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Alerta: Projeto de Lei  ameaça 
autonomia do CAU para 
definir atribuições privativas

Entrevista
Pedro Fiori Arantes fala 
do problema do déficit 

habitacional no país

Especialistas discutem caminhos 
e possibilidades para o avanço das 

políticas de habitação de interesse social

MORADIA 
POPULAR

Concurso
Confira os projetos 
vencedores para o memorial 
às vítimas da Boate Kiss



Arquitetura Paulista: SESC Paulista

Construído em 1970, o prédio 
da unidade do SESC na Avenida 
Paulista reabriu no final do mês de 
abril, após 8 anos de obras para 
projeto de retrofit. Hoje, no topo 
do edifício de 17 andares, há um 
mirante com vista panorâmica 
da cidade. O projeto do novo 
Sesc Paulista está assinado pelo 
escritório Königsberger Vannucchi 
Arquitetos Associados.

Ac
er

vo
 C

AU
/S

P



3

Abril n Maio n Junho 2018

O CAU/SP acompanhou de maneira próxima e atenta todos os des-
dobramentos da discussão em torno do lamentável desabamento do 
histórico Edifício Wilton Paes de Almeida, que aconteceu no primeiro 
dia do mês de maio de 2018, no centro da capital paulista. Logicamen-
te, nossa reação imediata foi de solidariedade e pesar. 

Ao mesmo tempo, o Conselho alertou: aquela não se tratava de uma 
situação isolada, mas, sim, uma tragédia anunciada, que trouxe como-
ção e inadiáveis reflexões. Entre elas, a retomada de debates fundamen-
tais: políticas de ocupação da cidade, moradia, habitação de interesse 
social e, claro, a contribuição dos profissionais, em nosso caso especial 
dos arquitetos e urbanistas, nesse enfrentamento. 

Embora o Conselho – enquanto autarquia federal – tenha atuação 
restrita no que se refere ao trato direto de tais questões, pode e deve 
desempenhar um papel provocador e propositivo para a substancial 
reflexão a respeito dos caminhos a serem seguidos e dos rumos que a 
sociedade precisa tomar para que possamos, verdadeiramente, superar 
esses grandes desafios. 

Três ações importantes, construídas no último período, sinalizam 
nossa disposição e atitude objetiva. Uma delas foi a criação de uma 
Comissão para tratar exclusivamente da questão habitacional. Temos 
convicção de que a recém-criada Comissão Temporária de Habitação 
irá aprofundar e amadurecer as discussões dentro do Conselho, em 
conjunto com os demais grupos já existentes, com destaque para as 
Comissões Especiais de Política Urbana, Ambiental e Territorial e de 
Desenvolvimento Profissional, e a Comissão Temporária de Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS. 

Outro ponto relevante foi o lançamento de dois editais de fomento a 
projetos de capacitação e sensibilização de profissionais para atuação na 
área de ATHIS. Os editais destinam, conforme diretriz adotada pelo Conse-
lho, 2% do orçamento para tal iniciativa – o que representa um valor aproxi-
mado de quase 1 milhão de reais neste ano. Porém nosso desejo é avançar. 

E aqui chegamos ao terceiro ponto fundamental de nossas ações: 
a redução de gastos administrativos, já realizada no primeiro trimestre 
deste ano, e a consequente reformulação orçamentária da autarquia, 
que nos permitirão um aporte maior de recursos para atividades que 
estão além das nossas obrigações regulamentadas.

Fortalecer as discussões, ampliar os investimentos e valorizar a atu-
ação de arquitetos e urbanistas na formulação de políticas urbanas ver-
dadeiramente capazes de transformar as nossas cidades e, sobretudo, a 
vida das pessoas. Mais do que objetivos, esses são nossos compromissos.

José Roberto Geraldine Junior
Presidente

Um debate inadiável 
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que a recém-criada 
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Conselho, em
conjunto com os 
demais grupos já 
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O primeiro de maio amanheceu com cenas do in-
cêndio do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do 
Paissandu, centro de São Paulo, nos noticiários e vídeos 
que inundaram as redes sociais, deixando a população 
da maior cidade do Brasil em alerta e aterrorizada.

A programação das matérias para a 13ª edição da 
revista Móbile estava fechada e em desenvolvimento. 
Decisão rápida e pontual se fez necessária frente ao 
ocorrido: adiar o conteúdo já programado para a próxi-
ma edição e focar praticamente todo o trabalho nas pro-
blemáticas envolvidas na questão. 

A equipe de jornalismo e a agência de comunicação 
do CAU/SP foram a campo e esmeraram-se na busca de 
depoimentos e entrevistas com profissionais com vasta 
bagagem na área de preservação de patrimônio históri-
co e sobre o problema do déficit habitacional.

A seção Em Debate traz a opinião das arquitetas e 
urbanistas Cassia Magaldi, Leila Regina Diegoli e Maria 
Rita Silveira de Paula Amoroso. A Prof. Dra. Cássia Magal-
di participou ativamente do processo de tombamento do 
edifício Wilton Paes, e com pesar o vê desabar. Resgata 
um pouco do histórico da tentativa de requalificar o cen-
tro de São Paulo pelo poder público na década de 90. 

O professor da UNIFESP, o arquiteto e urbanista Pe-
dro Fiori Arantes, defensor da produção habitacional de 
interesse social por autogestão, aponta caminhos para a 
solução do déficit habitacional na seção Entrevista.

A matéria de Capa nos reaviva a memória sobre a 
implosão do edifício São Vito e apresenta um estudo de 
caso de restauro e reúso que deu certo, o edifício Dan-
dara na av. Ipiranga, primeiro prédio reformado pelo pro-
grama “Minha Casa Minha Vida Entidades”.

Confira também o projeto ganhador do concurso pú-
blico nacional para o Memorial às Vítimas da Boate Kiss, 
na seção Concurso, uma opinião sobre o papel do Lighting 
Designer para o sucesso do ambiente construído em Ponto 
de Vista e as dicas do Fique Atento e o Curtas do CAU.

A Revista Móbile agora é trimestral. Contamos com 
suas sugestões para aprimorarmos cada vez mais este 
importante veículo de comunicação.

Boa leitura!
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo 
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curtas do cau

No dia 1º de maio, quando o Brasil tomou 
conhecimento da tragédia do edifício Wilton 
Paes de Almeida, o CAU/SP divulgou uma nota 
oficial com um posicionamento de solidarieda-
de às famílias vítimas do desabamento e de crí-
tica ao descaso com “o atual quadro urbanístico 
das nossas cidades”.

Veja abaixo a íntegra da nota.

“O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo se solidariza com as famílias das víti-
mas do incêndio e desabamento do edifício Wil-
ton Paes de Almeida e lamenta que a tragédia 
torne explícito mais um exemplo do descaso do 
Poder Público, em todas as esferas, com o atual 
quadro urbanístico das nossas cidades e com a 
ausência recorrente de uma Política Habitacio-
nal Nacional consistente, aliada à preservação 
do Patrimônio Histórico de São Paulo.

Pesar e preocupação com desabamento de 
edifício no centro de São Paulo

O edifício, projetado pelo arquiteto Roger 
Zmekhol, em 1961, era um dos melhores exem-
plos da Arquitetura moderna na cidade e foi 
tombado, em 1992, pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo. 

No entanto já estava degradado por aban-
dono, falta de manutenção e sucessivas ocu-
pações informais e outras organizadas. Sem se 
entenderem, o governo, nas diversas esferas, e 
a Justiça permitiram que o cenário fosse se per-
petuando, o que adiou sua possível recuperação 
e nova destinação, com potencial para amenizar 
a precária situação habitacional do centro e dar 
melhor uso à infraestrutura da região. 

Há muitas outras construções em situação 
idêntica na área. Antes que novas tragédias acon-
teçam, é hora de uma ação política urbana articula-
da, séria e eficaz a respeito. Não apenas pelos edifí-
cios icônicos, mas sobretudo por justiça social.”
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A construção 
de uma agenda 
comum

Edital apoia propostas de divulgação 
de Arquitetura e Urbanismo

Seminários, publicações, 
programas de software e demais 
ações para a difusão de conhe-
cimento cultural, técnico e cien-
tífico em Arquitetura e Urbanis-
mo são exemplos de projetos ou 
atividades que o Conselho pre-
tende apoiar neste ano.

Para isso, o Conselho lançou 
em maio o Edital de Parcerias, 
com um orçamento de R$ 1,43 
milhão e dirigido para Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSCs).

Até o encerramento do prazo, 
mais de 40 projetos foram envia-
dos para avaliação.

Em maio, o Conselho Supe-
rior da Indústria da Construção 
(CONSIC) convidou o CAU/SP 
para uma reunião na sede da 
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo).   

O encontro pode ser a eta-
pa inicial para a construção de 
uma agenda comum entre a au-
tarquia e a federação, reunindo 
os diversos agentes do setor 
de Arquitetura e Urbanismo na 
perspectiva da geração de em-
prego e renda.

As reuniões do CONSIC são 
uma oportunidade para entida-
des e executivos do setor priva-
do trocarem informações e dis-
cutirem propostas para o setor, 
inclusive propondo pautas para 
os candidatos às eleições do 
Executivo e Legislativo.

O Conselho também foi 
chamado para repassar infor-
mações sobre o cenário atual 
do setor de Arquitetura e Urba-
nismo, tais como a emissão de 
RRTs (Registros de Responsa-
bilidade Técnica) nas diversas 
regiões do Estado.

Em abril, o Colegiado de Go-
vernança do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC), composto 
por representantes do CAU/BR 
e dos CAU/UFs, decidiu que vai 
usar recursos para aperfeiçoar o 
Sistema de Informação e Comu-
nicação do CAU (SICCAU) no me-
nor prazo possível. 

O SICCAU é hoje responsável 

CAU/BR e CAU/UFs discutem 
aperfeiçoamento do SICCAU 

por toda a interlocução de servi-
ços e atividades entre o Conse-
lho e os profissionais do país. 
“Temos uma série de demandas 
de aperfeiçoamento e precisa-
mos agora priorizar esse salto 
de qualidade para que continue-
mos a prestar o melhor serviço 
possível”, disse o presidente do 
CAU/SP, Geraldine Junior. 
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Pacto de ações para a segurança de ocupações 
no Centro da capital

Ainda sob o impacto da tra-
gédia no Largo do Paissandu, o 
CAU/SP participou de uma audi-
ência na sede do Ministério Públi-
co de São Paulo, junto a autorida-
des e lideranças dos movimentos 
sociais. Foi discutido quais seriam 
as ações emergenciais para ade-
quação da segurança das ocupa-
ções verticais no Centro da capital.

Nesse evento foi firmado um 
pacto de entendimento entre as 
representações. O acordo prevê 

a realização de vistorias em aproxi-
madamente 75 imóveis ocupados 
– sendo mais de 50 localizados no 
Centro da cidade. Após as vistorias, 
um relatório técnico será apresen-
tado, com o objetivo de fundamen-
tar um plano de ação que viabilize 
as adequações de segurança.

O CAU/SP colocou-se à disposi-
ção dos interlocutores para prestar 
eventual apoio técnico necessário, 
bem como suporte à Fiscalização e 
outras ações pertinentes.

Em reunião no último dia 12 de abril, representantes do 
Conselho e da Prefeitura de São Paulo discutiram a pos-
sibilidade de um projeto piloto a ser firmado para mútua 
colaboração e troca de informações e dados para fins de 
serviços e fiscalizações.

Ainda deve ser feita uma nova reunião para apresenta-
ção formal da proposta de convênio, com o detalhamento 
das ações e possíveis pontos de colaboração e interação 
entre o Conselho e a gestão municipal.

CAU/SP avalia com a Prefeitura 
de São Paulo possível convênio 
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Verificação de 
certificados e diplomas 
evita registro irregular 

A Comissão de Ensino e For-
mação do CAU/SP rece-
beu e verificou 1.172 
solicitações de recém-
-formados em Arqui-
tetura e Urbanismo 
somente no primeiro 
trimestre deste ano.

Uma minoria lança mão de diplomas ou 
certificados acadêmicos falsos para obter seu 
registro profissional. Para evitar esta má práti-
ca, o Conselho faz uma verificação regular da 
documentação para comprovar a formação 
em uma instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC – condição necessária 
para obter o registro.

Essa verificação caso a caso ocorre por-
que o futuro profissional se formou por uma 
instituição de ensino superior que ainda não 
completou seu processo de cadastramen-
to no CAU/SP, em que a lista de egressos a 
cada ano é fornecida para a autarquia.
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Estão disponíveis  no 
CAU/SP mais de 1.200 car-
teiras de identidade profis-
sional que foram emitidas 
pelo CREA-SP antes da cria-
ção do nosso Conselho. O 
arquitetos e urbanistas que 
que desejarem retirar suas 
carteiras devem ir à sede do 
CAU/SP, na capital paulista, 
no horário das 09h às 17h.

A validade dos documen-
tos expirou em 2012. Por 
nosso site (www.causp.gov.
br/carteira-antiga-crea/) 
é possível conferir a lista dos 
profissionais contemplados.

Profissionais 
podem retirar no 
CAU/SP carteira 
antiga emitida 
pelo CREA

Convênio para exportação de serviços de 
Arquitetura e Urbanismo 

No final de março, o Plenário 
do CAU/SP aprovou a formaliza-
ção do convênio entre CAU/BR e a 
autarquia paulista para promover 
e expandir a atuação dos profis-
sionais da Arquitetura e Urbanis-
mo do Brasil para o exterior. 

A cooperação entre os dois 
Conselhos prevê a realização de 
ações conjuntas de capacitação 
para os profissionais atuarem 

no exterior, além de estímulo à 
participação em projetos de in-
ternacionalização. O interesse do 
CAU/SP é fortalecer a geração de 
emprego e renda e aumentar a 
participação internacional da Ar-
quitetura brasileira.

Na reunião, o Plenário também 
apoiou a realização do Congresso 
Mundial da União Internacional de 
Arquitetos – RIO 2020. 
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Presidentes alinham esforços em reunião na capital federal 
O aperfeiçoamento do Sistema de Comuni-

cação e Informação do CAU (SICCAU) foi um dos 
temas abordados no encontro de presidentes dos 
CAUs/UF, em Brasília, no início de abril.

A preocupação com a qualidade do Ensino à 
Distância em Arquitetura e Urbanismo também 
ganhou destaque no Fórum de Presidentes. Em 
fevereiro, o CAU/BR lançou um manifesto em que 
aponta “preocupação e discordância com a impro-
cedente e perigosa oferta de cursos de graduação 
na modalidade EAD”.
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IAB SP lança concurso 
para curadoria da XII 
Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo

No ano de comemoração de seus 75 anos, o 
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
de São Paulo (IAB SP) abriu, no dia 14 de maio, 
o concurso inédito para apresentação de propos-
tas de curadoria para a XII Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo (XII BIA), que aconte-
cerá durante os meses de setembro a dezembro 
de 2019. A proposta curatorial deverá formular os 
conceitos e temas que elaboram a Bienal.

A Bienal Internacional de Arquitetura de São 
Paulo é o projeto mais significativo que o IAB SP 
realiza. Desde sua primeira edição, em 1973, 
busca de variadas formas rever, discutir, explorar 
e tornar acessível a diversos públicos o amplo es-
pectro de nossa sociedade quando discutimos a 
ocupação do território. 

