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Arquitetura 
inclusiva
Preparados para receber pessoas 
com deficiência, mobilidade 
reduzida, gestantes e idosos, 
espaços culturais estão se tornando 
cada vez mais acessíveis

Bate-Papo
Tais Cristina da Silva, a 

vencedora do concurso para a 
nova sede do CAU/BR

 
Em Debate

Álvaro Puntoni e Ricardo 
Pradas refletem sobre a 

questão da Zeladoria Urbana



NA PONTA 
      DO

 LÁPIS
EDUARDO FERRONI 

Localizada na cidade de Santo An-
tônio do Pinhal, em São Paulo, a 
casa projetada por Eduardo Ferro-
ni está situada na borda de uma 
reserva de mata na região sul da 
Serra da Mantiqueira. Ela se aco-
moda ao aclive por meio de três 
patamares sucessivos, voltados 
para situações distintas do terre-
no. A distribuição dos programas 
privilegia o contraste entre duas 
situações antagônicas: a sala vol-
ta-se para a paisagem no patamar 
superior, e o pátio dos quartos 
volta-se para a mata, no patamar 
intermediário. O interior da casa 
desdobra-se por meio de terraços 
externos sobre as coberturas dos 
níveis inferiores, e avança sobre o 
terreno em áreas ganhas do acli-
ve, de modo a expandir o “chão” 
dos espaços de estar. 
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Dezembro chegou rapidamente trazendo com ele ares 
de festas e confraternizações. Neste mês, comemo-

ramos o Dia do Arquiteto e Urbanista, dia 15/12, fixado 
em homenagem ao aniversário de nosso maior Arquiteto 
Oscar Niemeyer. Assim, parabenizamos a todos os ar-
quitetos e urbanistas, nosso público alvo e nossa maior 
motivação para prestarmos um trabalho com excelência.  

Nesta segunda edição com novo projeto gráfico e 
editorial, reformulado e atualizado, a Revista MÓBILE 
traz como matéria de capa o tema Arquitetura Inclusiva. 
Profissionais em parceria com arte-educadores permi-
tem que pessoas com diferentes formas de deficiência 
usufruam de arte, lazer e cultura.

A editoria “Em Debate” reflete sobre como estamos 
vivendo nas cidades e metrópoles, onde a zeladoria ur-
bana carece de investimentos por parte da municipali-
dade e de cidadãos conscientes de seus deveres para 
melhoria do coletivo. 

O “Bate Papo” traz uma entrevista com Tais Cristina 
da Silva, líder da equipe vencedora do concurso para o 
melhor projeto para a nova sede do CAU/BR. Tais con-
ta sua trajetória e diz que considera o Concurso Público 
uma forma democrática de acesso a oportunidades para 
jovens arquitetos. 

“Arquitetura no mundo” nos transporta para a sede pró-
pria da Casa da Arquitectura, em Matosinhos (Portugal), que 
lançou a exposição “Infinito Vão – 90 anos de Arquitetura 
brasileira”. Com ampla programação, a mostra apresenta 
até abril de 2019 o trabalho de diversos arquitetos brasi-
leiros, além de debates, shows, exibição de filmes etc.

Eduardo Ferroni, na seção “Na Ponta do Lápis”, nos pre-
senteia com riqueza de traços uma perspectiva artística de 
projeto residencial na cidade de Santo Antonio do Pinhal/SP.

Confira também o projeto vencedor do concurso pú-
blico promovido pela Agencia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimento (Apex-Brasil) para a cons-
trução do Pavilhão do Brasil na exposição Universal de 
2020 em Dubai. 

Por fim, a partir da campanha #minhafotonamobile, 
tivemos um envio recorde de imagens veiculadas nas 
redes sociais, resultando em uma seleção de fotos de 
alto nível. Confira na seção “Olhar do Arquiteto”. 

 
Boa Leitura!!

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo 
Coordenadora da CCom.
Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP
* revista@causp.gov.br 
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Chegamos ao fim de mais um ano de trabalho no Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ao longo de 2018, 
iniciamos novos projetos, consolidamos atuações e serviços 

essenciais para o pleno exercício da profissão e estabelecemos as di-
retrizes para o planejamento de novas ações para o próximo período. 

Desde o primeiro momento de atuação desta gestão do CAU/SP, 
iniciada no mês de janeiro, esteve entre nossas prioridades o compro-
misso incansável com a eficiência da gestão do CAU/SP – a partir de 
suas funções primordiais de aperfeiçoar o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, além de orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão. 

Perseguimos metas importantes para aumentar a produtividade 
de trabalho das nossas Comissões, por meio da dedicação e empe-
nho dos conselheiros paulistas, e com o suporte valoroso dos colabo-
radores do CAU/SP – todos envolvidos em projetos e discussões fun-
damentais para a área, em especial na valorização da ética profissional 
e da defesa de nossas atribuições e competências. 

Publicamos no mês de novembro chamada pública para receber 
propostas para prospecção de imóvel a ser adquirido para instalação da 
futura sede do CAU/SP na capital paulista. O objetivo primordial do Con-
selho é garantir o melhor investimento dos recursos dos profissionais, 
fazendo com que isso se reverta na qualificação da estrutura de atendi-
mento e prestação serviços aos arquitetos e urbanistas de São Paulo.

