanistas, representados pelo 
CAU/BR e entidades nacionais na 
ocasião, defenderam que o pro-
jeto completo esteja pronto antes 
da contratação de obras públicas 
e que seja extinta a modalidade 
de “contratação integrada”, onde 
a licitação de obras públicas pode 
ser realizada a partir de um sim-
ples anteprojeto, algo que já se 
provou malsucedido nas obras da 
Copa, das Olimpíadas e em tan-
tas outras. Nessa modalidade, os 
projetos executivos e complemen-

tares são elaborados pela emprei-
teira vencedora da licitação, o que 
possibilita o aumento de custos, 
a prorrogação de prazos e a fal-
ta de garantia da qualidade dos 
materiais empregados. O Projeto 
Completo, por outro lado, detalha 
materiais, prazos e custos, preve-
nindo atrasos e sobrepreços nas 
obras, além de facilitar a fiscaliza-
ção dos órgãos de controle. 

As propostas do CAU/BR e das 
entidades nacionais de arquitetos 
e urbanistas (IAB, FNA, AsBEA, 
ABEA, ABAP e FeNEA) podem ser 
resumidas em cinco pontos:
1. A implantação de sistemas 

de Planejamento Territorial 
e Urbano, nas três instâncias 
de governo, como função de 
Estado.

2. Que cada obra pública, seja 
edilícia, urbanística ou de in-
fraestrutura territorial esteja 
previamente contemplada 
pelos sistemas de planeja-
mento.

3. Toda obra deve ser licitada a 
partir de projeto completo.

4. Todo projeto deve ser inicia-
do a partir de definição de 
planejamento.

5. Todo planejamento deve se-
guir política pública.
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Esse é um combate que o CAU 
vem travando incessantemente 
desde 2013, com várias ações, 
como campanhas publicitárias e 
mobilização de arquitetos e urba-
nistas em todo o Brasil. Evidente-
mente que estamos combatendo 
grandes interesses econômicos, 
mas seguiremos nesta luta. Acre-
ditamos que a exigência do projeto 
completo não é apenas a chave 
para melhoria das obras públicas, 
mas também para combater a cor-
rupção praticada hoje no Brasil. 

Defendemos também o Con-
curso Público de Arquitetura como 
forma de licitação de projetos de 
Arquitetura e Complementares de 
Engenharia. Essa modalidade já 
deveria ser a definida como pre-
ferencial, de acordo com a lei de 
licitações atual, mas quase não 
é usada. Trata-se de uma reco-
mendação da União Internacional 
de Arquitetos (UIA) e da Unesco, 
porque democratiza o acesso ao 
trabalho e traz reflexos positivos 
no desenvolvimento científico e 
tecnológico da área. 

4. Pesquisa feita pelo Conselho 
aponta que boa parte das pesso-
as que já contrataram um arqui-
teto e urbanista para construir ou 
reformar, voltariam a contar com 
o seu serviço. No entanto, ainda 
é uma minoria que busca estes 
profissionais no mercado. O que 
é preciso ser feito para reverter 
esse quadro?

“Arquitetura e Urbanismo para 
todos” – esse lema induz a priori-
dade da gestão para divulgar a 
abrangência do trabalho do arqui-
teto e urbanista no atendimento às 
demandas do cidadão e da cidade. 
O CAU/BR tem feito isso de manei-
ra incessante, principalmente por 

meio das campanhas do Dia do 
Arquiteto. Em dezembro passado, 
lançamos a campanha “Cinco ra-
zões para contratar um arquiteto 
e urbanista”, que foi visto por 122 
milhões de pessoas em todo o Bra-
sil por meio da TV Aberta. Estamos 
reforçando essa mensagem agora 
com a estreia do Minuto Arqui-
tetura para a Vida, programa de 
rádio que vai ao ar três vezes por 
semana na rádio CBN e explica à 
população em geral as principais 
vantagens de se contratar arqui-
tetos e urbanistas: economia, se-
gurança, planejamento, conforto, 
valorização do imóvel. O objetivo 
é conscientizar a população bra-
sileira sobre a necessidade da 
contratação de arquitetos e ur-
banistas em obras de reforma ou 
construção. Também temos con-
tado com entrevistas à imprensa, 
onde explicamos da necessidade 
de se contratar arquitetos e urba-
nistas, principalmente devido à 
Norma de Reformas da ABNT, que 
tem sido amplamente divulgada 
pela imprensa. Nesse campo, já 
conseguimos alguns resultados: 
de 2015 a 2017, os serviços de re-
formas executados por arquitetos 
e urbanistas cresceu 20%. 

Outra vertente são ações de 
apoio à Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social. 
Para divulgar a Lei 11.888, que dá 
a toda família com renda inferior 
a três salários mínimos o direito 
de ser auxiliada por um arquiteto 
ou engenheiro, contratados pelas 
Prefeituras ou Estado. O CAU/BR 
definiu que todos os CAU/UF de-
vem destinar 2% de seu orçamen-
to anual para apoiar ações desse 
tipo. Também estamos divulgando 
em nossos meios de comunicação 
uma série especial de reportagens 

sobre o tema, mostrando como 
arquitetos e urbanistas têm con-
seguido transformar a realidade 
das cidades brasileiras por meio 
de ações de Assistência Técnica. 
O objetivo é provar que arquite-
tos e urbanistas fornecem servi-
ços essenciais para a população. 
Porém, a reversão desse quadro 
se dará com maior abrangência 
com as ações executivas junto às 
Prefeituras e outras entidades, 
realizadas pelos CAU/UF, prin-
cipalmente por meio da fiscali-
zação. Esperamos poder realizar 
um grande trabalho em conjunto 
e reverter esse quadro, de forma 
contínua e permanente.

5. O CAU/BR construiu no último 
período um trabalho importante 
na relação diplomática do Brasil 
com diversas organizações inter-
nacionais de Arquitetura em todo 
o mundo, inclusive estabelecen-
do termos de cooperação e assi-
nando tratados de entendimentos 
importantes. Qual a importância 
dessas ações? A consolidação 
dessas relações pode contribuir 
para aumentar a presença de pro-

O objetivo
é conscientizar a 
população brasileira
sobre a necessidade 
da contratação de 
arquitetos e urbanistas
em obras de reforma 
ou construção

“
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fissionais brasileiros no mercado 
internacional?

A c r e d i t a m o s  q u e  s i m . O 
CAU/BR, por meio do programa 
Capacitação para o Mercado Ex-
terior, realizou sete oficinas trei-
nando arquitetos e urbanistas de 
áreas fronteiriças e das maiores 
capitais para ampliar o mercado 
de trabalho dos profissionais bra-
sileiros para países vizinhos como 
Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Guiana Francesa. Em 2015, as ex-
portações de serviços de Arquitetu-
ra e Urbanismo renderam R$ 16,9 
milhões aos escritórios brasileiros. 
Mais de 300 profissionais partici-
param dos treinamentos em São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Foz do Iguaçu (PR), Santana do 
Livramento (RS), Chapecó (SC), 
Dourados (MS) e Macapá (AP). 
Em 2018, a Comissão de Relações 
Internacionais do CAU/BR vai pro-

mover em 2018 quatro novas Ofici-
nas de Capacitação para o Merca-
do Exterior, ensinando arquitetos 
e urbanistas como vender seus 
serviços em outros países. Com o 
sucesso da iniciativa, os cursos de 
2018 não serão direcionados mais 
apenas aos mercados fronteiriços, 
mas em diversas áreas do território 
nacional. Deverão ser realizados 
em quatro capitais brasileiras, ain-
da a serem definidas. 

Quanto aos acordos internai-
conais, já temos 13 acordos assi-
nados com organizações de arqui-
tetos de países das Américas, da 
Europa e da África. Estamos em 
negociação para novos acordos, e 
devemos aumentar nossa presen-
ça internacional com a participa-
ção na Feira de Design de Milão 
e o Congresso Anual do American 
Institute of Architects, nos Estados 
Unidos.

6. Em 2016, o CAU/BR reali-
zou um concurso público para a 
construção de uma nova sede. 
Como está o andamento desse 
projeto? Há previsão de inau-
guração? Além do prédio, o que 
mais de novidade este espaço 
deve trazer?

O CAU/BR e o IAB-DF reali-
zaram em 2016 Concurso Públi-
co de Arquitetura para escolha 
do Projeto Executivo da sua nova 
sede compartilhada. O concurso 
recebeu 328 inscrições. A área 
útil do edifício projetado terá até 
5.000 m² (cinco mil metros qua-
drados), com mais até 2.500 m² 
(dois mil e quinhentos metros 
quadrados) de construção em 
subsolo destinado exclusivamen-
te a estacionamentos, locais téc-
nicos e prumadas de circulação 
vertical. A verba destinada para 
a obra é de R$ 14 milhões. Uma 
equipe de jovens arquitetos, dos 
escritórios São Paulo Arquitetos e 
Coa Arquitetos, venceu o certame 
com um estudo preliminar que 
destacou-se pela sua “imagem 
forte e austera”, com uma grande 
praça lateral de transição e conví-
vio, e pela clareza na espacializa-
ção do programa.  