Este concurso buscará propostas que questio-
nem ou problematizem o status quo da Arquite-
tura e do Urbanismo. Interessa, portanto, que os 
argumentos para a Bienal se valham da sua posi-
ção de importância do evento e contribuam com o 
debate sobre as cidades e o papel essencial que 
arquitetas e arquitetos devem prestar à socieda-
de. Como base de discussão, o IAB SP organizará 
uma série de debates sobre crítica, expografia e 
contexto nacional. 

A data limite para as inscrições é 10/07/18 e 
deverão ser feitas de forma gratuita por meio do 
formulário eletrônico disponível no site. Todo o 
conteúdo solicitado deverá ser apresentado em 
português e inglês. 

Site do IAB SP: www.iabsp.org.br/bia
E-mail para contato: bienal@iabsp.org.br

Curso da ABAP
A Associação Brasileira de Arquitetos 

Paisagistas (ABAP) desenvolveu nesse pri-
meiro semestre um curso organizado em 
três Módulos independentes.

No primeiro Módulo foi enfatizada a na-
tureza do processo projetual relacionado à 
Paisagem, suas especificidades e questões, 
através do depoimento de arquitetos e ur-
banistas cujo trabalho tem importante parti-
cipação na prática da profissão atual.

O segundo Módulo procurou demonstrar 
o rico contato com os diferentes campos 
disciplinares que se associam no projeto 
paisagístico.

Em junho, o terceiro Módulo teve um 
workshop de projeto paisagístico, contando 
com o arquiteto paisagista Benedito Abbud 
como coordenador do evento.

A ABAP promoverá, ainda neste ano, a 
reedição do Prêmio Rosa Kliass, que teve 
sua primeira edição no final de 2017 com 
patrocínio do CAU. Essa premiação tem 
como objetivo reconhecer as melhores pro-
duções relacionadas à Paisagem realizadas 
como Trabalho Final de Graduação. O Prê-
mio Rosa Kliass busca incentivar a visibili-
dade da disciplina e do profissional.
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SASP busca professores para ministrar cursos

A AsBEA - Associação Brasileira dos Escritó-
rios de Arquitetura publicou artigo de seu presi-
dente Edison Borges Lopes sobre Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo.

“O arquiteto é responsável técnico, civil e cri-
minalmente, perante seus projetos. A insegurança 
jurídica se estabeleceu neste cenário: a incerteza 

O Sindicato dos Arquitetos no 
Estado de São Paulo (SASP) lançou 
um chamamento de professores 
para ministrar cursos com o objetivo 
de agregar parceiros e conteúdos 
voltados para nossa categoria 
profissional. As inscrições vão até o 
final de julho. 

Os cursos têm como objetivo 
qualificar profissionais para as 
mais diversas práticas, associando 
o conhecimento teórico com 
vivências junto aos órgãos 

públicos, entidades, empresas e 
organizações sociais, no intuito de 
criar uma rede de relacionamentos 
e de oportunidades para alunos e 
professores.

Serão cursos dentro do 
domínio do projeto, do urbanismo, 
do patrimônio histórico, do meio 
ambiente, da mobilidade e da 
habitação de interesse social. 
Visite nosso site e nossas redes 
sociais e saiba como fazer parte 
dos cursos do SASP. 

da aprovação ou não de projetos realizados e os pra-
zos alargados consolidaram um panorama composto 
por prejuízos financeiros aos escritórios, bem como 
perspectivas de retrabalho, perda de negócios e ris-
cos de caráter jurídico”, afirma o presidente Edison 
Borges Lopes.

“Não é compreensível a atitude de algumas en-
tidades que, sem embasamento técnico e senso de 
realidade profissional, ignoram esta realidade.

Vale citar que a cidade é produzida pelo merca-
do imobiliário, pelos setores econômicos dos mais 
variados segmentos, áreas de interesse público, ha-
bitações, áreas livres e infraestrutura. Não há como 
acreditar que aqueles que produzem a favor da cons-
trução da cidade, inclusive nós arquitetos, sejamos 
os vilões da contemporaneidade! Todas estas edifi-
cações devem ser construídas a partir da realização 
de projetos que cumpram a lei e sejam aprovados 
pelos órgãos públicos”, acrescenta.

Intitulado “Luz negra no fim do túnel”, o arti-
go está disponível na integra no site da entidade :  
http://www.asbea.org.br/

Posição da AsBEA sobre Ação Direta 
de Inconstitucionalidade
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Tecnologia a serviço da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A pós dois anos de esforços 

conjuntos, o CAU/BR e os 
Conselhos gaúcho e paulis-

ta começam a implementar as ferra-
mentas tecnológicas que prometem 
mais agilidade e maior transparência 
nos serviços prestados à sociedade.

São três as soluções tecnoló-
gicas em processo de adoção nas 
autarquias: gestão de conteúdo, 
gestão de processos e gestão do 
planejamento estratégico.
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A primeira é dirigida para a ad-
ministração de documentos: pre-
vê a digitalização de registros em 
papel, permite o acesso imediato 
à documentação necessária, e 
cria um ambiente único, integrado 
e seguro para o compartilhamento 
de conteúdo pela autarquia. 

A atividade “manual” se torna 
“eletrônica”. É uma revolução na 
rotina de trabalho, com a perspec-
tiva de menos papelada e mais 
velocidade no manuseio de docu-
mentos e registros.

CONTRA O ATRASO E A 
LENTIDÃO

A ferramenta para gestão de 
processos é um avanço contra o 
atraso e a lentidão nas rotinas de 
trabalho administrativas. 

Para auxiliar na formulação 
dessa ferramenta, um dos primei-
ros atos da Comissão de Organiza-
ção e Administração do CAU/SP 
foi compor um Grupo de Trabalho, 
formado por funcionários das di-
versas áreas da autarquia. 

Os integrantes do GT procura-
ram descrever em detalhes - eta-
pa por etapa, documento por do-
cumento - os procedimentos para 
a execução de suas tarefas.

Feito esse mapeamento de 
processos, é possível identificar 
ineficiências e criar indicadores 
de desempenho das atividades 
diárias. 

E a solução tecnológica facili-
ta a modelagem, padronização e 
automatização das rotinas de tra-
balho, com o objetivo de reduzir 
custos e tempo de execução.

Os planos da Comissão 
de Organização e 
Administração do CAU/SP

A COA-SP prevê que 
30% das suas atividades 
sejam voltadas ao setor 
organizacional. O plano 
de ação inclui o empenho 
para facilitar a emissão de 
Identidades Profissionais, de 
modo a melhorar e ampliar o 
atendimento para emissão de 
carteiras.

Também planeja um 
estudo para a implantação 
do controle de qualidade 
no Setor de atendimento, 
aprimorando assim a eficiência 
da comunicação e no auxílio 
prestado aos profissionais.

A revisão do Regimento 
Interno do CAU/SP, a 
realização de concurso público 
e ampliação do quadro de 
estagiários também estão 
previstos no plano de ação da 
COA, bem como a discussão 
do Planejamento Estratégico 
em parceria com a CPFi 
(Comissão de Planejamento e 
Finanças) da autarquia.

A Comissão ainda entende 
que é necessário ampliar o 
contato do CAU/SP com a 
sociedade.

Por fim, a terceira ferramen-
ta (planejamento estratégico) 
viabiliza o acompanhamento pe-
riódico e automático da gestão 
do CAU em face de seu plano de 
trabalho e metas estabelecido a 
cada ano.

Essas três soluções tecnoló-
gicas fazem parte de uma mesma 
Plataforma de Gestão Integrada.

Com a Plataforma de Gestão 
Integrada, o CAU/BR espera me-
lhorar a condução dos processos 
internos, determinando as ativi-
dades, os responsáveis por estas 
atividades e definindo indicado-
res de desempenho para estes 
processos. 

A expectativa também é que 
a tecnologia ajude a unificar es-
forços em ações conjuntas entre 
o CAU/BR e os CAU/UFs. 

O objetivo final: prestar o 
melhor atendimento aos arqui-
tetos e urbanistas. n
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ETAPAS DO PROCESSO ético no CAU   
Em vigor desde 2013, o Conselho de Ética e 

Disciplina do CAU/BR estabelece critérios 
para a conduta profissional de arquitetos e 

urbanistas. Também prevê sanções em caso de vio-
lação de regras e outras ações descritas na norma.

No caso de infrações éticas, o profissional pode 
ser penalizado com multa, advertência, suspensão 
ou até mesmo com a perda do registro profissional. 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP 
(CED), composta por nove Conselheiros, é respon-
sável por analisar as denúncias de falta ética, instau-
rar um processo ético-disciplinar para apuração dos 
fatos e assegurar ao profissional o direito de defesa.

“É assegurado aos interessados o contraditório, 
e ao denunciado a ampla defesa”, ressalta a Co-
ordenadora da CED, a arquiteta e urbanista Anita 
Affonso Ferreira.

“E o profissional poderá se defender das alega-
ções contidas na denúncia em toda fase de instru-
ção do processo”.

O PAPEL DA COMISSÃO 
DE ÉTICA

Uma vez que a denúncia é recebida pela Comis-
são, um relator é designado para conduzir a instru-
ção do processo. Esse relator emite seu parecer e 
apresenta-o à CED-CAU/SP.

Verificada a existência de indícios de falta ética, 
a CED decide pela abertura de um processo ético-
-disciplinar. 

Em caso contrário, determi-
na seu arquivamento liminar. A 
parte denunciante pode recorrer 
dessa decisão.

O relator designado conduz a 
instrução do processo e, ao final, 
emite Relatório e Voto Funda-
mentado, que podem ser favo-
ráveis à extinção do processo ou 
à aplicação de alguma sanção 
ético-disciplinar. 

A aprovação ou rejeição do 
Relatório e Voto fundamentado é 
feita pelos membros da CED por 
maioria simples. 

Finalizada essa etapa, o pro-
cesso é encaminhado ao Plenário 
do CAU/SP - a instância máxima 
do Conselho, composta pelos 
conselheiros eleitos.

O JULGAMENTO PELO 
PLENÁRIO

Durante o julgamento, o rela-
tor realiza a leitura do Relatório e 
Voto fundamentado. 

Verificada a 
existência 
de indícios 
de falta 
ética, a CED 
decide pela 
abertura de 
um processo 
ético-
-disciplinar
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A presença das partes e seus 
respectivos procuradores no Plená-
rio é facultativa. Porém, caso dese-
jem, tanto o denunciante quanto o 
profissional podem manifestar-se 
oralmente no âmbito da reunião.  

Os conselheiros podem fa-
zer questionamentos verbais, 
manifestar dúvidas ou fazer pe-
didos de esclarecimento sobre o 
caso apenas ao relator, e ainda 
solicitar vistas do processo sob 
julgamento.

O presidente do CAU/SP, du-
rante a sessão, procede à leitura 
da minuta de Deliberação Plená-
ria, declarando a aprovação ou 
rejeição do Plenário do CAU/SP 
a respeito da deliberação da Co-
missão de Ética sobre o processo 
ético-disciplinar.

Os conselheiros votam, por-
tanto, no sentido de aprovar ou 
rejeitar a minuta, elaborada pela 
Mesa do Plenário. 

Se aprovada, o presidente 
encerra a sessão e comunica às 
partes a possibilidade de recurso 
ao CAU/BR.

Se rejeitada, o presidente de-
signa um novo conselheiro relator 
para o processo ético-disciplinar. 
O novo relator deverá apresentar 
um novo relatório e voto funda-
mentado até a próxima reunião 
plenária ordinária.

A POSSIBILIDADE DE 
CONCILIAR

A conciliação entre as partes 
pode ocorrer a qualquer tempo. 
Basta que não exista uma decisão 

transitada e julgada em relação ao 
processo instaurado.

Não há possibilidade de con-
ciliação somente em casos que 
envolvam ocorrências de morte, 
condutas que resultem em danos 
à integridade física, ao patrimônio, 
ao interesse público, ao meio am-
biente ou a terceiros. n
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cpfi

CAU/SP PEDE MAIS PARCELAS 
para facilitar pagamento de anuidades
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No primeiro 
quadrimestre 
de 2018, a 
autarquia pode 
recuperar 
cerca de 2.959 
anuidades em 
atraso

A Comissão de Planejamento e Finanças 
(CPFi) do CAU/SP encaminhou recomen-
dação ao CAU/BR para que aprove um 

novo processo de refinanciamento dos débitos (RE-
FIS), como forma de contribuir para a redução da 
inadimplência e possibilitar a reintegração de cole-
gas à regularidade e ao mercado de trabalho. 

Essa recomendação foi dirigida à CPFi do 
CAU/BR, responsável pela regulamentação dessas 
questões de forma nacional. 

Também foi solicitado que o parcelamento da 
anuidade, que hoje pode ser feito em até cinco ve-
zes sem juros, fosse modificado para até dez vezes, 
na mesma proposta encaminhada para a Comissão 
do CAU/BR. 

Essa proposta ainda aguarda manifestação e 
deliberação de Brasília. 

A CPFi-CAU/SP, no entanto, já recebeu informa-
ções de que estão tratando do assunto com grande 
chance de êxito, conforme relato da Conselheira 
Federal de São Paulo, a arquiteta e urbanista Nadia 
Somekh, que faz parte da Comissão de Finanças do 
CAU/BR.

QUASE 3 MIL ANUIDADES EM ATRASO 
FORAM RECUPERADAS

A preocupação é grande por conta da inadim-
plência com a qual o CAU tem lidado. 

O Relatório de Gestão do CAU/SP revela que, no 
primeiro quadrimestre de 2018, a autarquia pode 
recuperar cerca de 2.959 anuidades em atraso – 
2.706 de profissionais e 253 de empresas. 

A iniciativa trouxe à regularidade da profissão 
uma quantidade considerável de profissionais e em-
presas, um resultado importante para a categoria e 
para a sociedade.

No caso das pessoas físicas contava-se com 
19.851 anuidades em atraso no início do ano. Dessas, 
aproximadamente 42% se tratavam de inadimplen-
tes de apenas uma anuidade. Já no início de maio, 
constatou-se que esse indicador baixou e passou a 
representar 38% do total das anuidades devidas. 

Trata-se de uma redução 
importante, porém, pouco mais 
de um quinto dos devedores ain-
da tem cinco ou mais anuidades 
pendentes de pagamento – entre 
2017 e 2018, essa cifra aumentou 
de 21% para 23%.

Por outro lado, o Relatório de 
Gestão também destaca o au-
mento de 16,28% na emissão de 
RRTs (Registros de Responsa-
bilidade Técnica), em relação ao 
mesmo período do ano anterior, 
sinalizando com isso uma possível 
melhora na atividade profissional. 

No primeiro quadrimestre de 
2018 foram emitidos 101.513 
RRTs contra os 87.302 emitidos 
de janeiro a abril de 2017.

O Coordenador da Comissão 
de Planejamento e Finanças, o ar-
quiteto e urbanista Marco Antonio 
Teixeira da Silva, ressalta que a 
CPFi tem como uma de suas metas 
reduzir os índices de inadimplên-
cia como uma forma de regularizar 
os profissionais junto à sociedade 
e por conta da importância e res-
ponsabilidade deles na Arquitetu-
ra e Urbanismo. 