A qualidade da formação dos arquitetos e urbanistas brasileiros, 
sendo que um terço deles está no Estado de São Paulo – foi também 
nosso objetivo. Para tanto, nos aproximamos de debates aprofunda-
dos a respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais e processos de 
avaliação e acreditação de cursos. 

Estabelecemos projetos, convênios e parcerias que buscam a va-
lorização da profissão, em especial no que se refere ao papel social 
dos arquitetos e urbanistas e a contribuição direta de nossos profis-
sionais para o fortalecimento de políticas de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social. Além disso, segue primordial a defesa 
da atuação ética e a qualificação dos serviços prestados pelo CAU/SP 
aos mais de 60 mil arquitetos e urbanistas paulistas. 

Nesta edição da Revista MÓBILE, que encerra o ano em meio às 
comemorações do Dia do Arquiteto e Urbanista, ocorrido em 15 de 
dezembro, contamos mais um belo capítulo da história de nossa au-
tarquia, calcado no compromisso com a transparência, a valorização 
profissional e a defesa de nossas atribuições.

José Roberto Geraldine Junior
Presidente

Muitas conquistas para compartilhar

PALAVRA DO PRESIDENTE

D
ai

a 
ol

iv
er



6

CAU/SP EM AÇÃO

Organização do Congresso 
UIA2020RIO tem apoio do CAU/SP

CAU/SP lança campanha de esclarecimento 
sobre atribuições profissionais

Com o tema central “Todos os mundos. Um 
só mundo”, o Congresso UIA2020RIO está 

sendo organizado pelo IAB e IAB-RJ, e conta com 
acompanhamento e aconselhamento de outras 
entidades representativas, como o CAU/SP. No dia 
18/09 foi realizada uma reunião na sede do Conselho 
na capital paulista, com a presença do comitê 

Atento aos projetos de lei que pretendem 
limitar as atribuições privativas do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo, o CAU/SP lançou 
uma campanha em que destaca o aspecto 
único da formação e do exercício profissional 
da Arquitetura e Urbanismo. A primeira série de 
vídeos conta com a participação dos arquitetos 
e urbanistas José Roberto Geraldine Junior, 
presidente do CAU/SP; Ciro Pirondi, diretor da 
Escola da Cidade; e de Lúcio Gomes Machado, 
ex-conselheiro do CAU/SP. Os depoimentos 
destacam a formação exclusiva dos arquitetos e 
urbanistas e como esse conhecimento contribui 
para a sociedade.

A
ce
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organizador. Já no dia 30/10, um seminário 
interno promovido pelo CAU/SP teve como 
objetivo debater uma “agenda paulista” de 
eventos para o congresso internacional. A 
intenção do CAU/SP é contribuir para o UIA2020 
estendendo uma programação de debates e 
seminários para o Estado de São Paulo.
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Reunidos na capital 
mineira nos dias 18 

e 19/10, dirigentes dos 
CAU/UF de todo o país 
realizaram a 6ª reunião 
ordinária do Fórum de 
Presidentes, para debater 
estratégias conjuntas e 
trocar experiências na 
gestão dos Conselhos. Os 
temas centrais da atividade 
foram as discussões 
sobre a adesão do 
Conselho aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), 
traçados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
e a vinculação com as 
políticas públicas e metas 
dos planos de trabalho 
das autarquias. A reunião 
debateu também ações 
relacionadas ao Centro de 
Serviços Compartilhados 
do CAU, regimento 
eleitoral, Assistência 
Técnica para Habitação de 
Interesse Social e plano de 
fiscalização para 2019.

Reunião de 
presidentes 
debate 
planejamento 
estratégico

Os desafios enfrentados por milhões de brasileiros 
diariamente no trânsito, com prejuízos de tempo 

e dinheiro, além de impactos para a saúde, foram o 
grande tema do 1º Seminário de Mobilidade Urbana 
Sustentável, promovido pelo CAU/SP nos dias 11 e 12 de 
setembro, na PUC-Campinas. Já em outubro, no dia 23, 
uma 2ª edição do encontro aconteceu em São Paulo, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Dentre os diversos assuntos abordados, as 
discussões tocaram principalmente no valor social da 
mobilidade urbana.  “O século 20 foi uma desgraça 
urbanística, em que o povo perdeu a cidade para o 
automóvel”, afirmou Luiz Cortez Ferreira, coordenador da 
Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP, 
no encontro realizado em São Paulo.
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Mobilidade Urbana Sustentável
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Ainda sob o impacto da tragédia causada pelo 
incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio 

de Janeiro, arquitetos e urbanistas, pesquisadores, 
estudantes e professores brasileiros e estrangeiros 
participaram, nos dias 10 e 11/09, do Seminário 
Internacional “Gestão Inovadora de Bairros Históricos”, 
organizado pela Comissão de Relações Internacionais 
do CAU/BR, em co-realização com o CAU/SP e com 

o Programa de Pós-graduação de Arquitetura e 
Urbanismo da FAU/Mackenzie. 

Na ocasião, Nadia Somekh, conselheira 
federal do CAU/BR por São Paulo, disse que o 
papel do Conselho, com o objetivo de cumprir 
sua missão de servir a sociedade, deve ser não 
apenas fiscalizar, mas também promover ações de 
valorização da arquitetura e do patrimônio histórico.