O projeto completo está em 
fase de desenvolvimento e a rea-
lização da obra deve ser licitada 
após concluído o “projeto comple-
to”. Usando critérios de qualidade e 
licitando a obra a partir de um pro-
jeto completo, com detalhamento 
de materiais, custos e prazos de-
finidos, o CAU/BR e o IAB-DF es-
peram que o certame sirva como 
referência para a contratação de 
obras públicas no Brasil. n
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Os assuntos mais relevantes sobre Arquitetura,
com dicas e informações sobre o assunto

ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS: 
O O CAU/BR tem uma novidade incrível para arquitetos e 
urbanistas de todo o Brasil. Três vezes por semana, a rádio 
CBN veicula o programa "Arquitetura para a Vida", que vai 
explicar à população em geral as principais vantagens 
desecontratar arquitetos e urbanistas: economia, segurança, 
planejamento, conforto, valorização do imóvel.

TTudo isso e muito mais todas as segundas, 
quartas e sextas no Jornal da CBN primeira 
edição! Ouvido atento!
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Com foco na população de baixa renda, a Assistência 
Técnica pode mudar a face das cidades e ampliar o 

alcance da Arquitetura e Urbanismo no Brasil

O direito ao 
PROJETO

POR  EPAMINONDAS NETO
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Através da assistência 
técnica a comunida-
des de baixa renda, 
arquitetos e urbanis-

tas estão abrindo caminhos para 
uma frente de mercado inexplo-
rada, derrubando o estereótipo da 
Arquitetura “elitista”, e cumprindo 
um papel social num país com um 
déficit qualitativo e quantitativo na 
área de habitação.

Orçamentos apertados, obstá-
culos burocráticos e a necessida-
de de articular agendas às vezes 
distintas entre órgãos públicos, 
agentes privados e moradores são 
algumas dificuldades.

A boa notícia é que uma rara 
combinação de leis, verbas e dis-
posição por parte de instituições 
privadas e públicas – incluindo o 
CAU – pode tornar o que historica-
mente sempre foi um conjunto de 
iniciativas bem intencionadas mas 
pontuais em uma política pública 
efetiva e regular.

Por meio de editais, seminá-
rios e campanhas, o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo está 
apoiando esse novo momento da 
Assistência Técnica em Habita-
ção de Interesse Social - ATHIS, 
dez anos após a promulgação da 
lei federal que regula a matéria 
(veja o box).

UM CATÁLOGO DE IDEIAS
Uma campanha está em cur-

so exclusivamente para divulgar 
as boas ideias desenvolvidas por 
todo o país: a cada semana, os si-

tes do CAU/BR e dos CAU/UF pu-
blicam iniciativas bem sucedidas 
na área.

“A habitação social torna-se 
um tema extremamente impor-
tante em um ano como 2018, 
quando o Brasil elegerá seu novo 
presidente da República”, ressal-
ta o presidente do CAU/BR, Lucia-
no Guimarães. “Com os exemplos 
a serem divulgados, esperamos 
sensibilizar os candidatos a tra-
tarem o assunto com seriedade 
e prioridade em seus programas, 
da mesma forma como a mídia 
nos debates que promoverem 
com eles”. 

“A Assistência Técnica é um 
tema importantíssimo para a so-
ciedade brasileira. A maioria das 
construções do país é executada 
sem a participação de profissio-
nais devidamente habilitados. 
O resultado desta equação, por 
muitas vezes, tira a vida das pes-
soas inocentes”, constata o presi-
dente do Conselho paulista, José 
Roberto Geraldine Junior.

“O CAU/SP está se empe-
nhando para mudar este cenário 
gradualmente. A recente cria-

ção da Comissão Temporária de 
ATHIS (em março) e os editais de 
parcerias vão contribuir para a 
mudança deste cenário”.

SEIS MILHÕES DE 
OPORTUNIDADES PARA 
CONSTRUIR E REFORMAR

Esse é o cenário: milhares de 
brasileiros vivem mal, e não têm 
renda suficiente para contratar 
profissionais de Arquitetura ou En-
genharia. Constroem com os (pou-
cos) recursos e o conhecimento 
de que dispõem. Ocupam áreas 
sem infraestrutura, sem equipa-
mento urbano e sem posse legal, 
em morros e periferias sujeitos a 
desocupações violentas, incên-
dios, enchentes e deslizamentos, 
que causam perdas de vidas e de 
patrimônio, tão constantes do no-
ticiário como se fossem eventos 
planejados e regulares do calen-
dário nacional.

Pelas cifras oficiais, o déficit 
habitacional do país era estima-
do em 6 milhões de domicílios 
no ano de 2014, o que abrange 
desde domicílios “rústicos” (taipa 
ou palha), favelas, cômodos com 

Estudo de campo no Bairro Nova Esperança, em Sorocaba/SP, 
para reurbanização da comunidade
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excesso de habitantes, a habi-
tações improvisadas e precárias 
em baixios de pontes.

Mais de 87% deste déficit 
habitacional estava concentra-
do nas áreas urbanas do país; 
28,3% somente nas regiões me-
tropolitanas.

A região Sudeste respondia 
por 40% do problema. No Estado 
de São Paulo a necessidade de 
novas casas superava 1 milhão 
de moradias – a maioria na re-
gião metropolitana da capital.

Outro dado fundamental: 
83% da necessidade por mora-
dia digna dizia respeito a famí-
lias com até 3 salários mínimos. 
A consequência é captada com 
precisão pela pesquisa do ins-
tituto Datafolha, encomendada 
pelo CAU/BR em 2015: quase 
86% dos entrevistados que afir-
maram já ter feito uma obra ou 
reforma admitiram que não usa-
ram os serviços de um arquiteto 

coordenador da Comissão de Políti-
ca Urbana e Ambiental do CAU/SP.

“A Assessoria Técnica pode ter 
um papel estratégico para criar um 
produto intermediário entre isso, 
ou seja, uma produção habitacio-
nal que seja mais barata do que 
uma unidade pronta, e mais qualifi-
cada do que a autoconstrução”.

O QUE JÁ FOI FEITO E 
O QUE SE PODE FAZER

A ATHIS no Brasil tem um 
passado e um presente ricos em 
propostas e soluções, que podem 
informar as próximas etapas. Há 
mais de 20 anos, ONGs como o 
grupo Peabiru e o grupo Usina atu-
am na área, assistindo a associa-
ções de bairro e órgãos públicos 
em projetos de moradia popular 
nas periferias de Osasco, São Ber-
nardo do Campo, São Paulo, e até 
mesmo Belo Horizonte.

Em São Luiz do Paraitinga/SP, 
a união de forças entre universi-

ou engenheiro, principalmente por 
razões financeiras (45%).

ALTERNATIVAS À 
UNIDADE PRONTA

Desde o extinto BNH (Banco 
Nacional de Habitação, criado du-
rante a ditadura militar) até o progra-
ma Minha Casa Minha Vida (2009), 
o governo tenta enfrentar o proble-
ma – com resultados discutíveis.

“Hoje ainda se tem, infeliz-
mente, duas situações: toda a 
atuação do Estado está dirigida 
para produzir uma unidade pron-
ta, que muitas vezes o morador 
quer reformar, quer mudar, e aca-
ba investindo e transformando; 
e por outro, você tem a favela, o 
loteamento irregular, clandestino, 
sem infraestrutura, onde se auto-
constrói, comprando material no 
depósito, a custos altíssimos, sem 
assessoria técnica, sem um pro-
jeto de qualidade”, sintetiza o ar-
quiteto e urbanista Nabil Bonduki,  

Atual Assentamento 20 de Novembro, em Porto Alegre/RS
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dade, órgãos do governo estadual 
e o poder municipal, junto com a 
população local, ajudaram a cons-
truir um Plano Diretor (2014) para 
gerir o processo de reconstrução da 
cidade, severamente afetada pelas 
fortes enchentes de 2010 (veja arti-
go na revista Móbile#8). 

Mais recentemente, em Diade-
ma (Grande São Paulo), a Prefeitu-
ra inaugurou no início deste ano as 
Casas Cubo (leia mais no box), em 
resposta a um desafio técnico e so-
cial no setor de Nova Habitat.

No interior paulista, alunos e 
professores da Universidade de 
Sorocaba fizeram um detalhado 
estudo de campo sobre o bairro de 
Nova Esperança na zona norte, de 
alta vulnerabilidade social, e estão 
captando recursos para colaborar 
na reurbanização da comunidade.