“Por isso temos trabalhado, 
sugerindo medidas que facilitem 
os pagamentos e a recuperação 
de forma amigável desses débi-
tos. Sem deixar de lembrar que é 
função e meta estratégica da CPFi 
do CAU/SP a sustentabilidade do 
Conselho”, finaliza. n
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A começar pela 
informatização, a Comissão 
de Exercício Profissional 
busca acelerar os 
procedimentos burocráticos 
sob sua responsabilidade

Aprimorar o conhecimento para 
PROMOVER EFICIÊNCIA 

No dia a dia do arquiteto 
e urbanista, a Comissão 
de Exercício Profissional 

(CEP) do CAU/SP desempenha um 
dos papéis de maior visibilidade.

Precisa pedir um RRT Extem-
porâneo para regularizar sua obra? 
É tarefa da CEP avaliar a solicita-
ção. Anulamentos, cancelamentos 
de RRTs e interrupções de regis-
tro profissional também entram 

em seu rol de atividades, assim 
como a aprovação de Registro de 
Direito Autoral (RDA) e a análise 
de processos oriundos da área de 
Fiscalização do Conselho.

Desde a sua criação, a CEP 
busca acelerar os procedimentos 
burocráticos sob sua responsabi-
lidade. A começar pela informati-
zação dos processos, com a con-
sequente redução de tempo entre 
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o envio da solicitação e aten-
dimento, assim como o envio 
de despachos diretamente dos 
Conselheiros aos profissionais no 
caso de RRTs Extemporâneos. 

CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO 
DE CONHECIMENTO

O Planejamento da CEP para 
a atual gestão (2018-2020) in-
clui a promoção de conhecimen-
to e capacitação a arquitetos e 
urbanistas, visando orientar e 
facilitar o exercício profissional.

Uma das propostas é a re-
alização de minicursos sobre 
a operação do Sistema de In-
formação e Comunicação do 
CAU (SICCAU), com o objetivo 
de agilizar procedimentos tais 
como: o preenchimento de RRT, 
emissões de RDA, solicitações 
de RRTs Extemporâneos, de 
Certidões de Acervo Técnico 
(CAT-A), de certidões de registro 

e de quitação para pessoa física e 
jurídica, promovendo assim a dis-
seminação de conhecimento, de 
forma prática e dinâmica. 

Entre suas propostas ainda 
está a elaboração de vídeos ex-
plicativos, que seriam veiculados 
na internet e redes sociais, com 
função de dirimir as dúvidas de ar-
quitetos e urbanistas em diversas 
questões profissionais. 

Uma outra atribuição impor-
tante desta Comissão é sugerir 
aperfeiçoamentos nas Resoluções 
do CAU/BR e processos burocrá-
ticos do CAU. Por este motivo, a 
CEP deve participar regularmente 
de reuniões com a Comissão equi-
valente do CAU/BR para alinhar 
procedimentos de trabalho e apre-
sentar problemas detectados nes-
tas rotinas.n

O 
Planejamento 
da CEP para
a atual gestão 
(2018-2020) 
inclui
a promoção de 
conhecimento
e capacitação 
para arquitetos
e urbanistas

Cancelamentos de RRTs analisados

Anulações de RRTs analisados

Interrupções de registro analisados

RRTs Extemporâneos analisados

Registros de Direito Autoral analisados

Processos analisados

ATIVIDADES 2018
398

171

747

111

12

69
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CAU/BR vai auxiliar MEC em programa para 

SUPERVISÃO DE ENSINO SUPERIOR 
A convite do Ministério da 

Educação, o CAU/BR vai 
participar do Programa 

Nacional de Supervisão dos cursos 
superiores na área de Arquitetura 
e Urbanismo.

Atualmente, o MEC trabalha 
com duas modalidades de supervi-
são do ensino universitário: Super-

visão Ordinária, baseada em denún-
cias e representações de alunos, 
professores e demais interessados; 
Supervisão Especial, iniciada pelo 
próprio MEC a partir de indicado-
res próprios de regularidade e qua-
lidade da educação superior.

O Programa Nacional de Su-
pervisão vai envolver três frentes: 

o ensino à distância, diplomas ir-
regulares e atos institucionais.

O CAU/BR, ao lado de várias 
entidades de arquitetos e urbanis-
tas, já se manifestou contra a ex-
pansão do ensino à distância em 
Arquitetura e Urbanismo.

Para o Conselho, os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo na 
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modalidade EAD não atendem à 
legislação vigente do setor edu-
cacional, já que não contemplam 
a relação professor/aluno própria 
dos ateliês de projeto e outras dis-
ciplinas bem como as experimen-
tações laboratoriais e a vivência 
para a construção coletiva do co-
nhecimento.

O convite ao CAU/BR foi feito 
durante audiência com o ministro 
Rossieli Soares da Silva, no dia 09 
de maio, que recebeu o presiden-
te Luciano Guimarães na capital 
federal.

Também participaram da au-
diência a coordenadora da Co-
missão de Ensino e Formação do 
CAU/BR, Andrea Vilella; o presi-
dente do CAU/SP, José Roberto 
Geraldine Júnior, coordenador da 
CEF/BR na gestão passada; o pre-
sidente e a vice-presidente do 
CAU/AM, respectivamente Jean 
Faria dos Santos e Meglen Cristi-
na Valeu da Silva; Luciana Rubino, 
assessora de relações institucio-
nais e parlamentares do CAU/BR e 
Paul Beyer, analista da CEF/BR.

Guimarães ainda manifestou 
ao ministro a preocupação da au-
tarquia com a qualidade do ensino 
atual devido à rápida expansão 
dos cursos, que dobraram nos úl-
timos cinco anos.

Hoje existem 155 mil arquite-
tos e urbanistas registrados, nú-
mero que cresce a um ritmo de 
15 mil profissionais ao ano. Estão 
autorizadas 180 mil vagas anuais 
para Arquitetura e Urbanismo, 

sendo mais de 70 mil delas na mo-
dalidade à distância.

DIPLOMAS FALSOS
O CAU/BR contabilizou 37 so-

licitações de registro com docu-
mentos falsos, sendo 16 apenas 
no Estado de São Paulo.

Um dos casos mais emblemá-
ticos ocorrido no CAU/SP, que en-
volve diplomas falsos, aconteceu 
com um profissional que apresen-
tou diplomas falsos de pós-gradu-
ação e foi identificado por meio de 
denúncia. Este profissional exercia 
o cargo de coordenador de curso 
e teve seu registro cancelado pelo 
plenário do Conselho paulista. 

A rapidez na verificação da 
veracidade das informações sobre 
os Diplomas e Certificados Acadê-
micos de Conclusão de Curso seria 
maior se todos os coordenadores 
de curso importassem a lista dos 
formandos diretamente para o Sis-
tema de Informação e Comunica-
ção do CAU (SICCAU).

Segundo o Coordenador da 
Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/SP, José Antonio Lancho-
ti, há ainda alguns poucos coorde-
nadores que, por razões variadas, 
não assumem tal responsabilida-
de. Essa situação obriga a CEF/SP 
a conferir as informações sejam 
conferidas individualmente, ne-
cessitando de maior tempo para 
a autorização de registro dos for-
mandos. 

Segundo Lanchoti, a CEF/SP 
aprovou recentemente Instrução 

Normativa que regula a análise 
destas solicitações individuais dos 
egressos cujos coordenadores de 
curso não importam a lista de for-
mados. 

“Os documentos são verifica-
dos um a um junto às suas Ins-
tituições de Ensino e depois o 
Setor de Ensino e Formação do 
CAU/SP organiza uma tabela com 
as informações sobre o registro e 
a autorização de funcionamento 
do curso, conferindo os dados do 
e-Mec com os dados registrados 
no SICCAU para somente aí en-
caminhar à CEF a deliberação in-
dividual dos egressos que deram 
entrada naquele mês”, informa o 
Coordenador da CEF/SP. 

Atualmente aprova-se o re-
gistro de mais de 300 alunos por 
mês na CEF em cada reunião da 
Comissão.

“A participação do presidente 
Geraldine na reunião com o minis-
tro da Educação permitiu estender 
algumas demandas da CEF/SP, 
que hoje aguardam manifestação 
técnica do MEC junto ao CAU/BR, 
de forma a nos orientar quanto a 
procedimentos que tem impedido 
o registro de egressos de algumas 
instituições de Ensino em São Pau-
lo”, completa Lanchoti. n
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O CAU/SP foi um dos pri-
meiros CAU/UF a criar 
uma comissão de con-

selheiros dedicada ao aperfeiçoa-
mento das atividades de fiscaliza-
ção do exercício profissional.

O aumento do efetivo de 
agentes fiscais, o aprimoramento 
dos procedimentos administrati-
vos e técnicos da Fiscalização, e 
melhorias no Sistema de Informa-
ção e Comunicação do CAU (SIC-
CAU) são algumas das propostas 
avaliadas pela nova Comissão 
de Fiscalização (CF), que iniciou 
suas atividades neste ano.

“Nosso objetivo é que a CF se 
torne uma aliada do profissional, 
agilizando o atendimento das de-
núncias e levando a fiscalização 
onde ela mais precisa estar - nas 
áreas de atuação onde a partici-
pação dos arquitetos e urbanistas 
não é respeitada”, afirma o coor-
denador da CF, o arquiteto e ur-
banista Carlos Pupo.

A CF entende que aproximar 
a instituição das demandas dos 
profissionais é condição primor-
dial para entender o objeto das 
ações a serem praticadas.

PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS
Já foram realizadas reuniões 

com os agentes fiscais, visando 
ouvir as principais demandas de 
quem efetivamente exerce a ativi-
dade fim do Conselho. 

A Comissão também traba-
lhou na revisão e elaboração de 
novos projetos para o Plano de 
Ação do CAU/SP, sobre os quais 
as futuras ações devem ser em-
basadas.

Em SP, ações de fiscalização cresceram 19%
O Anuário de Arquitetura e Urbanismo 2018, 

publicado pelo CAU/BR em abril, revela que as ações 
de fiscalização em São Paulo totalizaram 3.219 em 
2017 ante 2.706 no ano anterior.

Ainda segundo o Anuário, somente em 2017 
entraram no mercado mais de 10.000 novos arquitetos 
e urbanistas, totalizando 154.264 profissionais.

São Paulo concentra um terço da população de 
arquitetos e urbanistas do país (50.107 em dezembro 
de 2017). Entre 2012 e 2017, a população de 
arquitetos e urbanistas cresceu 39% no Estado, e o 
mercado de trabalho 63%.

O número de empresas de Arquitetura e Urbanismo 
alcançou 22.147 organizações da área. Somente em 
São Paulo foram registradas 6.088 empresas.

O Anuário informa ainda que foram realizadas mais 
de 1,4 milhão de atividades técnicas em Arquitetura e 
Urbanismo no ano passado, sendo 356.197 registradas 
somente no Estado de SP, um incremento de 7%.  

No Brasil, o crescimento foi de 2,5% em relação ao 
ano anterior.

Há um total de onze projetos de amplo escopo: 
ações específicas para desabamentos (devidamente 
acompanhados nos últimos acontecimentos); orien-
tação nas faculdades, e parcerias com órgãos públi-
cos (Prefeituras, MP) entre outros. 

E quatro grandes áreas de atuação da Fiscaliza-
ção do CAU/SP também estão sob revisão na CF: o 
exercício ilegal da profissão e a falta ética; espaços 
criados no segmento da Arquitetura Efêmera; ações 
junto a entes comerciais e atendimento a denúncias 
como atividades rotineiras.

 A CF também planeja ações específicas para a 
realidade das cidades do interior paulista. n
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Patrimônio histórico e habitação: tragédias e soluções

Preservar para impedir 
novas tragédias

Cassia Regina Carvalho de Magaldi e Leila Regina Diegoli

Um incêndio destruiu em uma hora e meia, 
e fez ruir de forma colossal, o edifício Wil-
ton Paes de Almeida, atingindo e destruindo 

prédios vizinhos, também de interesse histórico. 
O desabamento do edifício culmina uma tragé-

dia anunciada, onde se lamenta, sobretudo, a perda 
de vidas humanas e a fragilidade a que estão sendo 
expostos os moradores que ocupavam aquele ícone 
arquitetônico. 

O edifício, marco da Arquitetura moderna pau-
lista e reconhecido como patrimônio cultural do 
município desde 1992, foi tombado pelo Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo como 
elemento importante para a implantação da política 
de requalificação do centro da cidade na gestão da 
prefeita Luiza Erundina. 

O tombamento do edifício foi determinado, as-
sim como de centenas de prédios históricos do seu 
entorno, em consonância com a implementação da 
Operação Urbana Anhangabaú, executada pela an-
tiga Empresa Municipal de Urbanização/EMURB.

No início dos anos 90 do século passado, o poder 
público municipal estabeleceu, de maneira pioneira 

Especialistas debatem as questões da preservação e do reúso do patrimônio 
histórico ante o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida

no país, uma legislação específi-
ca para incentivar a reabilitação 
e conservação de edificações de 
interesse histórico na área central 
da cidade, a denominada Opera-
ção Urbana Anhangabaú.

Essa operação definia direi-
tos urbanísticos adicionais, que 
deveriam promover a renovação 
e implantação de usos diversos, 
inclusive habitação, a partir do 
incentivo via transferência de po-
tencial construtivo. 

Os recursos financeiros ad-
quiridos na operação seriam in-
vestidos na restauração e conser-
vação do estoque imobiliário de 
interesse histórico, e áreas públi-
cas do centro da cidade. 

Essa operação urbana teve 
curta duração: apenas três anos, 
por força de lei. Alcançou, porém, 
alguns efeitos positivos, como é o 
caso da restauração de vários edi-
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Nenhum 
impedimento técnico
ou físico existe no 
sentido de
dificultar intervenções 
de reforma
e restauro para 
inserção de uso
habitacional em 
imóveis reconhecidos
como de valor 
histórico

fícios particulares, da requalifica-
ção da rua Xavier de Toledo, e da 
implantação do Museu do Teatro 
Municipal nos baixos do Viaduto 
do Chá. A reboque foram executa-
dos serviços de restauro e conser-
vação dos conjuntos escultóricos 
da Praça Ramos de Azevedo. 

Mas a falta de políticas públi-
cas para dar continuidade à pos-
sível requalificação do centro de 
São Paulo, aliada ao descaso com 
o estoque de prédios reconheci-
dos como importante representa-
ção da cultura material da cidade, 
e principalmente o descaso públi-
co com a parcela de cidadãos em 
situação de risco e falta de mora-
dia na área central da cidade, es-
cancara problemas urbanísticos 
de todos os tipos: culturais, hu-
manos, sociais e políticos. 

Essa mistura bombástica faz 
com que as feridas existentes 
na cidade por falta de políticas 
públicas, tanto referentes à pre-
servação do patrimônio histórico 
quanto referentes ao problema do 
déficit de moradia no centro de 
São Paulo, sejam repensadas. 

Nesse caso, esses dois ve-
tores sociais, costumeiramente 
menosprezados pelos gestores 
urbanos, se acoplaram de forma 
drástica. 

Deteriorado por abandono e 
falta de manutenção, o edifício 
Wilton Paes de Almeida foi ocupa-
do por movimentos populares de 
moradia do centro da cidade. 

Esse fato tornou explícito o 
descaso e falta absoluta de apli-
cação de políticas públicas, em 
todos os níveis de governança 
para utilização do estoque cons-

truído da cidade, aliado a total 
ausência de investimentos numa 
política habitacional que seja in-
tegrada com a preservação do 
patrimônio histórico de São Paulo.

Os investimentos no uso ha-
bitacional nos centros históricos 
demonstram, a exemplo de cida-
des europeias, que a habitação 
pode ser uma alavanca do pro-
cesso de reabilitação de centros 
urbanos antigos. 