Seminário internacional debate preservação 
do patrimônio histórico
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O concurso vai selecionar funcionários 
para atuar na capital paulista (sede) e 

no escritório regional de Sorocaba, além de 
formação de cadastro reserva. Para o cargo 
de Assistente Técnico Administrativo, os 
candidatos passam por uma avaliação com 
prova objetiva e redação; para o cargo de 
Analista Técnico Jurídico, além da prova de 
múltipla escolha, o candidato faz uma prova 
discursiva de Estudo de Caso. 
O Conselho já realizou outros dois 
concursos para seleção de funcionários nos 
anos de 2014 e 2015.

CAU/SP realiza novo 
concurso público 
para contratação de 
funcionários  

Arquitetos e urbanistas 
podem preservar 
acervo profissional 
gratuitamente no CAU/SP

Recurso à disposição dos arquitetos e 
urbanistas que desejarem ter seu acervo 

técnico atualizado no CAU, o RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica) Derivado 
serve para migrar as atividades técnicas 
registradas na forma de ART (sigla para 
Anotação de Responsabilidade Técnica) para 
a base de dados do Conselho. Esse acervo 
é fundamental, sendo exigido em licitações 
para serviços e obras públicas. Ao registrar 
seu trabalho no Sistema, o profissional tem 
acesso – de forma segura – a esse acervo a 
qualquer momento. 
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O CAU/SP vai se unir aos esforços 
do CAU/BR em seu projeto de 

Acreditação para cursos de Arquitetura e 
Urbanismo. A participação do Conselho 
paulista foi aprovada pelo Plenário no 
dia 25/10. O Projeto do Sistema de 
Acreditação prevê a adesão voluntária das 
Instituições de Ensino Superior para uma 
certificação de qualidade acadêmica. Em 
setembro, o Conselho havia realizado um 
seminário interno exclusivamente para 
debater esta proposta. Neste mesmo 
mês, a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/SP aprovou por unanimidade a 
minuta do convênio de cooperação técnica 
para participação no desenvolvimento do 
projeto piloto junto ao CAU/BR.

Aprovada participação 
em projeto piloto de 
Acreditação de Cursos 
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CAU/SP aprova instalação da Comissão Temporária de BIM

Foi aprovada pelo Plenário do CAU/SP a instalação 
da Comissão Temporária de BIM, a ser 

coordenada pela arquiteta e urbanista Miriam Addor, 
conselheira do CAU/SP. Entre outras ações, deve 

acompanhar a execução do Decreto Presidencial 
que instituiu a Estratégia Nacional do “Bulding 
Information Modelling” (Modelagem de Informação 
da Construção) – a “Estratégia BIM BR”. 

Seminário debate impactos da LBI

"O  Impacto da LBI na 
Acessibilidade” foi 

o tema de um seminário 
organizado pela Comissão 
Temporária de Acessibilidade do 
CAU/SP, com apoio da Comissão 
Permanente de Acessibilidade 
(CPA) da Prefeitura de São Paulo, 
do Sesc-SP, do Instituto de 
Arquitetos do Brasil – São Paulo 
e da Prefeitura de São Paulo.

Realizado na unidade do 
SESC 24 de Maio, o seminário 
foi dividido em três mesas e 
contou com a participação de 
especialistas e autoridades. 
Entre outros temas, foram 
discutidos a necessidade da 
promoção de uma cidade 
inclusiva, certificado e selo de 
acessibilidade arquitetônica e 
ética profissional. 

No início dos trabalhos, o 
vice-presidente do CAU/SP, 
Valdir Bergamini, reafirmou 
a intenção do Conselho de 
promover a aproximação 
com a Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência, 
que deve ser consolidada 
com a assinatura do Termo 
de Cooperação entre os 
órgãos.
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O  CAU/SP e o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP) estão 

trabalhando em um Termo de Cooperação 
para viabilizar a troca de informações entre os 
dois órgãos públicos, tornando possível que o 
arquiteto e urbanista prescinda de realizar a coleta 
biométrica de dados pelo Conselho para obter sua 
Identidade Profissional. A cooperação entre os dois 
órgãos é respaldada pelo Decreto Estadual 63.299, 
de 21 de março, que institui o Sistema Estadual 
de Coleta e Identificação Biométrica Eletrônica, 
implementado e operacionalizado pelo Prodesp 
(Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo).

Informações 
compartilhadas

O  arquiteto e urbanista 
Denis Roberto Castro 

Perez, conselheiro suplente 
do CAU/SP, faleceu na cidade 
de Campinas no início de 
outubro, em decorrência de 
complicações pós-cirúrgicas. 
Atuante e participativo nas 
atividades do Conselho e nas 
entidades de classe do interior 
do Estado, o conselheiro era 
pós-doutorando em Sistemas 
de Infraestrutura Urbana 
na PUC-Campinas, doutor 
em Arquitetura, Tecnologia 
e Cidade pela Universidade 
Estadual de Campinas e 
mestre em Engenharia Civil 
na área de Arquitetura e 
Construção pela Universidade 
Estadual de Campinas. 
Perez também era titular de 
Escritório de Arquitetura desde 
1970 e sua experiência tinha 
ênfase em planejamento e 
projetos da edificação; em 
incorporações e administração 
de edificações em condomínio. 
O CAU/SP expressa pesar e 
condolências aos familiares 
e amigos do estimado 
conselheiro.