A proposta do NATUS (Núcleo 
de Assistência Técnica da Univer-
sidade de Sorocaba) inclui auxi-
liar a criação de uma política local 
para a área de ATHIS.

“Se nós não tivermos uma lei 
municipal, o projeto (de assistên-
cia técnica) pode não ter conti-
nuidade conforme muda a gestão. 
É importante que tenha uma lei 
com uma destinação dos recursos, 
com uma previsão de recursos ano 
a ano, para delimitar quanto vai 
pagar para o profissional”, afirma 
Tiago da Guia, professor da Uniso 
e arquiteto da prefeitura.

“A ideia é entregar uma minuta 
de um projeto de lei para a Câmara 
Municipal e para a Secretaria da 
Habitação até o fim do primeiro 
semestre”.

A CONTRIBUIÇÃO DOS CAU/UF
Desde o ano passado, o CAU/BR e os CAU/UF 

estabeleceram o compromisso de destinar 2% de 
sua receita para ações e parcerias relativas à ATHIS.

Antes, ainda em 2015, o CAU/BR havia lança-
do um edital para propostas alinhadas à missão de 
“promover Arquitetura e Urbanismo para todos”, 
concedendo apoio financeiro a projetos em Alago-
as, Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No Rio Grande do Sul, o CAU/RS vai apoiar  o 
projeto, viabilizado pelo Sindicato dos Arquitetos no 
Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS), que prevê 
tornar o edifício do bairro Floresta, em Porto Alegre, 
em lar digno para aproximadamente 40 famílias de 
baixa renda.

O CAU/SP realizou em novembro último um se-
minário específico sobre ATHIS no intuito de fornecer 
subsídios para o futuro edital, podendo ampliar seu 

Desde o ano 
passado, o 
CAU/BR e 
os CAU/UF
estabeleceram 
o compromisso 
de destinar 
2% de
sua receita 
para ações 
e parcerias 
relativas à 
ATHIS
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escopo para ações de formação dos 
profissionais.

“O CAU/SP e o CAU/BR inves-
tirão recursos específicos para o 
desenvolvimento profissional, com 
o planejamento de ações para apli-
cação da Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social”, es-
clarece o coordenador da Comissão 
de Desenvolvimento Profissional do 
CAU/SP, arquiteto e urbanista An-
dré Blanco. 

“Pretende-se assim, formalizar 
diversas parcerias, patrocinar diver-
sas ações que utilizem as atribuições 
profissionais do arquiteto e urbanis-
ta para regularização fundiária, re-
gularização de obras, pequenas re-

Projeto de habitação popular para 
Assentamento 20 de Novembro

Dez anos da lei de assistência técnica pública 
e gratuita

Em dezembro de 2008, foi promulgada a lei federal 
11.888, que estabelece o direito à assistência técnica 
pública e gratuita para famílias com renda até 
3 salários mínimos.

Como muitas leis no Brasil, essa matéria teve uma 
relativamente longa tramitação no Congresso: em 2002, 
o então deputado federal Clovis Ilgenfritz da Silva, não por 
coincidência um arquiteto e urbanista, apresentou um 
Projeto de Lei para a concessão de assistência técnica 
gratuita. Essa proposta vai servir de base para o PL do 
também arquiteto Zezéu Ribeiro, e que vai dar origem  
à lei federal.

Segundo o chefe de Capacitação e Formação 
Profissional da ONU-Habitat - Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos, Claudio 
Acioly Jr, a lei é inovadora. “Entretanto, a aplicação 
da lei depende da ação daqueles que querem realizar 
esse direito e da ação do poder público estabelecido: 
municípios e entidades governamentais, que ao 
reconhecerem esse direito, irão protegê-lo e realizá-lo 
através do cadastramento, assinatura de contratos, 
convênios e gestão de processos envolvendo a 
formulação, aprovação, aceitação, acompanhamento e 
até repasses de recursos para realização do projeto”.

Acioly lembra que cerca de 23% da população 
urbana da América Latina vive em assentamentos 
informais e precários (favelas, barreadas, grotas, 
“tugurios”, “villas” e “campamentos”), num fenômeno  
de “urbanização informal”.

Se quisermos reverter esse fenômeno, “será 
necessário, entre outras coisas, diversificar a oferta e 
as opções habitacionais no que diz respeito à tipologia, 
tamanho, nível de acabamento, preço, localização”, 
avalia o arquiteto e planejador urbano, “e ainda levar 
à escala essa diversificação, inclusive com opções de 
aluguel, além de ao mesmo tempo urbanizar e regularizar 
os assentamentos possíveis de serem regularizados”. 

“Para surtir o efeito desejado de reduzir a 
clandestinidade construtiva e a habitação precária, 
um programa de ATHIS deve ser parte de um conjunto 
de programas, e não ser tratado isoladamente como a 
grande solução para a informalidade”, acrescenta.
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Casas Cubo, em Diadema
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formas, projeto arquitetônico e urbanístico, dentre 
outras ações, relativas à ampliação da ATHIS”.

POLÍTICA DE IMPACTO URBANO
“É responsabilidade do arquiteto e urbanista 

cuidar da cidade”, afirma a arquiteta e urba-
nista Josemée Gomes de Lima, coordenadora da 
Comissão de Política Profissional (CPP) do CAU/BR.

A “cidade informal”, construída sobre terrenos 
sem regularização, sem respeitar os códigos de obra 
e de urbanização nem profissional responsável, pre-
cisa dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo. 

É opinião dos especialistas que a ATHIS pode 
e deve ser usada também como uma ferramenta 
de política urbana e não somente de política ha-
bitacional: ter um escritório de assessoria técnica 
articulado com um plano de urbanização é extre-
mamente importante.

A população vai continuar a crescer e exigir 
mais prédios, mais casas. As políticas para atacar o 
déficit habitacional têm que ser aplicadas de forma 
integrada, de forma concomitante, pondera o arqui-
teto e urbanista Wilson Vargas, coordenador da Co-
missão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR. 

“O que nós defendemos hoje também é que 
não devemos trabalhar somente com as conse-
quências. (...) você tem que criar uma política 
que promova uma ocupação ordenada”, avalia. 
“É possível ter uma política de implementar uma  

Assistência Técnica que organi-
ze as construções futuras. Não 
é mais para resolver problemas, 
mas para prevenir”.

O DIREITO AO PROJETO
Programas do governo fede-

ral, a exemplo do “Cartão Refor-
ma” e do FNHIS (Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse So-
cial), exigem como contrapartida 
a prestação de serviços de “assis-
tência técnica gratuita nas áreas 
de Arquitetura e Engenharia”.

Para converter esses recur-
sos em serviços à população, as 
prefeituras precisam de um corpo 
técnico ou dos convênios adequa-
dos com ONGs ou entidades pro-
fissionais para reverter esses re-
cursos em serviços à população.

“(A ATHIS) abre um mercado 
de trabalho a que nós não estamos 
acostumados”, comenta Josemée 
Gomes de Lima, do CAU/BR. 

“Nossa profissão foi estigma-
tizada como sendo muito elitista, 
e nossas universidades, de forma 
geral, não formam os profissionais 

A ATHIS 
pode e deve 
ser usada  
também 
como uma 
ferramenta 
de política 
urbana e 
não somente 
de política 
habitacional
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Por vias estreitas: a solução das Casas Cubo 
Ao desafio técnico de encaixar uma dezena de 

famílias num terreno estreito e próximo de uma in-
dústria química em Diadema (Grande São Paulo), os 
arquitetos e urbanistas responsáveis responderam 
com uma saída original: 11 sobrados geminados, 
com cozinha americana, lavanderia, dois dormitó-
rios, banheiro e até uma pequena sacada.

Fabrícia Zulin, que assinou o projeto com Milton 
Nakamura, relata os percalços para o projeto de ur-
banização do conjunto “Nova Habitat”, inaugurado 
em janeiro deste ano.

“No Núcleo Habitacional / ou Comunidade Novo 
Habitat, uma das questões que encaramos era que 
as famílias não queriam sair daquela área. Mesmo 
com esse problema de o terreno ser muito estreito, a 
proximidade com a indústria química, e a prefeitura 
oferecendo moradia, as famílias já ocupavam aquela 
área desde os anos 90.

Um dos desafios técnicos desse projeto foi a di-
mensão das casas, lotes de 5 x 5,5 m, o que foi muito 
discutido (...) O projeto passou pela análise de várias 
comissões da Prefeitura; e houve um esforço muito 
grande, uma união das diversas áreas para que a 
gente conseguisse consolidar as obras no local.

Por causa da configuração do terreno, não foi 
possível ter abertura nos fundos das casas. Agora, 
não é porque não têm janelas nos fundos nem dos la-
dos é que as casas são ruins. Elas têm ventilação, têm 
iluminação. Uma das soluções foi ventilação zenital 
para  os banheiros, por exemplo.