Nenhum impedimento técni-
co ou físico existe no sentido de 
dificultar intervenções de reforma 
e restauro para inserção de uso 
habitacional em imóveis reco-
nhecidos como de valor histórico. 
Pelo contrário: os problemas de 
execução residem na falta de in-
formação e formação profissional 
adequada de arquitetos, e demais 
profissionais envolvidos no setor 
da construção civil. 

Acreditar que o tombamento 
impede a execução dessas obras 
demonstra demonstra falta de 
conhecimento teórico, inexperi-
ência profissional e desleixo com 
a nossa própria existência histó-
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rica. Resoluções de tombamento 
e diretrizes de intervenção estão 
à disposição dos profissionais que 
atuam nesse mercado de trabalho. 

Temos no nível do CAU/SP a 
publicação intitulada Patrimônio 
Histórico: Orientação para servi-
ços profissionais, a qual orienta os 
arquitetos em geral sobre o ade-
quado cumprimento das ativida-
des profissionais relacionadas ao 
projeto e a preservação do patri-
mônio histórico. 

O CAU/SP, em conjunto com 
os arquitetos sensibilizados com 
as circunstâncias dramáticas 
nas quais ocorreu a tragédia do 
edifício Wilton Paes de Almeida, 
coloca a reflexão e orientação 
profissional como forma de parti-
cipação e colaboração no debate 
geral que a tragédia vem gerando. 

Dra. Cassia Regina Carvalho de Ma-
galdi, Conselheira titular do CAU/SP, 
Dra. Leila Regina Diegoli, conselheira 
suplente; pesquisadoras do Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológi-
cas da Universidade Católica de San-
tos (IPECI] e professoras responsáveis 
pelo Curso de Pós-graduação em Res-
tauro do Patrimônio Arquitetônico e 
Urbanístico, da Universidade Católica 
de Santos

No dia 1º de Maio de 2018, um incêndio fez 
desabar um edifício de 24 andares loca-
lizado no Largo do Paissandu, centro da 

cidade de São Paulo.
O edifício Wilton Paes de Almeida, obra do ar-

quiteto Roger Zmekhol (1928-1976), era um dos 
melhores exemplos da Arquitetura moderna paulis-
tana. Projetado em 1961, o edifício foi tombado pelo 
CONPRESP em 1992. Desocupado em definitivo em 
2006, seguiu-se o degrado por abandono, falta de 
manutenção e sucessivas ocupações informais (ou-
tras organizadas), e por fim esta tragédia nacional. 

Evidentemente, este Patrimônio Material Tom-
bado não havia recebido as atualizações em termos 
de proteção passiva contra incêndio. Mais ainda, o 
colapso de sua estrutura de modo algum foi uma 
“fatalidade”: concorreram para este destino catas-
trófico, mas evitável, as dificuldades em preservar 
imóveis tombados no Brasil, onde diversos proble-
mas de ordem básica (que não apenas o da habita-
ção) impedem que órgãos competentes sigam uma 
agenda efetiva de manutenção patrimonial.

Por outro lado, a importância da conservação 
do patrimônio arquitetônico, no contexto atual de 
excesso de construções (entre as quais, degrada-
das ou obsoletas) exige uma abordagem cuidadosa 
na gestão do bem edificado. 

Em particular, quando se trata de edifícios com 
valor patrimonial, é especialmente relevante a im-
plementação de estratégias para sua manutenção, 
qual sejam, que observem protocolos de legitima-
ção do processo de conservação e potencializem 
uma melhor gestão dos recursos, permitindo pre-
venir riscos e danos.

Neste sentido, ações de preservação devem 
continuar sendo desenvolvidas pelos órgãos com-
petentes levando em consideração o diálogo com 
os sujeitos envolvidos, assumindo uma filosofia 
contrária ao tratamento de “invisibilidade” da po-
pulação propagada por certas políticas de irrespon-
sabilidade e descaso. 

Abandonado pelo poder público
Maria Rita Amoroso
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que adotem medidas de manu-
tenção eficientes de imóveis 
tombados, especialmente em 
áreas bem localizadas, as quais 
permitem um reúso voltado para 
as mais variadas finalidades.

Quando se fala de sustenta-
bilidade, de planejamento, de ci-
dadania, falamos justamente do 
visível, mas temos que enxergar 
além e trazer à pauta também o 
“invisível” para dentro da nossa 
realidade – exatamente o con-
trário daquilo que as autoridades 
parecem esperar que vejamos. 

A pobreza e as mazelas da 
sociedade atual não irão desa-
parecer apenas com limitações 
ou expansões de perímetro urba-
no, ou criação de novas áreas de 
adensamento de baixa renda ou 
alta renda. 

Devemos tomar consciência 
imediata de tais problemas e per-
ceber que, quando surge diante 
de nós um ser humano destituído 
de seus direitos e valores como ci-
dadão, isso apenas mostra que a 
cidade adoeceu um pouco mais. 

Sem embargo, as dificulda-
des em preservar imóveis tomba-
dos nas cidades não devem apa-
gar a importância da manutenção 
do patrimônio arquitetônico, mas 
fomentar a própria necessidade 
de conservação patrimonial, de 
forma a garantir a autenticidade e 
a integridade de ambos, edifícios 
e história, com vistas a um pre-
sente unido ao nosso passado, 
pensado como sustentação às 
gerações futuras. n

 
Maria Rita Amoroso, Arquiteta e ur-
banista, Coordenadora da Comissão 
Especial de Patrimônio Cultural do 
CAU/SP

Na atualidade, profissionais e pesquisadores 
da área da Arquitetura patrimonial têm chamado a 
atenção para práticas de conservação preventiva, de 
modo a diferenciar as estratégias de manutenção do 
patrimônio, consistindo em dar ênfase ao contexto 
de prevenção que, anterior aos danos materiais a 
edifícios com valor patrimonial, evita que sejam des-
pendidos cuidados continuados no sentido de rea-
ções após qualquer tipo de dano a determinado bem. 

Deste ponto de vista, facilita-se a conservação e 
a manutenção no sentido de permitir que sejam al-
cançados, a partir do próprio tombamento, dos crité-
rios de autenticidade e de integridade do patrimônio 
arquitetônico.

A gestão do patrimônio público tem relevância 
extrema no contexto contemporâneo, pois implica 
o conhecimento específico do bem e uma avaliação 
constante desse patrimônio, ações de base que per-
mitem destacar a função das suas potencialidades, 
bem como de suas condicionantes, a fim de planejar 
uma destinação condizente com conservação e pro-
moção do reúso do patrimônio. 

Em outras palavras, o uso de uma infraestrutura 
já instalada não pode prescindir de políticas públicas 

Edifício Wilton Paes de Almeida
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Há solução para o 
déficit habitacional 
O professor da Unifesp e ativista de longa data da questão 
habitacional diz que a tragédia do edifício Wilton Paes de
Almeida demonstra a derrocada do projeto de 
desenvolvimento de Estado-Nação com um mínimo
de equidade social, mas acredita na reversão desse quadro

Para o arquiteto e urbanista 
Pedro Fiori Arantes, pro-
fessor da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), a 
saída está principalmente no forta-
lecimento de uma democracia ur-
bana, real e direta, com bairros or-
ganizados e mobilizados, com uma 
população ativa na defesa da ci-
dadania e de uma cidade que não 
esteja à venda. A seguir, confira o 
que o pesquisador em políticas e 
projetos de habitação popular de-
fende sobre essa questão. 

O caso do edifício Wilton Paes 
de Almeida escancarou o grave 
problema do déficit habitacional 
e das ocupações irregulares em 
prédios abandonados. Na sua 
opinião, de forma geral, quais as 

principais causas de todo esse 
cenário?
Para além da tragédia social, 
anunciada aliás, o desabamento 
do nosso ícone de aço e vidro do 
international style em São Paulo, 
apelidado de “Seagram brasilei-
ro”, tem um forte simbolismo. A 
torre de 24 andares foi uma das 
glórias da engenharia e Arqui-
tetura nacional nos anos 1960, 
projetado por um arquiteto fran-
cês, professor da FAU USP, Roger 
Zmekhol, pioneiro na pele de vidro 
contínua estruturada em alumí-
nio (fachada, aliás tombada pelo 
patrimônio histórico). Abrigou a 
Companhia de Vidros do Brasil, 
da qual era o próprio totem-mer-
chandising. A CVB, falida no fim 
dos anos 1970, transferiu a torre 

PEDRO FIORI ARANTES
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em troca de dívidas para a União, 
que a ocupou com a Polícia Fede-
ral, ainda no regime militar. Depois 
da saída da PF, no início dos anos 
2000, o edifício ficou abandonado 
e sem interessados, em estado de 
penúria e à deriva (descolando-
-se do edifício vizinho), quando 
foi ocupado pelos sem-teto. A tor-
re incendiada se desmanchando 
com a população pobre dentro, 
em pleno dia do trabalho, é uma 
triste alegoria da derrocada do 
nosso projeto de desenvolvimento 
e formação do Estado-Nação com 
um mínimo de equidade e justiça 
social. É também mais uma ma-
nifestação trágica do novo tem-
po do mundo, com suas cidades 
em estado de sítio, cercadas de 
acampamentos de sem-teto, sem-
-direitos, refugiados ou “exilados 
em terra própria”. São inúmeras as 
edificações em centros urbanos 
como a torre incendiada, mas a 
quantidade de edifícios reforma-
dos via política pública foi irrisório. 
Diversas ocupações têm mais de 
década e o poder público não faz 
nada, vira as costas, consente por 
ser mais barato – deixa morar, dei-
xa morrer. E assim a vida continua 
e naturalizamos que milhares de 
pessoas estão nessas gambiarras 
verticais ou em abrigos precários 
nas calçadas, cada vez mais po-
voadas pelo sem-tudo. A queda 
trágica e espetacular produziu um 
choque na opinião pública e na 
mídia e desnaturalizou momenta-
neamente essa realidade invisibili-
zada. Mas, ao contrário do 11 de 
setembro, não foi ato terrorista de 
inimigo externo, mas do terror que 
é nossa própria sociedade. Alguns 
passaram a procurar o inimigo in-
terno e a criminalizar a população 
que lá se abrigava. Uma estratégia 

do clube dos proprietários de cada 
cidade é de uma ingenuidade ou 
de um cinismo atroz. Você acha 
que teria sido feita Reforma Agrá-
ria nos rincões do país se o Incra 
tivesse entregado nas mãos dos 
coronéis locais? Um Ministério das 
Cidades eficiente e republicano 
(isto é, blindado contra a fisiologia) 
aplicaria rapidamente os instru-
mentos de Reforma Urbana do Es-
tatuto, com notificação de imóveis 
vazios, progressão de impostos, 
urbanização compulsória, dação, 
desapropriação ou expropriação, 
dependendo do caso. 

 
Você é um defensor da produção 
habitacional de interesse social 
por autogestão. Por que essa 
forma de construção de moradia 
popular não é aplicada em larga 
escala por aqui ou ainda não se 
tornou efetivamente um modelo a 
ser seguido?
A produção habitacional por meio 
de políticas públicas que preve-
em a organização e participação 
da população e suas assessorias 
técnicas em todo o processo – da 
definição do terreno e do projeto à 
organização da obra e das formas 
de morar junto, incluindo serviços 
e equipamentos coletivos ou pú-
blicos – foi fortemente combatida 
no Brasil. Combatida porque era 
um exemplo de produção da casa 
e da cidade não comandada pela 
racionalidade implacável do lucro, 
mas pelo bem comum, pela quali-
dade da moradia. Na produção por 
autogestão, a parcela que compo-
ria o lucro apropriado pelo agente 
capitalista é reinvestida na quali-
dade dos materiais e na ampliação 
da moradia, que chega a alcançar 
uma área construída 30 a 50% 
maior do que o padrão das cons-

de culpabilizar a vítima, recorren-
te no fascismo mas também no 
estado securitário e de exceção 
em que vivemos. A implosão-des-
manche não é, assim, só do Wil-
ton Paes de Almeida, é do nosso 
edifício social como um todo – a 
recessão-regressão que estamos 
vivendo é fortíssima, em todos os 
níveis. 

 
Se de fato o Brasil tem leis e ins-
trumentos urbanísticos dos mais 
avançados do mundo, o que ain-
da é necessário fazer para re-
verter essa situação de falta de 
moradia digna para a população 
mais carente, especialmente nos 
grandes centros urbanos?
O Estatuto das Cidades é avan-
çado no rol de instrumentos que 
apresenta, mas equivocado na 
sua forma de implementação. 
Legisladores e Urbanistas que 
conceberam o Estatuto não com-
preenderam como os donos do 
poder atuam nos municípios, a 
força do atraso e das elites locais 
foi subestimada. A aplicação lo-
cal dos instrumentos do Estatuto 
depende das Câmaras Municipais 
que são, em geral, clubes de pro-
prietários, de donos da cidade, 
que não vão alterar as regras do 
jogo contra seus interesses. O Es-
tatuto das Cidades não mexe com 
esse poder local, nem faz cócega. 
Por isso, a política de direito à ci-
dade deveria ser centralizada. A 
gestão de estoques de terras, pú-
blicas e privadas, de parques de 
locação habitacional subsidiada, 
de atendimento de demanda des-
concentrando população, colabo-
rando para equilibrar disparidades 
regionais – isso tem que ser uma 
política nacional. Deixar a aplica-
ção da Reforma Urbana na mão 



31

Abril n Maio n Junho 2018

Ac
er

vo
 C

AU
/S

P

trutoras que visam lucro. Quando 
ocorre uma associação de produ-
tores-consumidores apoiada pelo 
poder público para melhor aten-
der a um direito, o capitalista fica 
de fora e o político também (não 
entrega a chave). Nosso vizinho 
Uruguai, pequeno mas valoroso, 
produz por décadas moradia digna 
da melhor qualidade por meio de 
suas cooperativas. Em determina-
dos momentos foi inclusive a pro-
dução majoritária. Mas no Brasil 
o poder das elites e as frações ca-
pitalistas que comandam grandes 
propriedades da terra urbana, as 

principais empresas de constru-
ção e incorporação imobiliária não 
querem que um modelo cooperati-
vista prospere. 

 
Da sua experiência à frente do gru-
po Usina (entidade sem fins lucra-
tivos que presta assessoria técnica 
a movimentos populares na área 
de habitação), o que valeria ser 
aproveitado como política urbana 
pelas autoridades públicas?
Não acho que a única saída seja 
a produção por autogestão – é 
uma alternativa importante, que 
deveria ter sido fortalecida, como 

contraponto à produção conven-
cional. Uma política habitacional 
inteligente e eficaz, em qualquer 
lugar do mundo, mantem um sis-
tema de planejamento e de fundos 
articulado a diversos níveis e mo-
dalidades de atendimento, num 
“ecossistema” complexo de pro-
gramas habitacionais. Esse ecos-
sistema incluiria fortalecer os es-
critórios públicos nas prefeituras, 
os concursos de projeto, as asses-
sorias técnicas, as cooperativas e 
empresas locais, escritórios nas 
periferias utilizando a lei de assis-
tência técnica, com uma hetero-
geneidade de soluções que inclu-
am reformas de grandes edifícios 
a casas unifamiliares insalubres, 
locação social, pequenos conjun-
tos inseridos na malha urbana e 
com usos mistos, requalificações 
urbanas em assentamentos pre-
cários etc.  De um modo geral, 
muito mais reforma para ocupa-
ção de imóveis existentes do que 
acelerar uma máquina insana de 
produção de micro-casas em me-
ga-conjuntos nas franjas urbanas. 
Direito de moradia não se resolve 
vendendo uma mercadoria cara (e 
ruim) para quem não pode pagar 
(e se endivida), mas sim garantin-
do o acesso a um bem de qualida-
de, inserido na cidade, entendido 
como um serviço, com subsídio 
no aluguel para quem precisa, ou 
requalificando moradias precárias 
de quem já construiu com esforço 
próprio. 