Conselheiro 
suplente do 
CAU/SP, Denis 
Roberto Castro 
Perez morre em 
Campinas

Em cumprimento à Resolução Nº 13 do CAU/
BR, o Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo 

Conselho ganhou um novo tipo de identificação. 
Desde 28 de setembro, a numeração do registro de 
empresas passou a ser precedida das consoantes PJ. 
O Registro de Pessoa Jurídica é obrigatório para toda 
empresa que oferece serviços ligados à Arquitetura 
e Urbanismo. Inclui a indicação de um responsável 
técnico arquiteto e urbanista para garantir o exercício 
legal das atividades.

Vale reforçar que os registros já realizados 
continuam válidos e poderão ser expressos nas duas 
formas, com ou sem as letras de prefixo. 

Nova identificação para PJs
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CURTAS DO CEAU

I  ABAP

Valorização dos estudantes

OI Seminário Moderno e Paisagem, promovido pela ABAP 
(Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas) em São 

Paulo, teve como tema o trabalho dos profissionais Rosa Kliass, 
Lina Bo Bardi e Roberto Burle Marx, com colaboradores e 
estudiosos reunidos em mesas de debate. Em outubro, durante 
o XIV Enepea (Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em 
Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil), em Santa Maria 
(RS), a ABAP anunciou os vencedores do 2º Prêmio Rosa Kliass 
- Concurso Universitário Nacional Trabalhos Finais de Graduação 
em Paisagismo, com parceria de fomento do CAU/SP. O conjunto 
dos trabalhos recebidos foi considerado de alta qualidade pelo 
júri, que elege um trabalho por região. O edital para a terceira 
edição do prêmio será divulgado em breve. A entidade ressalta 
a importância da continuidade do evento, que busca valorizar os 
alunos que se formam e dedicam 
os temas de seus trabalhos 
à Arquitetura Paisagística. O 
prêmio cumpre também o papel 
de valorização dos professores 
da disciplina. Para ver mais 
informações sobre a premiação, 
acesse o site da ABAP.

O melhor da 
Arquitetura 
brasileira

O prêmio AsBEA foi criado 
para valorizar e divulgar o 

melhor da produção arquitetônica 
brasileira, reconhecendo o 
mérito técnico, a criatividade e a 
inovação. Um júri multidisciplinar 
coordenado pelo arquiteto Marcelo 
Barbosa, vice-presidente da 
AsBEA, foi escolhido para avaliar 
pluralmente os trabalhos inscritos 
nas diversas categorias, entre 
projetos e obras concluídas. Outro 
objetivo do prêmio é fomentar 
o desenvolvimento de novos 
escritórios através do prêmio 
“Novos Talentos”, ainda que não 
sejam associados da AsBEA. A 
cerimônia da edição de 2018, 
realizada no dia 26 de novembro, 
no Instituto Tomie Ohtake (SP), 
apresentou os vencedores: 
foram destacados com prêmios 
e menções honrosas 42 projetos 
entre obras concluídas e projetos 
não edificados. O escritório Dal 
Pian Arquitetos foi homenageado, 
em função do conjunto de sua 
obra, com o Prêmio Roberto 
Cláudio dos Santos Aflalo. O 
Prêmio do Júri foi para o projeto 
Instituto Moreira Salles (IMS), 
do escritório Andrade Morettin 
Arquitetos.

Premiação IABsp 2018 - Especial 75 anos

A cerimônia de Premiação IABsp 2018 - Especial 75 anos 
foi realizada no dia 6 de dezembro, na sede do Instituto, 

com condecorações e menções honrosas nas categorias 
Edificações, Urbanismo, Arquitetura Efêmera, Publicação 
de Arquitetura, Fotografia de Arquitetura e Cidade, Ativismo 
Urbano, Estudantes e Madeira. 

Ainda como parte das comemorações dos 75 anos da 
entidade foram organizadas atividades em novembro, como 
mesas de debate sobre a história e os desafios futuros do IAB, 

da profissão e das cidades; 
um leilão de parede; a 
segunda edição do evento 
Vila Buarque Aberta; 
e a mostra de cinema 
Cinecubo.

I  IABsp

I  AsBEA
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A s Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
para os cursos de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil foram definidas em 2010, por meio da 
Resolução CNE/CES n.02. Depois de oito anos, 
a ABEA (Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo) acredita que a velocidade 
com que novas tecnologias se apresentam e 
também a busca constante de melhorias, no que 
tange à habitabilidade, mobilidade, acessibilidade e 
sustentabilidade, nos remete a uma responsabilidade 
de atualização deste documento para que os 
estudantes possam adentrar no mundo profissional 
com uma gama maior de conhecimentos, atitudes 
e habilidades. Sempre visando a enfrentar os 
desafios constantes no dia a dia profissional. 

I  ABEA

I  SASP

A ABEA, conjuntamente com a Comissão 
de Ensino e Formação do CAU/BR e com as 
Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UFs, 
vem discutindo, em diversas regiões do país, 
uma nova proposta de DCN que possa consolidar 
ainda mais as nossas atribuições profissionais. 