E havia a demanda dos moradores. A questão 
era que havia demandas muito específicas, mas, por 
questão da racionalização do trabalho e garantia de 
sua viabilidade financeira tinha que construir casas 

iguais para todos. Houve em torno de uma dezena 
de reuniões com os moradores. Eles acompanharam 
muito de perto toda a discussão dos projetos, e claro, 
surgiram várias questões.

Por exemplo: o plano original era fazer as casas 
de alvenaria estrutural, porque a construtora argu-
mentava que iria fazer as obras saírem mais rapida-
mente. Mas os moradores foram contra. Eles prefe-
riam a estrutura mais convencional porque havia o 
interesse de modificar o projeto mais tarde. Eles per-
guntavam: ‘e se eu quiser abrir uma porta na parede 
mais tarde, eu posso fazer isso?’ Na alvenaria estru-
tural esse tipo de alteração é mais difícil.

Nesses casos, quem está do lado técnico tem 
que ouvir as pessoas, mas têm que assumir um pou-
co o controle da situação. Mas nós conversamos com 
a construtora, fizemos uma alteração no orçamento 
e conseguimos atender essa demanda.

Na Assistência Técnica, você tem essa questão 
da verba pública, você está construindo com dinhei-
ro público, mas tem essas demandas específicas, e 
é necessário ter alguma flexibilidade.”

para a vida real, para atuar na cidade 
real. Com isso, saímos das universi-
dades com uma visão incompleta 
em relação às atribuições profissio-
nais do arquiteto e urbanista”.

Mas a iniciativa dos CAUs 
em reservar parte da receita para 
projetos de habitação social, e o 

envolvimento de agentes públicos 
como os bancos estatais, para a 
coordenadora da CPP, criam pers-
pectivas mais otimistas.

“A gente já está começando 
a tornar a ATHIS mais visível. As 
pessoas estão começando a en-
xergar essa possibilidade”, acre-

dita. “Tenho convicção de que nos 
próximos anos vamos colher mui-
tos bons resultados em Assistên-
cia Técnica”. n
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GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA: 
risco para a profissão e para o País
Agravar o sucateamento 
do ensino superior e 
despejar profissionais 
despreparados no 
mercado: para o CAU, 
estes e outros problemas 
estão vindo a reboque 
do avanço do EAD  

S ob a alegação da inclusão, 
modernidade ou simples 
economia, a expansão 

das modalidades de graduação 
à distância tem preocupado os 
órgãos de regulamentação profis-
sional, como o CAU. A qualidade 
da formação de arquitetos e urba-
nistas é um dos principais pontos 
de atenção do Conselho. Nesse 
sentido, a aproximação com as 
instâncias diretamente responsá-
veis pela garantia da qualidade do 
ensino superior no país, como o 
Ministério da Educação e Secreta-
ria de Regulação e Supervisão do 
Ensino Superior (SERES), é consi-
derada prioritária. 

O avanço da carga horária 
permitida nas modalidades à 
distância e, principalmente, as 
propostas de permissão da gra-
duação completa não presencial 
na área preocupam o Conselho. 
Nesse sentido, o CAU/BR mani-
festou descontentamento e pre-
ocupação com a oferta de cursos 
de graduação na modalidade 
Educação à Distância em Arquite-

tura e Urbanismo, de acordo com 
documento oficial sobre o tema. 
O texto diz: “Os cursos de Arquite-
tura e Urbanismo na modalidade 
EAD, até agora cadastrados pelo 
MEC, não atendem a legislação 
vigente do setor educacional, por 
não contemplarem a relação pro-
fessor/aluno própria dos ateliês de 
projeto e outras disciplinas, nem 
as experimentações laboratoriais 
e a vivência para a construção co-
letiva do conhecimento”.

Para o coordenador da Co-
missão de Ensino e Formação do 
CAU/SP, José Antonio Lanchoti, 
é imprescindível o ato presen-
cial na formação do profissional 
de Arquitetura e Urbanismo, 
“mantendo-o em constante si-
nergia com a troca de informa-
ções entre colegas e professores 
por meio de ateliers, laboratórios 
e canteiros experimentais de 
obras e materiais, de visitas téc-
nicas e de estudos, assim como 
da discussão constante com pro-
fessores diversos e colegas de 
turma sobre estudos de casos, 

POR  SILVIA LAKATOS



Revista do CAU/SP                                                                            

universidade

reflexões em grupo das propos-
tas apresentadas, dentre outras 
práticas pedagógicas que seriam 
praticamente impossíveis no en-
sino e formação na modalidade à 
distância”, considera.

Dóris Humerez, presidente 
do Conselho Federal de Enferma-
gem (Cofen), faz coro ao posicio-
namento do CAU: “O Conselho 
Federal de Enfermagem é termi-
nantemente contrário à educação 
à distância”, ela afirma, taxativa. 
“Nas avaliações que fizemos até 
agora, tais cursos mostraram-se 
totalmente inadequados à forma-
ção de Enfermeiros e Técnicos de 
Enfermagem”, assegura, acres-
centando que, além do MEC, 
também o Ministério Público, o 
Conselho Nacional de Saúde e o 
Conselho Nacional de Educação 
foram devidamente informados 
sobre essas inadequações.

“O Cofen e o CNS alertaram, 
em audiência pública na Câmara 
dos Deputados, para a necessi-
dade de controle social e diálogo 
sobre a formação de profissio-
nais de Saúde”, explica Dóris. 
“Nós esperamos que o Projeto de 
Lei 5414/16, que altera o artigo 
80 da Lei de Diretrizes e Bases, 
proibindo o incentivo aos cursos 
de ensino à distância (EAD) na 
área de Saúde, seja aprovado”, 
ela enfatiza.

A deficiência na formação dos 
futuros profissionais é justamente 
o ponto mais sensível apontado 
pelo CAU em relação aos cursos 
à distância de Arquitetura e Urba-
nismo: “As Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de gradua-
ção em Arquitetura e Urbanismo 
preveem a inserção, no projeto 

pedagógico do curso, do núcleo de conteúdos 
profissionais, que deve contribuir para o aperfei-
çoamento da qualificação profissional, incluindo 
produção em ateliê, experimentação em labora-
tórios, visitas a canteiros de obras, entre outros”, 
de acordo com o documento da autarquia. “Se 
esses são parâmetros para o ensino presencial, 
não podem ser ignorados em cursos oferecidos 
integralmente à distância sem que haja sério 
comprometimento da qualidade da formação”, 
defende o manifesto do Conselho.

“Precisamos trabalhar a inversão desta pro-
posta a que se propõe o EAD, buscando manter 
os alunos mais presentes em salas de aula, de 
projetos, de ateliers. A relação social e técnica 
permitida pelo ensino presencial precisa ser for-
talecido e incentivado”, acredita Lanchoti.

Dóris observa que a posição do CNS, instân-
cia máxima de controle social do SUS, reflete o 
posicionamento conjunto das profissões de Saú-
de, especialistas, gestores e representantes dos 
usuários: “O órgão é terminantemente contra, e 
nós também”, ela resume. “Tanto é que, em no-
vembro de 2017, o CNS aprovou uma moção de 
apoio aos projetos legislativos que definem que 
os cursos de graduação da área da saúde devam 
ser ministrados somente na modalidade presen-
cial”, elucida a presidente do Cofen. 

“Mas, como bem observou uma de nossas 
conselheiras, Francisca Rigo, não se pode con-
fundir a proposta de restrição aos cursos à dis-
tância para a saúde com o cerceamento ao uso 
de tecnologias de comunicação nos cursos de 
saúde. Nós somos favoráveis à utilização de equi-
pamentos e tecnologia nos cursos presenciais”, 
sublinha Dóris.

Para o coordenador da CEF do CAU/SP, 
não se quer virar as costas para a realidade vir-
tual. “Porém há que se separar mecanismos e 
metodologias de ajuda e aporte educacional 
de substituição de modelos de ensino que ne-
cessitam de contatos pessoais e formais como 
processo de aprendizagem. Por esta comple-
xa relação que somos contrários ao Ensino à 
Distância da forma como vem sendo ofertado 
à sociedade, que muitas vezes desconhece os 

A deficiência 
na formação 
dos
futuros 
profissionais 
é justamente
o ponto mais 
sensível 
apontado
pelo CAU em 
relação aos 
cursos
à distância
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desdobramentos, mas é aclama-
da por um apelo quase sempre 
econômico”, explica.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO
A Portaria Normativa número 

11, emitida pelo Ministério da Edu-
cação em junho de 2017, regula-
mentou o Decreto nº 9057, de 25 
de maio do mesmo ano. Na práti-
ca, a nova legislação flexibilizou as 
regras para abertura de polos, que 
são os locais de apoio presencial 
para estudantes do EAD. 