 
Além da questão da moradia po-
pular, que outras reformas urba-
nas são urgentes e por onde co-
meçar? 
O ciclo da luta por Reforma Urbana 
no Brasil durou 30 anos e naufra-
gou. Na verdade, começou antes 

Ex-morador  do edifício Wilton Paes de Almeida
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entrevista

do golpe de 1964 e foi por ele inter-
rompido. O novo ciclo coincide com 
a nova República e com a ascensão 
e queda do PT. O programa estava 
dado: cidades mais justas, demo-
cráticas, inclusivas, sustentáveis 
etc. As cidades eram grandes labo-
ratórios da redemocratização, de 
inovações em políticas públicas, 
em processos participativos, com 
o reconhecimento da cidade infor-
mal autoconstruída, das questões 
ambientais e de mobilidade. Mas 
as paisagens urbanas foram se tor-
nando o contrário do prometido: 
mais desiguais, congestionadas, 
caóticas, poluídas, segregadas, 
com sistemas e recursos em colap-
so. Por onde recomeçar a luta pela 
Reforma Urbana? Poderia ser sua 
pergunta. De um lado, é necessário 
um Ministério das Cidades eficien-
te e identificado com sua missão 
pública para aplicar rapidamente 
os instrumentos de Reforma Urba-
na. Localmente, talvez tenhamos 

que voltar a apoiar e a acreditar 
na força da sociedade civil, das 
organizações de base, nos bairros, 
para formar pessoas que conhe-
çam cada vez mais as regras que 
movem os agentes e interesses do 
jogo imobiliário urbano para poder 
transformá-lo por dentro. Muitos 
de nós não estamos mais apostan-
do em grandes planos ou dirigen-
tes mais ou menos esclarecidos, 
muito menos em soluções milagro-
sas, smart cities ou qualquer ideo-
logia importada da moda. A saída 
é mais do que nunca fortalecer a 
democracia urbana, real e direta, 
com bairros organizados e mobili-
zados, com uma população ativa 
na defesa da cidadania e de uma 
cidade que não esteja à venda.   

 
Há espaço para o empreendedoris-
mo nessa área da moradia popular? 
Como explorar esse mercado? 
Há uma demanda imensa por me-
lhorias habitacionais nos bairros 

populares, em milhões de mora-
dias autoconstruídas ainda pre-
cárias ou exíguas. Não sei se isso 
é um mercado sustentável, capaz 
de remunerar comercialmente os 
profissionais. Mas se o empreen-
dedorismo topa enfrentar todos 
os tipos de problema, por que não 
começar com os que colaborariam 
para sociedades e cidades mais 
justas e inclusivas? Me parece 
que a saída é combinar pequenos 
negócios sociais com políticas pú-
blicas, como a Lei de Assistência 
Técnica, e políticas de microcré-
dito, sobretudo no atendimento 
caso a caso. Esse me parece ser o 
grande serviço a ser realizado em 
todo o país: atender famílias que 
já construíram suas casas por es-
forço próprio mas que precisam 
ainda melhorá-las ou ampliá-las, 
seja por questões de insalubrida-
de ou sobrelotação. A população 
nessa condição representa mais 
de metade do déficit habitacional 
do país. E as grandes construto-
ras não se interessam por isso, 
por pequenos projetos e reformas 
sob medida. Elas querem o grande 
empreendimento monofuncional, 
como uma monocultura em gran-
de escala. Essa é a commodity que 
dá dinheiro no Minha Casa, Minha 
Vida. Escritórios públicos, ongs ou 
pequenos escritórios privados e 
conveniados numa política pública 
poderiam atuar nos bairros, junto 
com cooperativas, em projetos e 
obras de melhorias habitacionais, 
envolvendo inclusive o programa 
Saúde da Família. Em outros paí-
ses da América Latina, um progra-
ma desse tipo tem o nome “Arqui-
teto da Comunidade”, e ganhou 
prêmio na Habitat ONU. Esse tipo 
de trabalho é uma oportunidade 
incrível de desenvolvimento de 
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tecnologias sociais, fortalecendo 
uma cadeia de cooperação, pe-
quenos negócios e organizações 
comunitárias nos bairros – e res-
gatando a função social e alguma 
dignidade para nossa profissão.       

 
A formação recebida pelos estu-
dantes de Arquitetura e Urbanis-
mo contempla adequadamente 
questões urbanas como a ocupa-
ção de edifícios vazios que não 
cumprem a função social da pro-
priedade? As universidades estão 
atentas a esta questão?
Eu não dou aula em cursos de Ar-
quitetura, conheço pouco seu dia 
a dia, mais por colegas professores 
que me relatam ou por participar 
de grupos de pesquisas na FAU 
USP e na Unila. Não sei como as 
escolas de Arquitetura estão envol-
vidas hoje com essas questões de-
safiadoras para exercícios de pro-
jeto com relevância social, como 
estão enfrentando as demandas 
históricas que seguem sem reso-
lução. Mas alerto que o desafio 
principal não é apenas formal, do 
projeto como desenho de objeto, 
mas sim atuar na concepção do 
processo complexo para transfor-
mar esses edifícios integralmente, 
o que envolve pensar a política pú-
blica, financiamento, legislação, 

conhecer os moradores, a história 
do edifício e do lugar, técnicas de 
reforma e restauro (que impõe di-
ficuldades extras para questões de 
orçamento, estruturas e bombei-
ros, itens em geral desprezados na 
formação). Essas dimensões são 
pouco tratadas na formação do 
arquiteto brasileiro, sempre espe-
rando a terra nua e o traço na folha 
em branco de um prédio com or-
çamento ilimitado, sem restrições, 
sem história, sem moradores. Pre-
cisamos criar uma cultura de pro-
jeto socialmente comprometida, 
tecnicamente competente, ética 
e prática, que reconheça a cida-
de real como ponto de partida: da 
casa autoconstruída precária, que 
precisa ser melhorada, a um edifí-
cio inteiro, como o Wilton Paes de 
Almeida. Espero que o trágico de-
sabamento com mortes não tenha 
sido em vão e faça tremer o chão 
não apenas dos vizinhos e dos 
sem-teto, mas das escolas de Ar-
quitetura, para que se voltem de-
finitivamente aos problemas que 
precisamos enfrentar. Sem isso, 
nossa profissão continuará cada 
vez mais irrelevante para o país e 
para o povo brasileiro.

 
Você está liderando a criação 
de um Instituto das Cidades e, 
dentro dele, de um curso de Ar-
quitetura e Urbanismo. Pode nos 
contar um pouco como está esse 
projeto?
Além de professor de História da 
Arte na Unifesp, trabalho na rei-
toria  há 5 anos, na Pró-Reitoria 
de Planejamento, onde formamos 
um Escritório Público, com quase 
80 profissionais, entre os que es-
tão na equipe central e distribuí-
dos nos escritórios nos campi. A 
Unifesp, antiga Escola Paulista de 

Medicina, teve uma enorme ex-
pansão nos últimos anos e a área 
de infraestrutura estava pouco 
preparada para isso. Corremos 
para fortalece-la, mas infelizmen-
te pegamos nos últimos anos cor-
tes orçamentários violentos e que 
inviabilizaram diversas iniciativas. 
A expansão das universidades 
públicas está refluindo e pode 
comprometer projetos inovadores 
como o do Instituto das Cidades, 
em nosso Campus na Zona Leste 
de São Paulo. Ali seriam (ou se-
rão, espero, e lutamos por isso) 
abertos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Administração Públi-
ca, Geografia, Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental e Sanitária. 
O projeto pedagógico proposto 
(disponível no site do campus) é 
bastante integrado, com muitas 
atividades e percursos compar-
tilhados, com objetivo de formar 
pensadores-produtores de cida-
des, capazes de atuar em equipes 
multidisciplinares em contextos e 
problemas complexos, envolven-
do conflitos econômicos, sociais 
e ambientais. Estamos no mo-
mento com 14 docentes concur-
sados preparando as primeiras 
atividades, grupos de pesquisa e 
espaços pedagógicos. Seguimos 
insistentemente cobrando do Go-
verno Federal para que orçamen-
to e vagas que foram pactuados 
sejam liberados. Os movimentos 
sociais que lutaram pelo campus 
também têm se manifestado. A 
incerteza é grande, mas a propos-
ta é cativante e necessária e, por 
isso, tem atraído muitos apoiado-
res. Se prosperar, o Instituto am-
pliará a nossa capacidade crítica, 
projetual e política para promover 
cidades mais justas, inclusivas, 
solidárias e sustentáveis.n

Se o empreendedorismo
topa enfrentar todos
os tipos de problema, por 
que não começar com os 
que colaborariam
para sociedades e cidades 
mais justas e inclusivas?

“
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O que pode ser feito para que o 
patrimônio construído e abandonado 
volte a servir à população

RECUPERAR 
e OCUPAR

POR  EPAMINONDAS NETO

Edifício Dandara, no centro de São Paulo



capa

Revista do CAU/SP                                                                            

O abandono do patrimônio em São Pau-
lo tem uma longa história. A recente 
tragédia de incêndio e desabamento 
do edifício Wilton Paes de Almeida, 

no centro de São Paulo, é a cicatriz mais recente, 
entre tantas outras.

Em 2003, o projeto para a revitalização do edi-
fício São Vito, também na capital, previa, além de 
apartamentos de 35 e 60 m2 (maiores do que a plan-
ta original), uma creche no mezanino, e um setor de 

serviços no primeiro pavimento 
com vagas para barbearia, lavan-
deria e mercado. 

A Prefeitura de São Paulo pla-
nejava ainda a construção de uma 
passarela, ligando a edificação ao 
Mercado Municipal, e atacando 
uma das principais razões para a 
degradação do prédio de 27 pavi-
mentos: seu isolamento.

Edifício Wilton Paes de Almeida
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van der Rohe (1886-1969) para o edifício Seagram 
(1958) em Nova York (EUA).

“Esse prédio representou a experiência pioneira 
do arquiteto Roger Zmekhol, que projetou e executou 
a construção com estrutura metálica e lajes de con-
creto, com fechamento em pele de vidro tipo cristal 
de marca Ray Ban”, relata a Conselheira do CAU/SP, 
Cássia Magaldi (leia artigo na seção “Em Debate”, na 
página 24), que participou do tombamento da edifi-
cação em 1992, quando integrou o Conpresp (Conse-
lho Municipal de Preservação do Patrimônio Históri-
co, Cultural e Ambiental de São Paulo).

“[Zmekhol] Experimentou e inseriu no progra-
ma padrão de edifícios de escritórios de planta li-
vre uma torre central de serviços, isto é, no centro 
da edificação são colocados os banheiros, eleva-
dores, escadas, instalações prediais assim como 
equipamentos de ar condicionado, ficando assim a 
pele de vidro livre para transmitir a integração en-
tre os ambientes internos e a visualização externa 
de sua Arquitetura”, afirmou Cassia.

Até o desmoronamento, no início de maio, 
quando sete pessoas morreram, estima-se que pelo 
menos 146 famílias viviam no edifício comercial. O 
fornecimento de energia e água há muito havia sido 
cortado. Pilhas de lixo se acumulavam no poço do 
elevador até o quarto andar. 

Em nota oficial do CAU/SP sobre o desabamen-
to, publicada no mesmo dia (1o de maio), se constata: 
“Sem se entenderem, o governo, nas diversas esferas, 
e a Justiça permitiram que o cenário fosse se perpe-
tuando, o que adiou sua possível recuperação e nova 
destinação, com potencial para amenizar a precária 
situação habitacional do centro e dar melhor uso à 

O edifício solitário na altura 
do número três mil da Avenida do 
Estado, que une o centro à zona 
sudoeste da cidade, foi um pro-
jeto modernista (1956) de Kogan 
e Zarzur, a mesma parceria que 
concebeu e construiu o Mirante 
do Vale (1960) – até hoje um dos 
maiores arranha-céus do Brasil. 
O plano original era servir de resi-
dência para profissionais liberais, 
caixeiros-viajantes e a população 
de baixa renda, que começava 
a migrar em peso para o centro 
atraídos pela oferta de empregos 
e de serviços da região.

De promessa de moradia po-
pular com grife para a situação de 
“favela vertical” não mais que um 
punhado de anos se passaram. 
Furtos, falência dos elevadores e 
suspensão do abastecimento de 
água compuseram a crônica de 
sua deterioração.

Em 1986, segundo reporta-
gem do jornal O Estado de S. Pau-
lo, o então prefeito Jânio Quadros 
ordena ao Contru (Departamento 
de Controle e Uso de Imóveis): 
“Imploda-o”.

O FIM DE UM MARCO DA 
ARQUITETURA

A decadência do São Vito e a 
tragédia do Largo do Paissandu 
são partes da mesma cadeia de 
fracassos urbanos da capital.

O edifício Wilton Paes de Al-
meida (1961) era também um 
marco modernista no centro de 
São Paulo: o projeto de vanguarda 
de Roger Zmekhol (1928-1976), 
francês nascido em Paris e for-
mado pela FAU USP em 1952. 
De perfil corporativo, a chamada 
“Torre de Vidro” guardava identi-
dade com a concepção de Mies 
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infraestrutura da região” (leia a ín-
tegra na seção Curtas do CAU na 
pag. 6).

VÁRIAS CIDADES E UM 
MESMO DRAMA

São Paulo está longe de ser a 
única cidade brasileira a enfrentar 
o cenário de imóveis abandonados 
ou precariamente ocupados. 

Em Fortaleza (CE), o edifício 
São Pedro (1950) se degrada à 
beira da praia da Iracema; na ca-
pital federal, o “Torre Palace” virou 
caso de polícia; em Bauru (SP), 
o antigo Hotel Milanezi, símbolo 
centenário da história da cidade 
há mais de 20 anos sem uso, é re-
sidência irregular e esporádica de 
pessoas em situação de rua.

Essa situação é parte do imen-
so déficit habitacional do país – es-
timado em 6 milhões de domicílios 
– em que quase um quinto do pro-
blema correspondia a habitações 
precárias ou com adensamento 
excessivo.

Somente na cidade de São Pau-
lo, o Plano de Habitação de 2016 
revela que pelo menos 68.331 do-
micílios da capital eram considera-
dos “cortiços”. E que mais de 740 
mil unidades habitacionais se en-

quadravam na categoria “Favelas 
e Loteamentos irregulares”. 

OTIMISMO EM 
PERSPECTIVA

A destinação do patrimônio 
urbano, portanto, abre possibili-
dades para amenizar o problema 
de habitação do país.

Nos últimos 20 anos, pelo 
menos, foi criada uma série de 
leis e programas para estimular 
a reocupação dos centros das 
cidades. Há verbas dos poderes 
federal, estadual e municipal e 
instrumentos públicos para que 
o reúso do patrimônio público e 
privado aconteça.

Também houve uma mudan-
ça da consciência pública: há uma 
disposição renovada da popula-
ção em voltar a morar no centro.