Itens como segurança, manutenção e 
reforma das edificações, desempenho dos 
materiais e assistência técnica são novas áreas 
que se destacam e devem ser apresentadas 
como ampliação dos conhecimentos para os 
estudantes. As discussões sobre as novas 
DCN devem dar origem a um documento que 
será encaminhado ao Conselho Nacional de 
Educação.

        

Propostas para as novas diretrizes curriculares 
dos cursos superiores

Oportunidade para escritórios de Assistência Técnica 
à Habitação de Interesse Social

O SASP está com uma proposta inédita que 
visa ampliar o campo de atuação para os 

arquitetos e urbanistas: a incubação de escritórios 
de Assistência Técnica à Habitação de Interesse 
Social (ATHIS). A primeira experiência está sendo 
realizada através de um convênio do Sindicato 
com a Ong Soluções Urbanas, Banco do Povo e 
Arquitecasa, voltada para capacitação e prática 
de profissionais e estudantes em melhorias 
habitacionais nas cidades de Mauá e Santo André. 
A incubação se inicia com um curso ministrado 
pela Soluções Urbanas e Arquitecasa, baseado na 
metodologia "Arquiteto de Família", desenvolvida 
pela arquiteta e urbanista Mariana Estevão, 
coordenadora da Ong. Em seguida os participantes 
do curso realizam uma vivência prática de 
levantamento, seleção, projeto e execução de 

obras de melhorias habitacionais em moradias 
selecionadas pelo Banco do Povo, que financia 
as obras para famílias de baixa renda através 
do Programa Crédito Solidário. 10% do valor 
das obras é pago pelo Banco aos profissionais, 
como forma de remunerar seus serviços. Após 
a vivência, o SASP recebe então os participantes 
que queiram constituir um escritório de ATHIS 
nas suas diversas modalidades: associação, 
Ong, empresa, cooperativa, dentre outros; 
e oferece apoio técnico, jurídico e contábil a 
esses profissionais até que os mesmos estejam 
preparados para seguirem sozinhos sua carreira. 
Em fevereiro será aberta nova turma e associados 
do SASP têm desconto de 10% na inscrição. 
Acompanhe no site da entidade e participe! 
www.sasp.arq.br
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ARQUITETURA PAULISTA
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Museu Pelé

Localizado no centro históri-
co da cidade de Santos, o 

Museu Pelé ocupa um antigo 
casarão construído em 1865, 
que antes de se transformar 
em um espaço em homenagem 
ao ex-jogador de futebol Edson 
Arantes do Nascimento, o Rei 
Pelé, foi usado como sede da 
Câmara Municipal e também 
da Prefeitura da cidade.  

Restaurado após vários 
incêndios ocorridos no sécu-
lo passado, o projeto para o 
Museu Pelé é assinado pelo 
arquiteto Ney Caldatto, que 
garantiu modernidade ao local, 
preservando o estilo neoclás-
sico do edifício. 

Aproveitando apenas três 
paredes originais, mas com 
a fachada totalmente restau-
rada, o projeto manteve a ca-
racterística inicial do casarão, 
todo decorado com azulejos 
portugueses.

Internamente, todas as pa-
redes foram restauradas em 
concreto aparente, para se 
destacar do edifício original e 
antigo, incorporando ilumina-
ção cênica e equipamentos 
tecnológicos e interativos. 

De acordo com Caldatto, as 
intervenções sempre levaram 
em consideração os valores 
artísticos e culturais do edifí-
cio, sua qualidade única e in-
substituível como obra de arte 
e documento histórico. 
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EM DEBATE

Por onde andamos 
Articulistas apontam 
a necessidade de 
mais investimentos 
públicos em ações 
de zeladoria urbana 
e fazem sugestões de 
como a relação entre os 
moradores e as cidades 
pode melhorar

A zelador i a  u rbana 
abrange diversos as-
pectos do dia a dia 

das cidades, dependendo de 
iniciativas da Administração Pú-
blica – especialmente na esfera 
municipal –, às vezes limitadas 
por restrições da legislação local, 
entre outros motivos. Mas é im-
portante lembrar que o cidadão 
também deve fazer a sua parte.

É isso que demonstram os 
dois artigos da seção “Em Deba-
te” nesta edição da Revista Mó-
bile, com foco na manutenção 
das calçadas. Os textos ainda 

enfatizam a necessidade de mais 
investimentos e outros pontos 
relacionados à zeladoria urbana, 
tais como a iluminação das vias 
públicas, conservação de áreas 
verdes e limpeza de ruas, buei-
ros e galerias subterrâneas.

Para os articulistas, a res-
ponsabilidade e a vontade de 
transformação das cidades, com 
a mudança de hábitos cotidia-
nos, são de todos os cidadãos. 
Assim, acreditam, andaremos 
não somente por calçadas, mas 
por muitos outros caminhos 
melhores.
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Sensação de pertencimento
Por Ricardo Pradas* 

do espaço público pode auxiliar 
o proprietário a aceitar que é de 
sua responsabilidade o passeio 
público em frente à testada de 
seu imóvel. O prazo estipulado de 
60 dias nessa legislação encontra 
desde óbice na autorização do ór-
gão público para o proprietário do 
imóvel executar a obra em via pú-
blica até inúmeras exigências para 
que seja adequado o passeio. 