Assim, desde o ano passado, 
as instituições de educação supe-
rior (IES) poderão ofertar cursos à 
distância em áreas para as quais 
elas não possuem curso presen-
cial correspondente. A aprovação 
prévia do MEC para a abertura de 
polos de EAD também não será 
mais necessária, bem como as vi-
sitas presenciais de avaliação, que 
costumavam ser realizadas por 
técnicos do MEC nos polos de en-
sino à distância.

Ensino à distância em números
Número de cursos superiores 
à distância no Brasil: 

2.070, em 2017 
(contra 18 em 2007)

Instituições de ensino que ofertam 
cursos à distância: 
317, em 2017 
(10 anos antes, havia apenas 9)

Tanto na visão do CAU quan-
to do Cofen, o ensino à distância 
tem o potencial de agravar ainda 
mais o já combalido sistema de 
ensino brasileiro. O documento 
do CAU/BR chama atenção para o 
sucateamento das Instituições de 
Ensino Superior, em especial no 
que concerne à redução de carga 
horária em sala de aula, à precari-
zação das relações pedagógicas – 
sobretudo, pela dissociação entre 
teoria e prática – e às más condi-
ções de trabalho dos docentes. 

“Compreendemos que é pri-
mordial a integração professor/
aluno no processo de ensino/
aprendizagem em Arquitetura e 
Urbanismo, assim como a vivên-
cia prática de canteiro de obras e 
nos ambientes profissionais”, diz 
o material. “Consideramos a im-
portância da evolução tecnológica 
e das ferramentas de comunica-

ção à distância, entretanto, en-
tendemos que o ensino superior 
de Arquitetura e Urbanismo com 
critérios mínimos de qualidade, 
nas atuais condições, não é pos-
sível de outra forma que não seja 
presencial. As ferramentas de 
educação à distância (...) devem 
ser consideradas sempre como 
complementares à formação pre-
sencial e nunca como substituta 
desta”, conclui o documento.

“O que importa neste mo-
mento é a discussão da qualida-
de da formação dos profissionais 
que irão lidar com a qualidade 
de vida das pessoas, tal como 
acontece com a medicina, enfer-
magem, a psicologia ou o direito, 
dentre outras profissões”, defen-
de Lanchoti. n

Fonte: Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação. 
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Novo regimento interno altera 
estrutura de gestão do CAU/SP 
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Organização e Administração; e 
Planejamento e Finanças.

Essas Comissões são órgãos 
deliberativos de caráter perma-
nente, compostas por Conselhei-
ros, com o intuito de auxiliar a 
Presidência a gerir o Conselho por 
meio de reuniões periódicas. 

Além disso, o CAU/SP tam-
bém passa a ter cinco Comissões 
Especiais: Desenvolvimento Pro-
fissional; de Política Urbana, Am-
biental e Territorial; de Comunica-
ção; de Relações Institucionais; e 
de Patrimônio Cultural.

As Comissões Especiais, as-
sim como as Ordinárias, também 
são permanentes e deliberativas, e 
constituídas por membros do Con-
selho. Neste caso, elas irão subsi-
diar a Presidência em suas respec-
tivas áreas de atuação.

Para a Coordenadora da Co-
missão de Organização e Adminis-
tração, Tercia Almeida de Oliveira, 
o atual regimento interno foi res-
ponsável não somente por alterar 
a estrutura, mas também por apri-
morar o funcionamento do Conse-
lho. “Gerou um novo sistema de 
gestão para o CAU/SP mais de-
mocrático”, destaca ela. 

O regimento prevê ainda a 
possibilidade de criação de co-
missões temporárias, instituídas 

pelo plenário para atender a de-
mandas específicas. O objetivo é 
orientar os órgãos da autarquia 
na solução de questões relacio-
nadas à profissão e na fixação de 
entendimentos.

Já os Grupos de Trabalho têm 
nova configuração institucional: 
serão temporários e criados so-
mente para atender demandas ad-
ministrativas determinadas, sendo 
compostos exclusivamente por 
funcionários do Conselho.

A atuação do Colegiado das 
Entidades Nacionais dos Arqui-
tetos e Urbanistas de São Paulo 
– CEAU-SP, como órgão consulti-
vo, deve auxiliar o CAU/SP a cum-
prir sua missão institucional com o 
apoio das entidades históricas da 
Arquitetura e Urbanismo.

O documento está aguardan-
do a homologação do CAU/BR, 
mas já pode ser consultado atra-
vés do site do CAU/SP. n

E m dezembro de 2017, 
foi aprovado um novo Re-
gimento Interno para o 

CAU/SP, com o objetivo de aper-
feiçoar a estrutura e funcionamen-
to do Conselho Paulista, transfor-
mando a prestação de serviço em 
algo mais amplo e uniforme. 

“Nossa intenção, além de ali-
nhar o CAU/SP com o modelo de 
gestão dos demais CAUs, é dotar 
de mais transparência e agilidade 
o atendimento aos arquitetos e 
urbanistas”, afirma o presidente 
do CAU/SP, José Roberto Geraldi-
ne Junior.

“Não se trata de uma mudança 
cosmética: queremos que os pro-
fissionais percebam a diferença no 
relacionamento com o Conselho”.

Com a implantação do docu-
mento a partir de 01 de janeiro 
de 2018, a estrutura de gestão do 
CAU/SP passou a igualar-se com o 
Regimento Geral do CAU e com os 
Regimentos Internos do CAU/BR e 
dos demais CAU/UFs. 

Dentre as maiores mudanças 
está a extinção das antigas Dire-
torias, e a instituição de um Con-
selho Diretor composto pela Pre-
sidência, Vice-presidência e seis 
Comissões Ordinárias: Ensino e 
Formação; Ética e Disciplina; Exer-
cício Profissional; Fiscalização; 
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Projeto do CAU/BR busca incentivar 
qualificação dos cursos de graduação em AU

os Cursos de Arquitetura e Urba-
nismo e a verificação dos itens re-
lativos a uma formação profissional 
considerada de qualidade.

“Com isto, o CAU procura con-
tribuir para estabelecer critérios 
elevados de qualidade para os 
cursos de graduação, buscando a 
melhoria permanente da formação 
em nível superior, necessária para 
a promoção do desenvolvimento 
educacional, econômico, social, 
político e cultural do Brasil”, ex-
plica José Antonio Lanchoti, coor-
denador da Comissão de Ensino e 
Formação do CAU/SP.

De acordo com o projeto, a cer-
tificação do CAU conferirá fé públi-
ca acerca da qualidade acadêmica 
dos cursos participantes. “Esse 

A qualificação da forma-
ção profissional é uma 
das principais preocu-

pações do CAU. Nesse sentido, 
um projeto de Acreditação de 
cursos, de adesão voluntária, vem 
sendo construído pelo CAU/BR - 
Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Brasil, em conjunto com 
a comunidade acadêmica. 

A ideia é certificar a qualidade 
acadêmica por meio de critérios 
estabelecidos para análise, entre 
os quais se incluem o atendimento 
das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais do Curso de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo (Resolu-
ção CNE/CES nº 2, de 17 de junho 
de 2010), do documento Perfis da 
Área & Padrões de Qualidade para 
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instrumento visa incentivar o cons-
tante aprimoramento da formação 
profissional do arquiteto e urbanis-
ta, não se constituindo em critério 
ou condição para a habilitação pro-
fissional”, destaca Lanchoti.

Diversos fatores levaram a Co-
missão de Ensino e Formação do 
CAU/BR a formatar esse processo 
voltado à construção de um siste-
ma que, a partir de uma avaliação 
isenta, identificasse cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo com padrão 
de qualidade de excelência. Entre 
eles, a rápida expansão de cursos 
de Arquitetura e Urbanismo pelo 
país nos últimos 10 anos; a propos-
ta de projeto de lei nº 4372/2012 
de iniciativa do Governo Federal 
que cria o Instituto Nacional de Su-



pervisão e Avaliação da Educação 
Superior (INSAES); as discussões 
pela almejada revisão das Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o 
curso de Arquitetura e Urbanismo; 
o sistema ARCU-SUL para acredi-
tação de cursos na região do MER-
COSUL, em funcionamento desde 
2009; e, por fim, a instituição da 
Lei nº 12.378/2010, que criou o 
Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU), ampliando a neces-
sidade de aproximação entre o 
sistema de formação profissional e 
o sistema de exercício profissional.

De acordo com o coordenador 
da CEF do CAU/SP, são comuns 
as discussões a respeito das con-
dições de ensino e formação dos 
arquitetos e urbanistas, “questio-
nando a necessidade de ação do 
Conselho”, comenta. “Entretanto, 
na condição de autarquia federal, 
temos restrições nas competên-
cias do Conselho sobre a esfera 
educacional em relação à qua-
lidade do ensino”. É possível, no 
entanto, explica o conselheiro, a 
promoção de ações que estimu-
lem a qualidade da formação dos 
futuros profissionais como forma 
de engrandecimento da profissão 
e da valorização das atividades do 
arquiteto e urbanista.