Finalmente, o mercado imo-
biliário voltou a enxergar a re-
gião central, construindo ou re-
formando prédios, atraído pela 
nova demanda.

Quanto ao risco de “gentrifi-
cação” (migração dos moradores 
antigos e substituição por popu-
lação de renda mais alta), o reúso 
do estoque construído, afirmam 
especialistas, pode ser uma opor-

tunidade para configurar a ideia de 
moradia popular em novas bases.

UMA ESTRATÉGIA MELHOR 
PARA A HABITAÇÃO 
POPULAR

O programa “Minha Casa 
Minha Vida” é alvo constante de 
críticas entre arquitetos e urbanis-
tas. Para muitos, promove o “exí-
lio” da população de baixa renda 
em áreas distantes que podem 
levar anos para se integrar às ci-
dades. Mesmo em municípios de 
médio porte, moradores desses 
bairros gastam quase duas horas 
para chegar ao trabalho, frequen-
temente situado no centro ou em 
bairros nobres afastados.

A urbanização de assenta-
mentos precários e a reforma das 
casas autoconstruídas, apontam 
alguns estudiosos do problema de 
habitação, seria uma estratégia 
melhor – ou adicional – à constru-
ção de unidades novas.

Outra estratégia é a revitali-
zação de prédios há muitos anos 
sem destinação, virtualmente 
abandonados por seus proprietá-
rios, mas reocupados por morado-
res de baixa renda.

Para o professor da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, Caio 
Santo Amore, a sociedade preci-
sa mudar a percepção a respei-
to das moradias irregulares, que 
ele compara às favelas, tratadas 
como “aberração” ou “desvio” há 
não muito tempo. 

“Eu penso que as ocupações 
podem estar vivendo uma situa-
ção parecida”, avalia, “a socieda-
de tende a aceitar que elas sejam 
melhoradas, que as instalações de 
energia elétrica, gás, esgoto, água 
potável sejam regularizadas, (...) 

Programa “Minha Casa Minha Vida”
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que sejam implantadas medidas 
de segurança contra incêndio, 
que as reformas nas unidades 
aconteçam de maneira paulatina, 
mas constante, com participação 
dos moradores e dos movimentos 
que mantêm esses prédios, e com 
emprego de recursos públicos”.

A AÇÃO DO PODER 
PÚBLICO

Há instrumentos legais para 
estimular e financiar o reúso do 
estoque construído. E o poder 
público já está utilizando alguns 
deles. Porém, em geral, são im-
pactados pela demora excessiva 
nos trâmites burocráticos.

O edifício Dandara é o pri-
meiro prédio reformado via re-
trofit pelo programa “Minha Casa 
Minha Vida Entidades”, dirigido 
para cooperativas habitacionais e 
associações sem fins lucrativos e 
criado em 2009.

Localizado na avenida Ipi-
ranga, uma das principais vias 
do centro de São Paulo, o prédio 
de 120 apartamentos e fachada 
de pastilhas azuis recebeu inves-
timentos do Governo Federal, Es-
tadual e Municipal num total de 
R$ 11,9 milhões.

Antiga sede do Tribunal Re-
gional do Trabalho, foi cedido 
pela União em 2009, e as famílias 

foram escolhidas pelo movimento União das Lutas 
de Cortiço (ULC). As reformas do Dandara começa-
ram em 2014. Somente em janeiro de 2018, União, 
Estado e Município entregaram as obras.

Há diversos outros episódios exemplares da 
lentidão do processo: o convênio assinado em 
2011 pela USP com a Prefeitura da capital e a 
Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo (Cohab) para converter prédios desocupa-
dos em moradia estudantil nunca saiu do papel; ou 
o caso do edifício Mauá, sem uso há 20 anos, e que 
somente após dez anos de disputas foi finalmente 

As reformas 
do Dandara 
começaram
em 2014. 
Somente em 
janeiro de 
2018, União, 
Estado e 
Município 
entregaram 
as obras

Edifício Dandara antes (esquerda) e depois (direita) do retrofit
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adquirido pela gestão municipal 
para fins de moradia popular.

“Por que demorou tanto?”, 
questiona a arquiteta e urbanista 
Margareth Uemura, do Instituto Pó-
lis, a respeito do Dandara. “Porque 
é um caso amostral. Precisamos de 
um processo padronizado, estan-
dardizado, para ser mais rápido, 
mais ágil”.

“A produção e a locação social 
deveriam ser prioridades das pre-
feituras”, afirma.

INSTRUMENTOS À 
DISPOSIÇÃO DA CIDADE

O Estatuto da Cidade (a lei fede-
ral 10.257/2001) tem pelo menos 
três instrumentos para fomentar a 
reutilização dos imóveis há muitos 
anos sem uso: Parcelamento, Edi-
ficação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC); o IPTU progressivo no tem-
po; e desapropriação com paga-
mento em títulos da dívida pública.

acredita que o programa “Minha 
Casa Minha Vida Entidades”, por 
exemplo, embora positivo, seja 
lento e, por enquanto, sem escala.

Essas soluções, avalia, de-
pendem do poder público, das 
prefeituras.

“O problema é que as prefei-
turas não estão fazendo uma polí-
tica habitacional, uma política ur-
bana de qualidade, ou porque não 
têm equipes, ou porque não têm 
uma visão de longo prazo para a 
questão urbana”, pondera.

UM INTERESSE RENOVADO 
PELA REGIÃO CENTRAL

Margareth Uemura contes-
ta o uso do adjetivo “degradado” 
para qualificar o centro das cida-
des brasileiras. “Todos os centros 
são muito dinâmicos comercial-
mente, em geral com uma grande 
oferta de trabalho. O que houve 
foi um esvaziamento habitacional 

“Para serem aplicados, (es-
ses instrumentos) têm que ser 
incorporados ao Plano Diretor da 
cidade”, explica o arquiteto e ur-
banista Anderson Kazuo Nakano, 
professor da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP).

“Em 2013, foi criado (em São 
Paulo), inclusive, um departamen-
to específico para o cumprimento 
da função social da propriedade. 
Cerca de 1.500 proprietários fo-
ram notificados em imóveis de 
Zonas de Interesse Social do tipo 
03 e 04. Algumas dessas notifica-
ções deram resultado. Centenas 
de imóveis começaram a ser reu-
tilizados, e alguns começaram a 
pagar o IPTU progressivo”.

Nakano reforça que o poder 
público tem que criar linhas es-
pecíficas e menos burocráticas 
para financiar o reaproveitamento 
deste patrimônio, dentro de uma 
política habitacional ampla. Ele 

Edifício São Vito, que foi demolido em 2011
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por uma mudança de uso dos imóveis ao longo dos 
anos”, avalia.

Mas há indícios de que a população volta a reo-
cupar o centro, pelo menos na capital paulista. Se-
gundo dados do Secovi-SP (o sindicato das imobili-
árias de São Paulo), os distritos centrais da capital 
receberam mais de 8 mil lançamentos comerciais 
nos últimos cinco anos. Observadores da região no-
tam que o eixo da Sé, República e Santa Cecília (dis-
tritos centrais de São Paulo) receberam um conjun-
to de lançamentos e de retrofits “ainda incipiente, 
mas bastante significativo”.

O URBEM, o Instituto de Urbanismo e Estudos 
para a Metrópole, propõe a convergência de “go-
verno, forças de mercado e interesse público” para 
revitalizar o centro da cidade.

Mas essa convergência ainda não ocorre, 
conforme o diagnóstico do instituto, por “duas 
situações clássicas”: “ou bem os governos bus-
caram proteger o interesse público afastando 
os agentes de mercado, ou bem favoreceram o 
mercado deixando de lado os interesses públicos 
mais amplos”, na opinião de Philip Yang e Marce-
la Ferreira, o fundador e a coordenadora de pro-
jetos do URBEM.

“E a pior variante de todas 
dessas duas vertentes ocorre 
quando o governo atua de forma 
autosserviente, atendendo aos 
seus próprios interesses corpora-
tivos, ao arrepio do mercado e da 
sociedade”.

Uma regulação moderna 
deve atuar em duas frentes, com 
reforços positivos e negativos, 
“provendo incentivo e segurança 
para a renovação e preservação 
desse patrimônio, e de outro lado 
punindo a subutilização dos imó-
veis”, acrescentam.

CONTRA O DESPERDÍCIO 
DO PATRIMÔNIO

Recuperar o uso desses pré-
dios, além de prevenir novas tra-
gédias, também é uma forma de 
combate a outra praga brasileira: 
o desperdício.

O edifício São Vito nunca foi 
completamente abandonado ape-
sar de seus problemas. Quase um 
quinto dos moradores residia há 
mais de 10 anos, mostrou um es-
tudo de 2003. 

Protestos dos residentes, bri-
gas na Justiça e um projeto de re-
forma estimado em R$ 8 milhões 
(quase R$ 12 milhões em valores 
atualizados) não impediram o 
destino da obra. Um estudo de 
viabilidade apontou o alto custo 
de recuperação. 

Em 2011, o prédio foi demo-
lido e desapareceu da linha do 
horizonte de São Paulo. n

Há indícios 
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Desafios e oportunidades da 

HABITAÇÃO SOCIAL
Tese de Doutorado da 
arquiteta e urbanista 
Verônica Garcia Donoso 
investiga a situação de 
projetos habitacionais 
em São Paulo e em 
Santiago do Chile
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“N ão há nenhuma iniciativa da gestão 
pública brasileira em pensar o bairro 
juntamente com a produção de habi-

tação”. Essa é uma das preocupações da arquiteta 
e urbanista Verônica Garcia Donoso, que mergulhou 
no tema para sua tese de Doutorado em Paisagem e 
Ambiente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU USP), com parte 
do trabalho realizado no Instituto de La Vivienda da 
Universidad de Chile. A orientação foi do Prof. Dr. Eu-
genio Queiroga.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pelo atu-
al Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade de São Paulo (IAU-USP), a especialista é hoje 
professora adjunta da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) – Campus Cachoeira do Sul e pesqui-
sadora do Laboratório QUAPÁ – Quadro do Paisagis-
mo no Brasil.

A pesquisa de doutorado de Verônica não se li-
mita à questão brasileira, buscando também exem-
plos de projetos habitacionais de cunho social na 
malha urbana da capital chilena. Com o título “Pai-
sagem e cotidiano em habitação social nas Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e Santiago do Chile”, o 
trabalho acadêmico traz análises da paisagem pro-
duzida pela faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV) na Região Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP) e da atuação de Programas habitacionais 
e de bairro na Região Metropolitana de Santiago 
(RMS), ao longo de alguns anos.

Verônica estudou as duas regiões metropolitanas 
separadamente, identificando os aspectos positivos 
e negativos das experiências nos dois países: “Os 
problemas sociais são similares, e as experiências de 
ambas demonstram boas alternativas para lidar com 
questões sociais, como da habitação social”, explica.

Entre os diversos desafios que 
o Brasil enfrenta, a pesquisadora 
aponta que não existe nenhuma 
iniciativa da gestão pública do nos-
so país em pensar juntamente o 
bairro e a produção de habitação.

Verônica levanta ainda outra 
dificuldade na falta de atenção à 
diversidade de questões de mora-
dia que existem no Brasil. “Famílias 
que saem de ocupações irregula-
res pela desapropriação na Região 
Metropolitana de São Paulo, por 
exemplo, recebem uma bolsa-alu-
guel insuficiente para alugar uma 
moradia que não seja uma ocupa-
ção ou uma habitação irregular e 
periférica, e isso forma um ciclo de 
problemas habitacionais que não 
se encerra”, exemplifica. 

A situação foi ilustrada de 
forma trágica no dia 1º de maio, 
quando o edifício Wilton Paes de 
Almeida, que era ocupado por 
mais de 90 famílias, desabou na 
região central da cidade de São 
Paulo. Verônica relembrou a aná-
lise da profª. Raquel Rolnik, arqui-
teta e urbanista que escreveu o 
livro “Guerra dos lugares: A coloni-
zação da terra e da moradia na era 
das finanças”. “O que essa tragé-
dia revela é o grau de emergência 
habitacional que se encontra hoje 
na cidade de São Paulo e na região 
metropolitana. Diante de uma ab-
soluta falta de qualquer política 
habitacional municipal, estadu-
al ou federal, a única alternativa 
para milhares de pessoas é a ocu-
pação, já que elas não encontram 
no mercado formal a possibilidade 
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de moradia de acordo com a sua 
renda”, explicou Raquel em entre-
vista ao HuffPost Brasil. 

Quanto ao Chile, Verônica 
Donoso menciona o desafio em 
dar continuidade aos programas 
de recuperação de bairros. “Não 
adianta recuperar os espaços pú-
blicos se não houver comprometi-
mento da comunidade e da gestão 
pública em mantê-los”, afirma. A 
pesquisadora também defende 
que uma legislação com mais 
atenção aos direitos sociais seria 
muito benéfica para enfrentar os 
desafios habitacionais que ainda 
existem no território chileno.

Em sua análise, o Brasil é um 
exemplo positivo nesse aspec-
to. Possuímos uma série de ins-
trumentos legais, desenvolvidos 
principalmente a partir da Cons-
tituição de 1988 e do posterior 
Estatuto da Cidade, que contêm 
trechos voltados à política urba-
na e à função social da cidade e 
da propriedade. Verônica reco-
nhece que há grande dificuldade 
de aplicar essa legislação por se 
depender de diversos interesses 
e forças que atuam no sentido da 
manutenção de um modelo de de-
senvolvimento urbano de inclusão 
periférica, sem investir na demo-
cratização da cidade. No entanto, 
ela destaca que esses instrumen-
tos representam um grande avan-
ço, que coloca o Brasil como um 
caso exemplar de embasamento 
legal para ações urbanas sociais.

Por outro lado, também pode-
mos nos inspirar nas qualidades 
do Chile. O país evita instaurar 
uma política habitacional quan-
titativa apenas com o objetivo de 
resolver o déficit habitacional. 
“O Chile tem criado, nos últimos 
anos, políticas de mitigação dos 

efeitos nocivos da produção de habitação social em 
grande escala”, explica Verônica, mencionando que 
diversos programas políticos recentes vêm tentando 
amenizar os problemas desde a escala do local.

Ela cita em específico o Programa Quiero Mi 
Barrio (PQMB): “Embora tenha um objetivo muito 
mais de paliar um problema criado do que resolver 
a origem, o PQMB realiza intervenções pontuais na 
escala do bairro, com participação do grupo social 
na decisão da intervenção”. Segundo a professora, 
o PQMB age além dos programas habitacionais, fo-
cando no desenvolvimento de bairro e cidadania e 
na recuperação de espaços públicos, com o objetivo 
de fortalecer a prática social e integrar socialmente 
a comunidade.

Apesar dessa possibilidade de inspiração mútua 
nos casos das Regiões Metropolitanas de São Pau-
lo e Santiago, Verônica salienta que não existe uma 
solução única que irá gerar uma mudança real no 
cenário de moradia. 

Existem, porém, caminhos e medidas importan-
tes para iniciar uma melhoria. “Uma questão impor-
tante é repensar a produção massiva de conjuntos 
habitacionais, que concentrem moradias em um 
único trecho urbano”, analisa a pesquisadora. “Essa 
concentração, principalmente de habitações so-
ciais, concentrará também vulnerabilidade urbana 
e social”.

Mas já existe, há algum tempo, uma real ur-
gência de oferecer oportunidades de moradia para 
muitos brasileiros. Como implementar uma política 
habitacional que atenda essa grande demanda sem 
abrir mão da inclusão espacial e social?