Uma alternativa para evo-
luir nesse aspecto podem ser 
programas de requalificação de 
passeios, inicialmente em áreas 
comerciais, onde há maior de-
manda de pedestres. Programas 
que sejam encampados pelo Po-
der Público, com consequente 
aumento do IPTU pela melhoria. 

Parece importante, face à 
procura por uma acessibilida-
de universal, que se comecem 
a planejar novos loteamentos 

É nos bairros onde 
a vida realmente 
acontece"
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Todos os dias, por nossa observação, acom-
panhando o noticiário ou por comentários de 

outros, notamos os problemas de manutenção e 
zeladoria urbana. Buracos, poda de árvores, ma-
nutenção de áreas verdes municipais, limpeza de 
bueiros, limpeza de galerias de águas pluviais, 
iluminação pública são cotidianamente motivo de 
matérias jornalísticas e reclamações de nós, mora-
dores que queremos que a cidade tenha sua ma-
nutenção mais ágil e realizada como fazemos em 
nosso condomínio, nossa casa. Precisamos desta 
sensação de pertencimento.

A incongruência entre dotação orçamentária e 
necessidades de zeladoria precisa de um novo olhar, 
notadamente em cidades de maior porte populacio-
nal, onde há alguma oportunidade de manejar o or-
çamento. Uma opção é apostar na descentralização 
dos serviços em prefeituras regionais ou supervi-
sões regionais, que pode melhorar o acompanha-
mento da execução da zeladoria em nível local. Afi-
nal, é nos bairros onde a vida realmente acontece.  

Aliado a descentralizar a fiscalização da execu-
ção dos serviços de zeladoria, outra sugestão é o 
aumento da dotação orçamentária para estes ser-
viços de manutenção da cidade a um patamar mais 
próximo da real necessidade. Em São Paulo, a soma 
de todos os orçamentos das prefeituras regionais 
está por volta de R$ 1,5 bilhão, que representa, 
aproximadamente, 3% do orçamento municipal.

Manejando mais 1,5% do orçamento direta-
mente para a execução local e efetivando a amplia-
ção de equipes de zeladoria será possível reduzir 
o tempo de atendimento a demandas represadas. 
Essa estratégia deve trazer outros ganhos em favor 
da Administração Municipal, pois a visão da muni-
cipalidade sobre o serviço realizado com seus im-
postos se transforma.

Aliado a essa percepção, é possível pensar em 
aplicar a legislação sobre passeios (Lei Municipal 
15.733/2013), pois a sensação de pertencimento 
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EM DEBATE  ZELADORIA URBANA

Cidades invertidas

já com essa orientação e que 
se execute o planejamento nas 
áreas comerciais (face à deman-
da de pedestres) e, depois, nas 
áreas com zoneamento misto 
residencial.

Contudo, as considerações 
feitas até aqui não se aplicam à 
limpeza urbana.

Face às suas características, 
sempre são empresas contrata-
das que realizam a varrição, co-
leta e descarte do lixo produzido 
em cada cidade, a custos eleva-
dos, pois áreas para esse fim são 
escassas e enfrentam todo tipo 
de restrição ambiental. 

Adicione-se que diariamente 
há descarte irregular de entulho, 
o que não está coberto pelos 
contratos de limpeza urbana: são 
sofás velhos, camas sem uso, 
colchões, veículos abandonados 

Por Alvaro Puntoni*   

(sim, também são entulho), restos 
de folhas de jardinagem particular, 
entre outras peculiaridades, que 
não configuram lixo domiciliar.

Em ocupações irregulares, 
fora da planta oficial da cidade, 
também não é prevista coleta 
contratada, em geral, gerando 
mais acúmulo de dejetos e con-
tribuindo para a impressão de 
que o serviço é mal prestado.

As ações devem ser previstas 
no planejamento de coleta urba-
na, julgando que haverá ocupa-
ções irregulares de terrenos públi-
cos que geram lixo e descartes. E 
que, até serem solucionadas, não 
devem ficar sem esse serviço, 
em prol da salubridade urbana. 
Sabendo que haverá descarte ir-
regular de móveis e folhagens, o 
Poder Público pode criar pontos 
oficiais para esse fim, onde serão 

entregues restos de construção 
civil, lâmpadas, lixo digital, entre 
outros descartes comuns, para 
que a empresa responsável pela 
limpeza urbana lhes dê a destina-
ção correta. 

Nesse quadro apresentado, 
torna-se necessário que a ação 
seja conjunta e que haja a cons-
ciência de participação da muni-
cipalidade: e do cidadão, que é 
parte da melhoria do serviço, de 
não realizar o descarte irregular, 
de incentivar coleta seletiva de 
plásticos, vidros e metais, que 
nada mais é do que um hábito.

* Ricardo Pradas é formado 
pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, gestor da Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET-SP) 
e ex-subprefeito da Lapa.

Vivemos em uma cidade 
que, de fato, sofre com a 

falta de cuidado de seus espa-
ços, e a zeladoria urbana, apesar 
de importante, é neste momen-
to um conjunto de ações paliati-
vas insuficientes para melhorar o 
ambiente urbano de forma pere-
ne e estrutural.

Veja-se o exemplo da pintura 
de guias e postes com cal. Uma 
medida ilógica que, na verdade, 
mais suja do que limpa a cidade. 
Meios-fios mal executados ou de 
péssima qualidade são cobertos 
de forma intercalada por uma tin-

Não existe em nossas 
urbes o conceito da 
gentileza urbana"
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com os postes, também sujos e 
decrépitos. 