“É importante ressaltar que o 
Sistema de Acreditação dará um 
enfoque maior na qualidade da 
aprendizagem e terá ênfase menor 
nas questões numéricas, muitas 
vezes avaliadas em outros proces-
sos. Os requisitos quantitativos e 
documentais serão respeitados, as-
sim como todas as questões locais 
de cada curso, mas é importante 
destacar a valorização dos proces-
sos inovadores e experimentais e 
suas metodologias de aplicação e 
auto avaliação”, afirma.

O curso poderá ser Acreditado 
por um período de 3 a 5 anos e du-
rante esse período todos os egres-
sos receberão em seus Diplomas o 
Selo de Qualidade do CAU, como 
demonstração da qualidade de 
sua formação. 

“É importante repetir que esse 
não será um processo obrigató-
rio e sim voluntário, de iniciativa 
da Instituição de Ensino, porém 
acredita-se que, com a divulgação 
da relação de cursos Acreditados e 
a consolidação do processo, tere-
mos um reconhecimento dos pró-
prios alunos e da sociedade como 
um todo”, acredita Lanchoti.

HISTÓRICO DO PROJETO
O projeto de Acreditação de 

cursos começou a ser pensado no 
início do funcionamento do CAU 
em 2012 na Comissão de Ensino 
e Formação do CAU/BR, porém só 
começou a ser construído efetiva-
mente a partir de 2015.

Diversas experiências inter-
nacionais caminham no mesmo 
sentido. “O Brasil não pode ficar 
de fora deste processo”, avalia o 
coordenador da CEF do CAU/SP. 
“É uma forma, com certeza, de 
estimularmos a melhoria da qua-
lidade do ensino de Arquitetura e 
Urbanismo e, consequentemente, 
teremos melhores cidades, melhor 
Arquitetura e uma sociedade mais 
justa”, acredita.

Segundo Lanchoti, “neste 
momento, estamos discutindo na 
Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/SP a possibilidade de par-
ticipação neste processo final de 
construção dos instrumentos jun-
to ao CAU/BR, assim como de de-
mais ações que ainda estão por vir 
para a implementação de Projetos 
Pilotos”. n
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O processo para a Acredita-
ção dos cursos será realizado por 
uma Comissão de Avaliadores in-
dicados pelo CAU/BR. Um banco 
de avaliadores será constituído a 
partir de um chamamento e de um 
processo de capacitação específi-
ca dos Instrumentos de Avaliação.

O projeto de Acreditação dos 
Cursos de Arquitetura e Urbanismo 
avaliará a totalidade do curso, con-
siderando, além do contexto insti-
tucional, o projeto pedagógico do 
curso, a relação professor/aluno em 
sala de aula, a qualidade dos traba-
lhos dos alunos, as condições de 
ofertas da infraestrutura física como 
laboratórios e biblioteca, a titulação 
do corpo docente, chegando à ava-
liação da inserção dos egressos ao 
mercado de trabalho.

Segundo Lanchoti, algumas 
etapas do projeto ainda precisam 
ser vencidas para que seja pos-
sível de fato implementá-lo. “Por 
isso, o interesse do CAU/SP em 
participar desta etapa de discus-
são, ainda em fase de construção 
de pilotos para avaliar os parâme-
tros que estão sendo verificados e 
acreditados”, ressalta.

O projeto criado pelo CAU/BR 
parte da abertura de um edital para 
a inscrição voluntária dos cursos 
que quiserem aderir. O curso ins-
crito deverá inicialmente passar por 
um processo de auto-avaliação, a 
partir de um roteiro pré-estabeleci-
do. Essa auto-avaliação será anali-
sada previamente pela Comissão 
de avaliação que em seguida fará 
uma visita “in loco” para verificação 
das condições de oferta e de cum-
primento dos critérios de qualidade. 
O processo é sigiloso e somente os 
cursos avaliados que atenderem 
aos padrões e forem Acreditados 
terão seus nomes divulgados.
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internacionalização

CAU/SP lidera projeto piloto 
de Internacionalização de 

serviços brasileiros de Arquitetura

A atuação brasileira no 
mercado exterior de 
Arquitetura e Urbanis-

mo ainda é tímida. De acordo com 
dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, o 
setor movimentou pouco mais de 
US$ 5 milhões em um ano – cer-
ca de 0,028% do total em venda 
e aquisição de serviços e intangí-
veis de 2016 no país (dados do 
SISCOSERV). 

Diante deste cenário e da re-
conhecida qualidade criativa brasi-

leira, o CAU/SP quer priorizar entre 
suas ações de valorização da Arqui-
tetura e Urbanismo a capacitação 
de escritórios de pequeno e médio 
portes para atuação no exterior. 

O embrião desta iniciativa 
surgiu da parceria entre o Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), 
o Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC), a 
Associação Brasileira dos Escritó-
rios de Arquitetura (AsBEA), e a 
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Entre janeiro e 
março de 2018, 
diversas reuniões 
sobre o projeto foram 
realizadas entre 
o Conselho e os 
parceiros envolvidos

Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) – sendo que AsBEA 
e Apex-Brasil já desenvolvem em 
parceria o projeto “Built by Bra-
zil”. E agora o CAU/SP deve lide-
rar um projeto piloto em conjunto 
com esses parceiros. 

O Estado de São Paulo con-
centra a maior parte do volume 
de negócios do setor no Brasil 
– algo em torno de 90% do que 
foi produzido no último período, 
divididos entre pouquíssimos es-
critórios –, o que torna prioritário 
o envolvimento paulista. 

“Temos um potencial muito 
grande a ser explorado e preci-
samos nos preparar”, acredita 
o presidente do CAU/SP, José 
Roberto Geraldine Junior. “Po-
demos fazer muito mais se os 
nossos profissionais e escritórios 
estiverem capacitados para com-
petir no mercado internacional”, 
diz Geraldine. 

As primeiras ações do pro-
jeto de Internacionalização dos 
serviços brasileiros de Arquitetu-
ra aconteceram ainda em 2017, 
com a realização, por iniciativa 
da Comissões de Relações Inter-
nacionais do CAU/BR, de oficinas 
de capacitação de escritórios 
para o mercado exterior. 

Na ocasião, aproximadamen-
te 300 profissionais participaram 
presencialmente dos treina-
mentos, além dos que acompa-
nharam via internet as edições 
disponibilizadas por transmissão 
online, possibilitando uma alta 
abrangência, inclusive de profis-
sionais no exterior. 

O projeto de Internacionali-
zação pretende implementar um 
programa contínuo de orientação 

para a montagem de estruturas 
voltadas à exportação, gerando 
empregos e renda. Além disso, 
serão estimuladas as participa-
ções dos escritórios brasileiros em 
eventos internacionais do setor e 
já há tratativas para promover inte-
rações e parcerias com programas 
governamentais em atividade. 

A formalização das parcerias e a 
aprovação de um calendário oficial 
de ações estão sendo finalizadas, 

bem como do plano de divulgação 
do projeto. Entre janeiro e março 
de 2018, diversas reuniões sobre 
o projeto foram realizadas, entre o 
Conselho e os parceiros envolvidos. 

“No próximo período, tere-
mos boas oportunidades de avan-
çar de forma significativa no pro-
jeto de Internacionalização, com a 
realização, ainda esse ano, de im-
portantes eventos internacionais. 
Além dos trabalhos para a cons-
trução do 27º Congresso Mun-
dial de Arquitetos da UIA (União 
Internacional de Arquitetos), que 
acontecerá em 2020 no Rio de 
Janeiro, e deve receber mais de 
15 mil profissionais de todo o 
mundo”, destaca o presidente do 
CAU/SP.  n
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especial

Dia Internacional 
da Mulher
Um importante debate promovido pelo CAU/SP marcou 

as comemorações do Dia Internacional da Mulher, 
no último dia 8/03. O encontro reuniu arquitetas e 

urbanistas com experiências profissionais diversas e acon-
teceu no saguão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Mackenzie.  Com o tema “Qual o lugar da 
mulher na profissão?”, todas as convidadas trouxeram 
contribuições fundamentais sobre suas expectativas 
para o futuro da mulher na profissão.