“A possibilidade existe, mas depende de muitos 
fatores, entre eles instrumentos e vontade política”, 
elucida Verônica, acrescentando que é necessária a 
conscientização de que a ação deve vir em um sen-
tido horizontal, não vertical, e que ações também 
precisam privilegiar a participação através de inter-
venções focadas no local e no cotidiano urbano, não 
somente em observações e análises gerais dos pro-
blemas sociais.

Nesse contexto, é essencial que os moradores 
estejam envolvidos nos esforços de reverter a segre-
gação espacial e social e de amenizar os conflitos 
em projetos de moradia social. “A participação está 
garantida em diversos instrumentos políticos, porém 
é, muitas vezes, limitada por diversos fatores, dentre 
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eles a falta de interesse do grupo 
social, a falta de informação so-
bre a importância dos processos 
participativos ou, ainda, a pouca 
divulgação dos instrumentos de 
participação”, explica a professo-
ra. “Trata-se de um processo de 
conscientização, que terá maior 
sucesso à medida que os resulta-
dos se tornarem visíveis. Conscien-
tizar o grupo social de que é pos-
sível alterar um habitus imposto é 
um caminho para gerar maior en-
volvimento e, consequentemente, 
promover pequenas ou maiores 
mudanças”.

Verônica também faz menção 
ao Minha Casa, Minha Vida, que 
foi um dos objetos de estudo em 
sua tese de Doutorado. Mesmo 
com críticas ao modelo do pro-
grama habitacional, como a falta 
de atuação em prédios vazios de 
São Paulo, a pesquisadora se opõe 
à sua paralisação. “No momento 

atual, mesmo o PMCMV, em sua 
atuação para habitação social 
(faixa 1), está interrompido, e 
era a alternativa para as famílias 
cadastradas no Cadastro Único 
(CadÚnico)”, lamenta. “Mesmo 
construindo massivamente, pe-
rifericamente, sem atenção ao 
bairro ou ao cotidiano do grupo 
social, os produtos do PMCMV 
faixa 1 ao menos estavam aten-
dendo uma demanda. Os grupos 
sociais vulneráveis, assim, ficam 
em transição até que haja uma 
efetiva ação política, e com pouca 
possibilidade de superação.”

Tocando na delicada con-
dição habitacional de muitas 
famílias brasileiras, a pesquisa 
acadêmica de Verônica Garcia 
Donoso joga luz nos desafios e 
nas oportunidades que se apre-
sentam nas conjunturas atuais. O 
trabalho identifica a complexida-
de do conjunto de ações reque-

ridas para buscar uma solução 
multifacetada e demonstra que 
há caminhos, ainda que difíceis, 
para atingir melhorias nessas 
questões de moradia.

A tese de Doutorado “Paisa-
gem e cotidiano em habitação 
social nas Regiões Metropolitanas 
de São Paulo e Santiago do Chi-
le”, de Verônica Garcia Donoso, 
pode ser acessada na íntegra nes-
te link: http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/16/16135/tde-
09062017-110211/pt-br.php  n
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Novas estratégias para 
valorizar profissão
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• Levar esclarecimentos so-
bre a valorização profissio-
nal a instâncias privadas ou 
públicas;

• Debater as relações de tra-
balho e atribuições profis-
sionais, e propor estratégias 
para recuperação da repre-
sentatividade da profissão 
nos diversos setores da so-
ciedade;

• Promover o acolhimento 
aos egressos através da va-
lorização e capacitação dos 
profissionais que entram no 
mercado;

• Estimular o empreendedo-
rismo, a residência univer-
sitária e valorizar e divulgar 
boas práticas em Arquitetura 
e Urbanismo;

• Debater aspectos de relação 
de gênero e geracional, no 
exercício e no desenvolvi-
mento profissional;

A Comissão também tem 
como objetivo e competência re-
gimental desenvolver ações liga-
das a ATHIS - Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social 
(ATHIS), propondo, estimulando 
e promovendo a elaboração de 
Planos Locais Participativos de 
ATHIS, criar e estruturar a REDE 
de Tecnologias Socioambientais e 

de ATHIS, com o objetivo de atin-
gir beneficamente todo o Estado 
de São Paulo.

Coordenador da Comissão, o 
arquiteto e urbanista André Blan-
co afirma serem prioritárias “a 
realização de pesquisas e campa-
nhas institucionais de valorização 
profissional assim como a reali-
zação de seminários, exposições, 
oficinas, workshops, palestras, 
debates e rodas de conversa”. To-
dos são instrumentos para apro-
ximar o arquiteto e urbanista do 
Conselho e dos temas propostos 
pela Comissão de Desenvolvimen-
to Profissional do CAU/SP. n

O exercício profissional 
em Arquitetura e Ur-
banismo é o foco do 

CAU/SP. Desenvolver estratégias 
para valorizar esta atividade é uma 
extensão natural, portanto, de sua 
missão institucional.

Por este motivo, o Conselho 
instituiu uma comissão especial 
dedicada ao tema do desenvol-
vimento profissional. Sua tarefa: 
“propor, apreciar e deliberar sobre 
diretrizes para implementação e 
difusão de ações visando à valori-
zação profissional”.

Regularmente, a autarquia 
procura agir para que seja respei-
tada e reconhecida a atribuição do 
arquiteto e urbanista nas questões 
de urbanismo, preservação de 
patrimônio, segurança das edifi-
cações entre outras. Esse reco-
nhecimento, no entanto, somente 
vai existir com ações de esclare-
cimento à sociedade, bem como 
a promoção das boas práticas no 
exercício profissional.

Entre as diretrizes e compe-
tências da Comissão de Desen-
volvimento Profissional, portanto, 
estão:

• Propor ações conjuntas en-
tre os diversos atores da so-
ciedade na área de desen-
volvimento profissional;
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Uma agenda urbana, ambiental e 
territorial para São Paulo

Uma série de debates realizados pelo 
CAU/SP deu início à formulação de pro-
postas nas áreas de política urbana, am-

biental e territorial para o Estado de São Paulo. 
Realizados no mês de junho, sob a coordenação 
da Comissão Especial de Política Urbana, Am-

biental e Territorial do Conselho, 
o objetivo da atividade é produ-
zir um documento que sirva de 
subsídio para discussão com 
profissionais e que possa ainda 
influenciar os programas de go-
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dos novos legisladores.

“A importância desse semi-
nário é construir com todos os 
conselheiros e especialistas uma 
agenda de Políticas Públicas na 
área de desenvolvimento urbano, 
territorial e ambiental, visando 
servir de referência para as ma-
nifestações públicas que o CAU 
deve fazer junto ao Governo do 
Estado”, afirma o coordenador 
da Comissão de Política Urbana, 
Ambiental e Territorial, o arquite-
to e urbanista Nabil Bonduki.

DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS 
ESTADUAIS

Entre os temas prioritários, 
foram discutidos o Estatuto da Me-
trópole, Planejamento Macroterri-
torial, Fontes e Estratégias de Fi-
nanciamento, Políticas Estaduais 
de Meio Ambiente e Saneamento, 
Políticas Estaduais de Habitação 
Social e de Mobilidade.

A série de seminários contou 
com representantes dos órgãos 
públicos, a exemplo da Emplasa 
(planejamento urbano), da aca-
demia, como a Escola do Par-
lamento (Câmara Municipal de 
São Paulo) e da sociedade civil, 
como a Associação Brasileira de 
Municípios e a Frente Nacional 
de Prefeitos.

E resgatou a experiência dos 
Grupos de Trabalho do CAU/SP 
dedicados aos temas do Estatuto 
da Metrópole, Habitação e Meio 
Ambiente, além dos trabalhos 
realizados no âmbito do projeto 
“Rios + Cidades” (resgate da re-
lação das cidades com suas ba-
cias hidrográficas).
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Um seminário aberto ao 
público está previsto para ser 
realizado com a presença de 
candidatos ao Executivo e ao 
Legislativo. A consolidação des-
ses debates em um documento 
único, que servirá de base para 
o posicionamento (e atuação) do 
CAU/SP, será veiculado para co-
nhecimento da sociedade.

“É importante tornar o CAU/SP 
um interlocutor relevante no deba-
te de Políticas Públicas no Estado 
de São Paulo”, disse Bonduki.n
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 Arquitetura paisagística é um dos atributos privativos afetado pelo PL 9818/18. Na imagem, o 
Parque da Juventude na capital, projeto paisagístico premiado de Rosa Kliass

comissão parlamentar

Para proteger a sociedade 
e o exercício profissional
Esclarecer os profissionais e 

a sociedade em geral sobre 
os riscos envolvidos nos 

projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional, que querem 
revogar as atribuições privativas 
de arquitetos e urbanistas: essa é 
a missão da Comissão Temporária 
Parlamentar do CAU/SP, 

O CAU/SP, o CAU/BR e os de-
mais CAU/UFs estão em campa-
nha pública para levar informação 
à sociedade e contestar os proje-
tos legislativos que tentam revo-
gar a prerrogativa do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo para de-
finição dos campos de atuação ex-
clusivos dos profissionais da área. 
Para isso, o CAU/SP mobilizou sua 
Comissão Temporária Parlamen-

tar para envolvimento direto no en-
frentamento da questão. 

O PL 9818, proposto pelo de-
putado federal Ricardo Izar (PP-
-SP), prevê a revogação dos pa-
rágrafos 1º e 2º do Art. 3º da lei 
12.378/10, a lei federal que criou 
o Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo. Já o PDC 901, do mesmo 
deputado, visa a sustar os efei-
tos da Resolução do CAU/BR Nº 
51/2013, que dispõe sobre as áre-
as de atuação privativas de arqui-
tetos e urbanistas.

O posicionamento público e 
contundente do CAU aconteceu, 
em um primeiro momento, por meio 
de manifesto publicado nos sites 
dos CAU/UFs (veja síntese no box 
na página ao lado). Nele o Conselho 

esclarece pontos importantes da 
polêmica em torno da questão, que 
tenta confundir a população a partir 
de argumentos inconsistentes. 

“É importante que a socieda-
de compreenda por que existem 
profissões regulamentadas, como 
Arquitetura e Urbanismo. A razão 
objetiva é que só profissionais 
que tiveram a formação técnica 
adequada podem desempenhar 
determinadas atividades para que 
seja possível garantir a segurança 
da população”, explica o Presi-
dente do CAU/SP, José Roberto 
Geraldine Junior. 

SOCIEDADE EM RISCO
O CAU também publicou, em 

maio, um artigo no site do jornal 
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É importante 
que a 
sociedade
compreenda 
por que existem
profissões 
regulamentadas, 
como
Arquitetura e 
Urbanismo

O Estado de S. Paulo intitulado: 
“A quem interessa politizar a regu-
lação profissional?”. O texto enfati-
za o ponto primordial do debate: a 
formação profissional para o exer-
cício profissional.

“No resto do mundo funcio-
na assim: estão habilitados para 
exercer as atividades profissionais 
aqueles que tiveram formação 
para tal competência. E aqui? Tam-
bém sempre foi assim”, pontua o 
presidente do CAU/SP no artigo.

“Se o estudante estudou para 
exercer atividades típicas da Enge-
nharia, ele exercerá estas ativida-
des no seu exercício da profissão. 
Se for diferente disto, a Sociedade 
estará em risco. O que não pode-
mos permitir”, destacou.

DEFESA E ESCLARECIMENTO 
A Comissão Temporária Par-

lamentar do CAU/SP foi criada 
para monitorar os Projetos de Lei 
de interesse dos arquitetos e ur-
banistas e, quando necessário, 
fazer o acompanhamento presen-
cial nas casas legislativas, pro-
pondo soluções.

“O ponto principal é esclarecer 
a sociedade, os estudantes e os 
nossos pares que não desejamos 
uma reserva de mercado. Quere-
mos trabalhar naquilo que é de 
nossa competência”, sintetiza o 
Coordenador da Comissão, Nelson 
Gonçalves de Lima Junior.

A ideia é trabalhar junto aos 
parlamentares para que enten-
dam, em profundidade, o teor das 
argumentações dos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo. “Há 
muita inconsistência no PL do de-
putado Izar, talvez por falta de um 
esclarecimento que agora vamos 
oferecer”, acrescenta. n

Sobre o PL 9818/18 e o PDC 901/18
O CAU/BR vem a público para 

esclarecer as razões de sua discordância 
do Projeto de Lei (PL) n° 9818/2018 e 
do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 
n° 901/2018, que tramitam na Câmara 
dos Deputados, e que comprometem 
a regulamentação da profissão de 
arquitetos e urbanistas e colocam em risco 
importantes instrumentos de defesa da 
sociedade em relação à saúde, segurança e 
meio ambiente.

É preciso esclarecer que:
• A regulamentação profissional não 

é uma prerrogativa exclusiva do 
CAU, mas de todos os Conselhos de 
Fiscalização Profissional;

• O CAU/BR e os CAUs dos Estados e 
do Distrito Federal têm como função 
orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício da profissão de Arquitetura e 
Urbanismo; 

• A Resolução n° 51, de 2013, limita-se 
a especificar como áreas de atuação 
privativa dos arquitetos e urbanistas 
aquelas que foram historicamente 
reconhecidas como de sua alçada, 
inclusive pelo então Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA);  

• A especificação, na Resolução 51, 
das áreas de atuação privativas 
dos arquitetos e urbanistas está 
baseada nas diretrizes curriculares 
nacionais dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo; 

• Em caso de eventual conflito 
entre normas do CAU/BR e de 
outros Conselhos haverá sempre 
a possibilidade da construção do 
entendimento que respeite as 
atribuições das diversas profissões.