Meios-fios das calçadas pin-
tadas, sugerindo uma ação sa-
neadora, apenas emolduram 
péssimas calçadas. Isso porque 
a responsabilidade sobre elas não 
recai sobre o Poder Público, mas 
sobre o proprietário do terreno 
com o qual se relaciona. Como 
resultado, cada um faz a calça-
da como bem entende, inclusi-
ve resolvendo irregularmente os 
ajustes de nível, suprimindo a 
necessária continuidade para o 
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caminhar seguro e livre do pe-
destre. Não há padronização de 
pisos, posicionamento de áreas 
permeáveis (o local das árvores e 
arbustos) nem equipamentos par-
ticulares ou públicos. Não há um 
desenho comum. Como se vê, 
não tratamos este item como in-
fraestrutura urbana pública, mas 
como extensão da propriedade 
privada. Produzimos, assim, uma 
cidade descontínua, desprovida 
de senso coletivo e privada, no 
pior sentido da palavra.

A cidade deveria se organizar 
e realizar a partir de sua infraes-
trutura urbana e básica, que é 
necessariamente de interesse 
público e que deve obrigatoria-
mente orientar e fomentar (inclu-
sive) as ações particulares com 
uma dimensão cidadã.

Como nos lembra o psicana-
lista Thales Ab’Saber, somos ex-
perts aqui no Brasil na “produção 
mais comum da cidade ruim de 
todos os dias”. Difícil enumerar 
nos dedos de uma mão cidades 
exemplares (ou apenas belas), 
em nosso país. O que mais te-
mos são cidades estruturalmen-
te pobres, sem urbanidade em 
todos os sentidos, desprovidas 
de qualquer cuidado. Basta lem-
brarmos de nossas andanças nas 
cidades sem calçadas, sem árvo-
res e sem sombras, tão comuns 
em nosso interior. Fica sempre a 
pergunta: onde está a Arquitetura 
e Urbanismo na agenda política 
dos nossos governos municipais? 
A cidade é apenas um detalhe.

Soma-se a esse déficit de 
cuidado um dado interessante: 
poucos, ou nenhum dos apro-
ximadamente 500 cursos de 
Arquitetura e Urbanismo em 
nosso país versam sobre temas 

relacionados ao desenho urba-
no. Temos muito planejamento 
urbano, mas pouco se trata do 
desenho efetivo (e afetivo) da ci-
dade. Dificilmente um estudante 
de Arquitetura se dedica a estu-
dar, analisar e ensaiar projetos 
de infraestrutura urbana como 
calçadas, mobiliário urbano, es-
tares urbanos... Dessa forma, é 
possível aferir em nossas cida-
des a ausência total de qualquer 
desvelo mínimo sobre os espa-
ços públicos. Enquanto, despro-
porcionalmente, tudo aquilo que 
fica para dentro, fora do alcance 
de nossos olhos, é feito com o 
maior esmero possível.  

Podemos dizer que vivemos 
em cidades invertidas. Não exis-
te em nossas urbes o conceito 
da gentileza urbana. Se andamos 
em Amsterdam, por exemplo, 
vemos que os vasos de flores 
nas janelas dos apartamentos 
no nível da rua estão ofertados 
para o pedestre que transita na 
calçada, e não para a sala para 
qual a janela se volta. Em nossas 
cidades temos invariavelmente 
muros cegos, coroados por cer-
cas elétricas, concertinas de inox 
ou cacos cortantes de vidro, que 
blindam os olhares e corpos, ou 
temos, no máximo, uma planta 
dotada de espinhos, pouco amis-
tosa. Nossas ruas são o espaço 
do esquecimento.

Como dizia o arquiteto Vila-
nova Artigas: “a felicidade de 
um povo se mede pela beleza 
de sua cidade”. Como sabemos, 
não somos felizes. Basta olhar 
para fora ou prestar atenção ao 
chão onde pisamos. Devemos 
todos ser mais responsáveis por 
isto, para que seja possível ainda 
viver essa transformação. Essas 

questões precisam se tornar ob-
jeto do debate político e integrar 
necessariamente os programas 
de governo. 

Aqueles que se enriquecem 
por aqui, usualmente desfrutam 
seus ganhos em outras cida-
des nos países centrais, onde 
tudo aparentemente “é melhor”, 
“mais seguro” e “mais bonito”. 
Porções do mundo onde os po-
vos são indubitavelmente mais 
felizes, se partirmos da frase de 
Artigas. Mas se recusam a olhar 
para sua cidade, seu lar, como se 
fosse apenas um momento tran-
sitório de suas vidas. Uma rela-
ção totalmente predatória com 
a cidade. Um sentimento que é 
claramente perceptível pela au-
sência da indignação ou pelo en-
durecimento dos corações: tran-
sitamos resignados pela dureza 
do nosso ambiente da vida sem 
ter qualquer sentimento abalado.

Seria importante podermos 
compreender como e quanto so-
mos infelizes, para atestarmos 
como e quanto não somos belos, 
mas podemos ser. Porque fomos 
nós que realizamos tudo isso e 
seremos somente nós que igual-
mente poderemos e deveremos 
transformar tudo isso. 