FOTOS: Acervo CAU/SP
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 “Esse evento é para discutir nosso papel na vida, 
na sociedade e principalmente na profissão. Para 
que as mulheres se integrem ao CAU e façam um 
corpo só, unindo forças para poder mostrar à so-
ciedade a importância da mulher”. 
Nancy Laranjeira, arquiteta e urbanista, coorde-
nadora da Comissão Especial de Comunicação do 
CAU/SP

“É a primeira vez que o CAU/SP propõe essa discussão 
dentro do Conselho. Temos que participar desse con-
texto político no país”.
Fernanda Menegani Querido, arquiteta e urbanista, 
conselheira do CAU/SP 

 “Que esse evento seja o primeiro de vários dentro do 
CAU/SP. Que seja uma contribuição tanto para dentro 
do Conselho quanto para fora”. 
Leda Maria Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven, 
arquiteta e urbanista, conselheira suplente do CAU/SP
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“Acho importantíssima essa iniciativa do CAU”.
Helena Aparecida Ayoub Silva, arquiteta e urbanista, 

conselheira federal suplente do CAU/BR por São Paulo

“O CAU/SP está de parabéns em promover esse 
evento e esse debate no dia de hoje”. 
Rosana Ferrari, arquiteta e urbanista, ex-conselheira 
do CAU/SP e presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil Aglomerado Urbano Jundiaí

“O trabalho só liberta quando ele é valorizado. (...) A luta 
pela igualdade de direitos passa por uma questão essencial, 

que uma mulher tem que entender: sua singularidade”. 
Valeska Peres Pinto, arquiteta e urbanista, especialista em 

Geografia Urbana na Escola Superior de Ciência Social 
da Sorbonne

“Eu sou a segunda mulher a dirigir essa escola desde 1947. 
Então, só ai a gente vê que a presença feminina nas faculdades de 
Arquitetura de grande porte, principalmente naquelas de projeto, 
não é muito normal, não é cotidiano e a gente espera que 
isso aumente”. 
Angélica Benatti Alvim, arquiteta e urbanista,  diretora da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie
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“O pensamento machista faz desperdiçar talentos femininos. 
O abandono do comportamento é a acolhida de todas”.
Ana Gabriela Godinho, arquiteta e urbanista,  doutora pela 
Universidade de São Paulo

“É com as mulheres que nós, arquitetas, temos que dialogar. 
São as mulheres que põem a mão na massa”.  

Tereza Herling, arquiteta e urbanista, consultora em  
Políticas Públicas e Urbanismo

“E a gente vai percebendo que o lugar da mulher na Arquitetura é 
em todos os lugares. É onde ela quiser”. 
Marina Barrio Pereira,  arquiteta e urbanista, diretora da 
ONG Peabiru

Cerca de 60% dos profissionais do país são mulheres, em um total de 97.093 
arquitetas e urbanistas, trabalhando em todo o território nacional. De acordo com as 
estatísticas mais recentes do CAU (IGEO, março de 2018), as profissionais atuam 
principalmente nas atividades de Projeto, Execução e Gestão.

 “No evento de hoje a gente teve uma troca de gerações que foi 
incrível e ela tem que continuar existindo, porque a gente aprende 

muito mais quando sai das nossas bolhas e consegue produzir 
mais, consegue repartir mais”. 

Rayssa Cortez, arquiteta e urbanista, mestranda na 
Universidade Federal do ABC
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concurso

RESTAURO DO MUSEU PAULISTA

1º LUGAR
H+F Arquitetos
Equipe Arquitetura e Restauro: Eduardo Ferroni, Pablo Hereñú; Amanda 
Domingues, Anna Beatriz Ayroza Galvão, Camila Paim, Carolina Klocker, Griselda 
Kluppel, João Pedro Sommacal De Mello, Joséphine Poirot-Delpech, Levy Vitorino, 
Michele Meneses de Amorim, Olympio Augusto Ribeiro
Consultores: Arnaldo Ramoska (Instalações), Eduardo Léo Kayano (Climatização), 
Heloísa Maringoni (Estruturas), Marcos Lima Verde Guimarães (Geotecnia), Nilton 
Miranda (Bombeiros), Ricardo Heder (Iluminação)
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Lançado com o apoio do CAU/SP, o Concurso Nacional de Arquitetura e Restauro do 
Edifício-Monumento Museu Paulista, mais conhecido por Museu do Ipiranga, teve 
13 trabalhos inscritos, sendo 9 habilitados a concorrer. A melhor proposta ao 
atendimento de algumas exigências do edital, como o respeito a características materiais, 
estruturais, composição e documentais do prédio, foi do escritório H+F Arquitetos.
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concurso



57

Janeiro n Fevereiro n Março 2018

2º LUGAR
Pires Giovanetti e Guardia + Metropole Arquitetos
Arquiteto Responsável: Anna Helena Villela, Juca Pires e Silvio Oksman
Equipe: Vito Macchione, Ariel Somekh, Maria Beatriz Aves de Souza, Bruna Lima Caracciolo
Colaboradores: Beatriz Vicino,Luiza Nadalutti
Consultores: Ana Paula Hirata Tanaka (preservação de acervos), Antônio Sérgio Damasco 
Penna (fundações), Azarias Macedo Junior (Instalações elétricas/spda), Carla Castro de 
Paula(orçamentos), Cássia Schroeder Buitoni (programação visual), Deborah Arjona Tomé 
(consultoria bombeiros), Fernanda Carvalho Ferreira Villares (iluminação), Flavio Correia 
D’Alambert (estrutura metálica), João Batista Dumangin (estrutura concreto/reforços 
estruturais), Marta Aparecida Tomaz (instalações eléticas/bombeiros), Roberto Akio 
Hattori(climatização/instalações mecânicas), Tatiana Gentil Machado (programação visual)
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concurso

3º LUGAR
Vigliecca & Associados
Autores: Héctor Vigliecca, Luciene Quel, Ronald Werner Fiedler, 
Neli Yumi Shimizu
Arquitetos responsáveis: Héctor Vigliecca, Luciene Quel, Ronald 
Werner Fiedler, Neli Yumi Shimizu
Equipe: Fernanda Gomes Trotti, Pedro Ichimaru Bedendo, Carolina 
Passos, Kelly Cristina Coguetto Bozzato
Colaboradores: Martin Pronczuk Briatore , Santiago Saettone Peña, 
Paulo Eduardo de Arruda Serra, Luci Tomoko Maie
Consultores: Adriana Tacaco Ozaki Godinho, Maria Luisa Becheroni , 
Sergio Ricardo Pedrozo De Mello, Yopanan C. P. Rebello, Gustavo Alves 
Ortega, Christian Hendrik Scheepmaker, Katia Da Silva Veronesi
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ponto de vista

Projetos de Lei propõem revisão da 
Lei de Licitação e Contratos

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

A ausência
do projeto 

completo na 
contratação

de obras públicas 
não garante o 

menor preço, nem 
maior qualidade

LUCIANA RUBINO*

“

Em meados de fevereiro, o governo fe-
deral apresentou 15 propostas consi-
deradas prioritárias para a economia 

do Brasil. Dentre essas medidas está o marco 
regulatório de licitações e contratos. 

Nesse mês, no dia 27, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publi-
cou um ato constitutivo da Comissão Espe-
cial destinada a proferir o parecer ao Projeto 
de Lei nº 6.814, de 2017, de autoria do Sena-
do Federal (PLS 559/2013).

O PL 6.814/17 “institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011”. Esse PL 
passa a tramitar apensado ao Projeto de Lei 
nº 1.292, de 1995. 

Os deputados Augusto Coutinho (SD/PE) 
e João Arruda (MDB/PR), na reunião de ins-
talação, foram designados respectivamente 
presidente e relator desta Comissão Especial.  

O plano de trabalho foi apresentado pelo 
relator na segunda reunião e destacou os 
seguintes temas chaves: modalidades de li-
citação; rito do processo licitatório (da fase 
preparatória até a homologação); contrata-
ção direta (inexigibilidade e dispensa); ins-
trumentos auxiliares (credenciamento, pré-
-qualificação, sistema de registro de preços 
e registro cadastral); contratos administrati-
vos; infrações e sanções.

O relator, deputado João Arruda, preten-
de apresentar um parecer com o objetivo de 
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diminuir a burocracia, promover 
a eficiência e mitigar ao máximo 
os riscos de ocorrência de cor-
rupção, como forma de ampliar a 
competitividade entre os agentes 
privados, potencializar o desen-
volvimento sustentável e, ao final, 
viabilizar a seleção de propostas 
mais vantajosas para a Adminis-
tração Pública.  Pretensões que 
estão em consonância com o po-
sicionamento do CAU/BR - Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil.

Para o Conselho, a ausência 
do projeto completo na contra-
tação de obras públicas não ga-
rante o menor preço, nem maior 
qualidade, não define claramen-
te as responsabilidades e não 
permite eficiência aos órgãos pú-
blicos de controle do Estado, por 
falta de transparência.

Outro ponto crítico para o 
CAU/BR em relação à qualida-
de das obras se refere aos pon-
tos polêmicos do Regime Dife-
renciado de Contratação (Lei 
12.462/2011) em que o contra-
tado é responsável por elaborar e 
desenvolver os projetos básico e 
executivo, executar obras e servi-
ços de engenharia. 