Fonte: Manifestação do CAU/BR sobre as 
atribuições privativas de arquitetos e urbanistas.
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concurso

MEMORIAL ÀS VÍTIMAS DA BOATE KISS

1º LUGAR
Titular: Felipe Zene Motta
Pessoa Jurídica: Motta e Zene Engenharia e Arquitetura Ltda
São Paulo -SP
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O arquiteto Felipe Zene Motta, do escritório Motta e Zene Engenharia e Arquitetura, de 
São Paulo, é o responsável pelo projeto que venceu o concurso público nacional para 
o Memorial às Vítimas da Boate Kiss, mortas em um incêndio em janeiro de 2013, na 
cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lançado na mesma data em que ocorreu o 
acidente (dia 27 de janeiro), o concurso teve 133 trabalhos inscritos. 
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2º LUGAR
Arquiteto Titular: 
Frederico André Rabelo
Pessoa Jurídica: Espaço 
Equipe De Planejamento 
Arquitetura E Consultoria 
Co-Autores: Arq. Bruno 
Cabral, Arq. Guilherme 
Andrade, Arq. Jakelyne 
Martins, Arq. Rangel 
Brandão
Goiânia – GO
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3º LUGAR
Arquiteto Titular: Fabio 
Henrique Faria
Pessoa Jurídica: Estúdio 
41 Arquitetura SS LTD
Co-Autores: Arq. Emerson 
Vidigal, Arq. Eron Costin, 
Arq. João Gabriel Rosa, 
Arq. Martin Kaufer Goic
Colaboradores: Daniela 
Moro, Gabriel Tomich, 
Matheus Fernandes
Curitiba – PR



Revista do CAU/SP                                                                            

concurso

4º LUGAR
Arquiteto Titular: Fernando Maculan 
Assumpção
Pessoa Jurídica: MACh Arquitetos 
LTDA EPP
Co-Autores: Arq. Joana César 
Magalhães, Arq. Edgar Mazo, Arq. 
Sebastián Mejia, Biólogo Luiz Glück
Colaboradores: Arq. Ricardo Lobato, 
Est. Natalia Villada Villada, Est. Juan 
Pablo Echeverry, Est. Juan Jose 
Gonzales Hurtado, Arq. Manuel 
Rodríguez, Est. Martin Jaermann
Consultores: Arq. Mariana Novaes 
(Projeto de Iluminação), Eng. Antônio 
Sérgio Resende (Estruturas), Eng. 
Umberto Aragão (Instalações 
Elétricas), Eng. Djalma Prado 
(Instalações Hidráulicas e PCIP), Eng. 
Vanessa Cris Magon (Instalações Hid. 
e PCIP), Eng. Luís Almeida (Proj. Ar 
Cond. e Exaustão), Eng. Carlos da 
Silva (Proj. Ar Cond. e Exaustão)
Belo Horizonte – MG

5º LUGAR
Arquiteto Titular: Paulo 
Henrique Paranhos
Pessoa Jurídica: tao 
arquitetura ltda
Co-Autores: Arq. Gabriel 
Daher Jardim
Colaboradores: Acad. Dante 
Akira Uwai, Acad. Claudia 
Cássia, Acad. Mariana Bueno
Consultores: Eng. Leonardo 
Ryozo Katori (estruturas), 
Eng. Leonardo Ryozo Katori 
(instalações)
Brasília – DF
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MENÇÕES HONROSAS

Arquiteto Titular: Pedro Rodrigues do Prado
Pessoa Jurídica: OTP arquitetura LTDA-EPP
Co-Autores: Arq. Raphael Hashighuchi Takano, 
Arq. Arthur Alcaras Oishi, Arq. Guilherme Nakao 
Lauretti, Arq. Rafael Calascibetta Secolin
Consultores: Eng. Rodrigo Takano (estruturas /
inst. prediais)
São Paulo/SP

Arquiteto Titular: Ricardo Felipe Gonçalves
Pessoa Jurídica: Alves & Gonçalves Arquitetura e 
Urbanismo LTDA
Co-Autores: Arq. Matheus Marques Rodrigues Alves, 
Arq. Marcus Rosa
Colaboradores: Estag. Priscila Pasquarelli
São Paulo/SP 

Arquiteto Titular: Nonato Veloso
Pessoa Jurídica: NV Arquitetura Eireli
Colaboradores: Arq. Thaís Losi [edição de imagem], 
Arq. Henrique Balduíno [edição de imagem]
Brasilia/DF

Arquiteto Titular: Paulo Lourenço De Jesus
Pessoa Jurídica: Eace Engenheiros Associados 
Consultores Em Engenharia Ltda
Co-Autores: Arq. Deryck Dantom
Consultores: Eng. Marcio Costa ( estruturas e 
instalações)
Brasíla/DF 

Arquiteto Titular: Mario Figueroa
Pessoa Jurídica: Figueroa Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Co-Autores: Arq. Mario Figueroa, Arq. Letícia Tamisari e 
Arq. Renato assada
Colaboradores: arq. Everton Penariol, acad. Lucas 
Cunha, acad. Vitória Paulino, acad. Ana Flávia Borelli
Consultores: eng. Ricardo Dias [estrutura], arq. Ana 
Lucia Spina [luminotécnica]
São Paulo/SP
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ponto de vista

O papel do Lighting Designer 
para o sucesso do ambiente construído
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A Arquitetura de 
Iluminação ainda é 

uma disciplina pouco 
conhecida nas suas 

particularidades 
de atuação

LETÍCIA MARIOTTO

“

O Lighting Design, ou a Arquitetura 
de Iluminação, não é uma disci-
plina nova. O norte americano Ri-

chard Kelly foi um dos primeiros a exercer a 
profissão de lighting designer sob este nome 
em 1935. Deixou não só projetos icônicos 
como o Seagram Building de Mies Van der 
Rohe (1958), em Nova York, mas também o 
ensaio “Luz como uma parte integrante da 
arquitetura” (1952), que é até hoje um dos 
pilares teóricos do Lighting Design. No Bra-
sil, Livio Levi foi um dos pioneiros, ainda nos 
anos 60. No entanto, nós, profissionais des-
ta área, notamos de forma clara no nosso 
exercício que a Arquitetura de Iluminação 
ainda é uma disciplina pouco conhecida nas 
suas particularidades de atuação.

O sucesso de uma construção depen-
de da contemplação de todos os elementos 
que determinam sua composição, ocupa-
ção e uso, e da integração harmônica en-
tre as equipes de projeto multidisciplinares 
que os estudam. Com o passar do tempo, 
as construções ficaram mais complexas, 
as tecnologias evoluíram rapidamente, tor-
nando obsoletos sistemas enraizados em 

“Projetamos os edifícios não apenas 
para prover luz, mas para serem 
vivenciados através da luz.” 
Made of Light | Speirs + Major
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nossa vivência, e os processos 
de projeto se desenvolvem em 
prazos cada vez menores. Para 
atender a essas demandas, mais 
profissionais precisaram se dedi-
car exclusivamente a determina-
das especialidades para melhor 
contribuir com o projeto arqui-
tetônico. As equipes de projeto 
cresceram, e a especialidade do 
Lighting Design tem um papel 
cada vez mais importante a de-
sempenhar para a qualificação 
do ambiente construído.

A iluminação foi uma das 
áreas que passou por mudanças 
mais disruptivas, principalmente 
a partir de 2005 com o início do 
processo de banimento da lâm-
pada incandescente no mundo, 
concluído, no Brasil, em 2016. 
Desde então as fontes luminosas 
convencionais são cada vez me-
nos usadas. Essa mudança tem 
um impacto muito significativo na 
forma como percebemos o espa-
ço. Tínhamos referências mentais 
dos espaços e objetos subme-
tidos às tradicionais lâmpadas 
(incandescentes, halógenas, fluo-
rescentes...), e que estão mudan-
do com a aplicação do LED.

O Lighting Designer tem 
também a responsabilidade 
de distribuir os equipamentos 
de iluminação de modo a criar 
ambientes funcionais e garantir 
níveis corretos de iluminância 
nos planos de tarefas, controles 

de contraste, reflexões e ofusca-
mento em atendimento às nor-
mas, mas esse não é seu único 
papel. Deve contemplar todas as 
características técnicas (e óti-
cas) dos equipamentos para oti-
mizar custos de implantação e o 
consumo energético e diminuir 
a manutenção do sistema, para 
revelar e valorizar o espaço arqui-
tetônico submetido à iluminação 
artificial, e acima de tudo, para 
criar ambientes que sirvam ao ser 
humano, ao seu conforto físico e 
emocional. 

Nos últimos anos, esses pro-
fissionais vêm se aprofundando 
em reaprender o comportamento 
dos materiais quando submeti-
dos à luz do LED, absorver suas 
características de espectro, tem-
peraturas de cor, brilho, flicker, 
sua veloz evolução. Em entender 
o impacto da iluminação na saú-
de dos indivíduos, após a desco-
berta do fotorreceptor não visual 
na retina, em 2002, que regula o 
relógio biológico. Em estar sem-
pre buscando atualizações sobre 
os sistemas de controle, cada vez 
mais inteligentes e interativos. 

Finalmente, vejo como um 
papel fundamental do Lighting 
Designer atuar no reconhecimen-
to da importância desta profis-
são, para que possa, através da 
luz, promover ambientes mais 
funcionais, agradáveis, belos e 
humanos . n

* Letícia Mariotto, arquiteta e Ur-
banista pela FAU Mackenzie com 
especialização no CISA - Centro In-
ternazionale di Studi di Architettura 
Andrea Palladio - em Vicenza, ges-
tão de micro e pequenas empresas 
pelo convênio FASM e Federazione 
Veneta e MBA pelo convênio GBC 
Brasil /INBEC em Construções Sus-
tentáveis. Trabalha como arquiteta 
de iluminação desde 2001. Sócia 
da Lit Arquitetura de Iluminação, 
fundada em novembro de 2007. 
Membro profissional, colaboradora 
da diretoria desde 2016 e atual di-
retora financeira da AsBAI – Asso-
ciação Brasileira de Arquitetos de 
Iluminação.
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fique atento
Leia

O livro mostra toda a 
versatilidade dos jardins 
criados pelo profissional 
paisagista, seja para 
residências, edifícios, 
varandas de apartamento 
e até empreendimentos 
comerciais, como lojas e 
restaurantes.

 

Em sua 5ª edição revista 
e ampliada, a obra 
contempla a sequência 
de desenho e projeto, 
considerada necessária 
para os cursos de 
Arquitetura, conforme a 
experiência dos autores 
em mais de duas décadas 
de atividades acadêmicas.

 
Fruto de uma densa 
pesquisa realizada pela 
arquiteta Elisabete 
França, o livro apresenta 
um excelente panorama 
dos caminhos trilhados 
pelas exposições 
realizadas e mostra 
como as bienais de 
Arquitetura se tornaram 
o espaço preferencial de 
divulgação da produção 
brasileira.
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Maior congresso Latino Americano de 
iluminação arquitetural, o LEDforum 
(www.ledforum.com.br) será realizado nos 
dias 23 e 24 de agosto, em São Paulo, no 
Tivoli Mofarrej Conference Hotel. O evento 
traz novidades sobre estudos, soluções e 
práticas profissionais sob todos os aspectos 
da luz e da iluminação.

Confira

Veja

Sob direção de Isaac Julien, no longa 
metragem Ghost of Lina Bo Bardi, as 
atrizes Fernanda Montenegro (foto) 
e Fernanda Torres interpretarão a 
arquiteta ítalo-brasileira em duas 
fases de sua vida. O início das 
filmagens está previsto para julho 
deste ano, em Salvador.

 A
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ouvidoria

Estágio: ensaio para a profissão e 
oportunidade para construir conhecimento
POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

A formação universitária, com a ampla grade 
de matérias imposta pela complexidade 
crescente da sociedade, complementa-se 

necessariamente com o estágio, imersão na prática 
profissional que já há alguns anos passou a ser item 
obrigatório e exigido para a graduação. 

O trabalho desenvolvido pelo estudante em em-
presas, escritórios e instituições é acompanhado e 
supervisionado pela escola para garantir que esteja 
de fato complementando a instrução recebida pelo 
aluno na sala de aula e preparando-o para o exercí-
cio da profissão.

A prática é obviamente cor-
reta e merece incentivo, mas, da 
maneira como vem ocorrendo, 
é com frequência mais uma fon-
te de problemas, às vezes quase 
insuperáveis, para algumas das 
centenas de futuros arquitetos 
matriculados em nossas institui-
ções de ensino. 

Confundido com subempre-
go, acaba sendo mal compreendi-
do pelo aluno e pelo empregador, 
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e isso quando ainda se faz possível, 
sobretudo nos grandes centros. 

Nas pequenas cidades, e já 
são muitas as instituições aí insta-
ladas, nem sempre há profissionais 
atuando em quantidade capaz de 
absorver a totalidade dos estudan-
tes habilitados, que são obrigados 
a cumprir estágios francamente 
insatisfatórios e de muito pouca 
eficácia para os fins almejados.

Instituições como o Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE) 
atuam para fazer do estágio a 
peça importante em qualquer pro-
cesso de formação escolar, mas 
ainda há muito por fazer.

A formação universitária não 
está entre as atribuições dire-
tas do CAU, conselho federal a 
que cabe disciplinar, fiscalizar e 
orientar o exercício da profissão 
de arquitetos e urbanistas, mas é 
frequente o apelo recebido pela 
Ouvidoria da parte de estudantes 
aflitos, incapazes de conseguir es-
tágios ou insatisfeitos pela forma 
como eles vêm se dando. 

Está em gestação o programa 
CAU-Universitário, que talvez pos-
sa dar aí uma boa contribuição, 
mas uma parte da correção de 
rumo caberia às próprias institui-
ções de ensino ou órgãos públicos.

Duas áreas, sobretudo, a da 
assistência técnica para habitação 
de interesse social, e a de patrimô-
nio histórico, carecem de laborató-
rios projetuais atuantes, capazes 
de fazer a ponte entre instituições 
de ensino e sociedade, subsidian-
do a produção profissional. 

Escritórios-modelo, como já 
existem em algumas escolas, po-

o edifício e o perfeito conhecimen-
to de suas técnicas construtivas, 
trabalho quotidiano acumulado ao 
longo de décadas por estudantes 
da universidade, supervisionados 
por professores especialistas. 

A prática é corriqueira na Eu-
ropa e, além de familiarizar o fu-
turo arquiteto com as técnicas e 
linguagens retrospectivas, presta 
serviço inestimável à sociedade 
no caso de sinistros como o ve-
neziano. Nem sempre, ou quase 
nunca, podemos fazer o mesmo 
depois de destruições, infelizmen-
te tão frequentes, por completa 
falta de informações precisas so-
bre nossos edifícios.

O mesmo se poderia fazer 
com relação aos tão necessários 
levantamentos e preparação de 
bancos de dados que precedem 
os trabalhos de planejamento da 
habitação social, fazendo com 
que os estágios em laboratórios 
universitários ou municipais pre-
encham o espaço entre empresas, 
escolas e órgãos de governo e pas-
sem a ser, de fato, protagonistas 
ou, pelo menos, coadjuvantes, no 
trabalho de construção social da 
cidade para todos.

O estágio, pelo caráter emi-
nentemente prático, não deve, por 
isso, descuidar do papel acadêmi-
co de fomentador de conhecimen-
to. Há todo um campo a desenvol-
ver nessa atividade. n

dem ser o espaço ideal para o es-
tágio obrigatório, não competindo 
com as entidades profissionais 
que desenvolvam os mesmos tra-
balhos, mas preparando o futuro 
arquiteto e urbanista, da forma 
mais eficiente possível, para os 
desafios a enfrentar. 

A inquestionável origem ar-
tística da Arquitetura faz com 
que muitas vezes nas escolas se 
diminua a importância da pro-
fissão enquanto serviço, com a 
ênfase desmesurada na questão 
da criatividade, do “make it new” 
poundiano, como se fosse possí-
vel e necessária a criação do novo 
a cada instante. 

Há sempre muito a aprender 
na observação criteriosa do que 
já foi feito, bons e maus exemplos 
a repetir ou a criticar.  Magníficos 
bancos de soluções deveriam ser 
constantemente elaborados e 
enriquecidos em laboratórios de 
projeto universitários que pode-
riam ser espaços oportunos de 
estágios de alunos.

O Teatro La Fenice, de Veneza, 
foi quase totalmente destruído por 
um incêndio criminoso nos anos 
90. Sobrou só a carcaça envoltó-
ria, e imediatamente se cogitou de 
apelar para a panaceia de sempre, 
o concurso de Arquitetura para 
elaboração de um novo teatro. 

Os venezianos, entretanto, 
como aliás já tinham procedido 
com o Campanile da Praça de São 
Marcos que colapsou em 1902, 
preferiram reconstruir o teatro do 
século XVIII “com’era e dov’era”, 
porque dispunham do levanta-
mento gráfico minucioso de todo 
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O “Fauno” (1942), de Victor Brecheret (1894-1955), 
ocupa um lugar de destaque no Parque Trianon, uma 
reserva ambiental no coração da Avenida Paulista, com 
projeto paisagístico do francês Paul Villon (1841-1905) e 
do inglês Barry Parker (1867-1947).