Procedimento conhecido 
como contratação integrada –

que transfere para as empreiteiras 
o planejamento público, a elabora-
ção do projeto e a construção da 
obra como lhe convém -- não ofe-
rece, na maioria das vezes, a me-
lhor solução para a administração 
pública. 

Por último, o CAU/BR des-
taca a importância da inclusão 
da modalidade concurso público 
de projeto, pois democratiza o 
acesso ao trabalho, faz a escolha 
pelo critério de qualidade, permi-
te conhecer a proposta antes de 
contratá-la e é a modalidade mais 
ágil para licitação de projetos de 
Arquitetura e Complementares 
de Engenharia. n

* Luciana Rubino, chefe da Assessoria 
de Relações Institucionais e Parla-
mentares do CAU/BR, advogada, com 
especialização em planejamento e 
gestão empresarial e Direito Urbanís-
tico e Ambiental



Revista do CAU/SP                                                                            

fique atento
Leia

A VIDA NA CIDADE: 
COMO ESTUDAR
Consultores e autores
das mais relevantes
intervenções em meio
ambiente urbano –
de todas as regiões do
planeta -, Gehl e Svarre
mostram quais as chaves
para transformar cidades
em bons espaços para 
as pessoas.

ARQUITETURA
Com foco 
predominantemente 
visual, a obra  identifica 
e explica traços 
característicos de 
cerca de 300 edifícios e 
construções de estilos 
arquitetônicos ocidentais 
do período clássico até o 
século XXI.

ARQUITETURA 
SENSORIAL
A autora Juliana Duarte 
Neves investiga investiga 
o design de experiências 
em espaços físicos, 
questão atual e crucial 
das disciplinas projetuais 
tratadas pelo recente 
campo da Arquitetura de 
atmosferas.
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EXPOSIÇÃO – CARLOS GARAIOCA: 
SER URBANO

Em que medida a Arquitetura pode ser entendida 
como moldura de uma sociedade? Quais são seus 
papéis num contexto de urbanização? Como ela se 
curva a eventuais pressões políticas, ideológicas ou 
mesmo sociais? A exposição apresenta de forma 
especial a poética do artista cubano, que coloca 
em contraste questões sociais, econômicas e 
políticas que impactam diretamente na formação 
das subjetividades e dos conhecimentos do mundo 
contemporâneo. Com entrada gratuita, a exposição 
fica em cartaz até o dia 6 de maio no Espaço Cultural 
Porto Seguro (São Paulo/SP).

Visite

Assista
DOCUMENTÁRIO 
‘ARQUITETURA PROIBIDA‘

Dividido em 8 episódios, o documentário 
traz fotos e imagens das construções 
icônicas, entrevistas e depoimentos 
de especialistas sobre a carreira do 
arquiteto e urbanista João Artacho 
Jurado (1907-1983). O conteúdo 
pode ser conferido gratuitamente na 
internet tanto no YouTube (youtube.com/
arquiteturaproibida) quanto no Vimeo 
(vimeo.com/arquiteturaproibida).
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ouvidoria

Disseminar conhecimento e boas práticas 
também é missão do CAU

A lém da obrigação de 
fiscalizar e disciplinar 
as atividades relaciona-

das ao exercício da Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil, também é 
missão do CAU orientar profissio-
nais e sociedade quanto às boas 
práticas. Temos aí um conjunto 
formidável de ações a discutir e 
divulgar. Estão entre as tarefas 
do Conselho, portanto, promover 
encontros, seminários, simpósios 
que possam funcionar como fó-
runs de debate e multiplicadores 
de conhecimento, colaborando 
no processo sem fim de livrar o 
País das mazelas no trato do ter-
ritório que tanto nos prejudicam e 
vão se acumulando, sobretudo no 
espaço das cidades.

Cabe ao CAU, por exemplo, 
apoiar decididamente iniciativas 
na área de assistência técnica 
em habitação de interesse social, 
promovendo ações de capacita-
ção de colegas e comunidades e 
potencializando esforços no sen-
tido de divulgação e aplicação das 
melhores técnicas e procedimen-
tos. Cabe a nós, afinal, arquitetos 
e urbanistas, papel protagonista, 
de que não podemos abrir mão, 
no desenho das cidades.

POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

de parcerias e poderão contar 
com o apoio do Conselho.

Outro tema que pede ação 
urgente é a relação de nossas ci-
dades com seus rios, infelizmente 
quase sempre nefasta. Ao contrá-
rio de outros países e culturas 
que, há séculos, dis-
ciplinaram a questão 

Serão anunciados, em breve, 
os editais de chamamento para 
celebração das parcerias do Con-
selho com os agentes sociais que 
se habilitarão a essas tarefas e po-
demos ter, desde já, as melhores 
expectativas.

Também a preservação e a re-
abilitação nas áreas de patri-
mônio histórico e ambiental, 
em que temos papel pre-
ponderante, serão tema 
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com justiça e harmonia e soube-
ram fazer dos cursos d’água um 
tesouro ciosamente preservado 
por governos e, principalmente, 
pela consciência educada de to-
dos os cidadãos, temos no Brasil 
o triste histórico do uso predatório 
da rede fluvial e quanto a isso a 
metrópole paulistana talvez possa 
ser apontada como um dos piores 
exemplos em todo o mundo. Uma 
iniciativa do CAU/SP, o Projeto 
Rios + Cidades vem reunindo co-
laboradores de muitas áreas no 
esforço de conscientização, estu-
do e conhecimento de soluções 
encontradas em todo o mundo 
que possam servir de exemplo e 
ser discutidas e, eventualmente, 

va, de autoria de Luis Espallargas, 
e Abrahão Sanovicz, de Helena 
Ayoub. Em parceria com o Insti-
tuto Urbem, viabilizamos a edição 
de alentado volume dedicado à 
Arquitetura do Centro de São Pau-
lo, tão rica e, no entanto, ainda tão 
pouco conhecida. 

No final de 2017 foi a vez de 
resgatarmos uma das maiores 
dívidas da cultura brasileira para 
com um de seus protagonistas, o 
arquiteto Adolf Franz Heep, autor 
de obras significativas dos anos 50 
e 60 paulistanos. Em volume pre-
cioso, “Heep – um arquiteto mo-
derno”, o colega Marcelo Barbosa 
faz um rico levantamento da vida 
e obra do arquiteto alemão, cola-
borador de Le Corbusier e atuante 
em Paris nos anos 1930 que, mais 
um dos foragidos da diáspora eu-
ropeia do pós-guerra, chegou a 
São Paulo no fim dos anos 1940 
e aqui pôde realizar um trabalho 
projetual de primeira grandeza, 
com obras-primas como a an-
tiga sede do jornal O Estado de 
S.Paulo, hoje o Novotel Jaraguá, e 
o Edifício Itália, indiscutível marco 
arquitetônico paulistano.

Ainda há muito a conhecer, 
capítulos inteiros de nossa história 
e um grande número de arquite-
tos a pesquisar e revelar para que 
bons exemplos e boas práticas se-
jam conhecidos e tornem-se roti-
neiros e de fato úteis à sociedade.

São orgulho e obrigação do 
CAU, certamente, ser parceiro 
nesse processo. n

Ac
er

vo
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AU
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P
replicadas entre nós. Os vários 
encontros já acontecidos do Pro-
jeto tiveram, por todo o Estado, 
acolhida entusiasmada e grande 
interesse de engajamento, o que 
prenuncia resultados animado-
res. Rios + Cidades, uma iniciati-
va do CAU/SP, deverá integrar a 
pauta do Congresso Mundial da 
UIA (União Internacional de Ar-
quitetos) – RIO 2020.

É bem grande, portanto, o 
campo em que podemos atuar 
como conselho profissional que 
assume o papel responsável es-
perado pela sociedade.

A edição de importantes 
obras de Arquitetura também 
está entre as iniciativas que re-
sultam de parcerias do CAU/SP. O 
Conselho cumpre aí a importante 
obrigação de ampliar nossa ainda 
precária bibliografia. Capítulos 
importantíssimos da história da 
Arquitetura e Urbanismo brasilei-
ros permanecem desconhecidos 
pelas crônicas dificuldades na 
produção e distribuição de livros 
e outros meios de divulgação, e 
a parceria do Conselho tem per-
mitido trazer à luz obras de valor 
inestimável.

Tivemos recentemente, en-
tre outros, volumes dedicados a 
obras singulares como a FAUUSP, 
de mestre Artigas, e ao MASP, de 
Lina Bo Bardi. Livros extraordiná-
rios, também, inventariaram e, 
pela primeira vez, nos revelaram 
a produção integral de arquitetos 
como Pedro Paulo de Melo Sarai-
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