O futuro é uma decisão que 
se toma agora. Mas, antes, é 
preciso querer. Não podemos 
continuar a perder essa chance a 
cada hora que passa.

* Alvaro Puntoni é formado 
pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, professor 
universitário e sócio do 
escritório Grupo SP.



20

BATE-PAPO

Tais Cristina da Silva 
Paixão pelo poder transformador da Arquitetura

Vencedora do concurso 
para a nova sede do 
CAU/BR, em Brasília, 
ela valoriza os projetos 
arquitetônicos e 
destaca as influências 
no seu trabalho, 
da engenharia aos 
grandes nomes da 
Arquitetura no Brasil e 
no mundo

Líder da equipe de arqui-
tetos e urbanistas que 
venceu o concurso para a 

nova sede do CAU/BR, em Brasí-
lia, ela se formou pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, em 
2004, e tem pós-graduação em 
Projeto de Arquitetura na Cidade 
Contemporânea. A decisão pela 
profissão ocorreu depois de um 
curso técnico em edificações. Tra-
balhou durante nove anos no escri-
tório Biselli + Katchborian Arquite-
tos, do qual foi sócia entre 2009 
e 2012. Lá atuou na concepção, 
desenvolvimento e coordenação 
de projetos em diversas áreas e 
escalas. Além de ter trabalhado 
com Paulo Roberto dos Santos 
Barbosa, de quem mais tarde, em 
2013, se tornaria sócia no escritó-
rio São Paulo Arquitetos. 

Quando e por que se decidiu 
pela profissão de arquiteta e 
urbanista?

Fiz Arquitetura porque antes 
estudei na escola técnica em 
edificações, na Federal de São 
Paulo, e lá eu descobri o proje-

to. Mas ainda tinha uma dúvida 
para que lado ir, se Arquitetura 
ou engenharia. Comecei a tra-
balhar em escritório de Arqui-
tetura e passei a entender um 
pouco mais o que diferenciava 
a produção arquitetônica da 
engenharia. E foi nesse mo-
mento que tomei a minha de-
cisão. Gosto de projetos, de 
pensar os espaços, de pensar 
como as pessoas ocupam os 
lugares, de que maneira elas 
vivem. Mas até ali não havia 
clareza de tudo que a Arquite-
tura permitiria, tinha ainda um 
entendimento da Arquitetura 
como construção de espaços 
isolados. Foi na faculdade que 
comecei a entender as pos-
sibilidades de lidar com o ur-
bano, de como cada edifício 
impacta na vida da cidade, 
como as pessoas passam a se 
relacionar diferente, de acor-
do com a forma como você 
ordena o espaço, das propos-
tas que você faz para um lu-
gar. Isso foi ficando cada vez 
mais apaixonante.

IMAGENS: https://concursosdeprojeto.org/ - sede do IAB/DF e CAU/BR - projeto do escritório São Paulo Arquitetos
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Alguns profissionais a influen-
ciaram nessa escolha? Quem 
são suas referências?

Acredito que muito da im-
portância dos edifícios na cida-
de acontece em decorrência do 
que o Paulo Mendes da Rocha 
fala em seus textos. Já fui a 
muitas palestras e sempre que 
posso vejo tudo. Recentemen-
te, houve uma apresentação 
do filme sobre ele, no Centro 
Cultural Itaú, e na abertura da 
exposição eu também estava 
lá. Quando era estudante, ia a 

todos os lançamentos de seus 
livros. Mas, além dele, há ou-
tros grandes mestres brasileiros, 
como Lucio Costa. Seus textos 
eram brilhantes, como o do con-
curso de Brasília, em que você 
consegue enxergar claramente 
as construções. A descrição que 
ele faz do terminal rodoviário é 
brilhante quando fala do acesso, 
das chegadas e das saídas. Dos 
estrangeiros, Renzo Piano é uma 
referência fundamental. Gosto 
muito da questão do projeto, do 
detalhe, do refinamento. Mas 

são muitas referências. Temos 
que estudar o máximo possível 
porque para fazer Arquitetura 
precisa conhecer muito. Não 
tem como conseguir desenvol-
ver algo sem ter estudado o que 
outros já fizeram. 

Pessoalmente, o que a profis-
são lhe trouxe ou lhe transfor-
mou?  

Não tem como você passar 
por um lugar sem infraestrutura, 
sem saneamento, sem condição 
digna e não pensar que isso não 
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poderia ser de outra maneira. Será que a gente não 
consegue atuar de alguma forma para melhorar 
isso? O que me mudou foi no sentido de ficar aten-
ta para essas coisas. A gente faz todos os tipos de 
projeto, de todas as escalas, mas ver a cidade que 
a gente tem, alguns lugares muito difíceis, e saber 
que é possível mudar, me comove. A gente precisa 
se mexer. Fico mais tocada nesse sentido, de que-
rer melhorar os lugares para as pessoas poderem 
conviver de uma maneira mais harmoniosa, mais 
segura, onde as pessoas possam trocar com tran-
quilidade. Precisa, principalmente, de muita von-
tade política, mas é viável. Nosso país e a nossa 
cidade são lugares ricos, porém vemos muitas coi-
sas erradas acontecendo. Se não houvesse tanta 
corrupção, tanto desvio, tanto mau investimento, 
daria para melhorar muita coisa. E dá para melho-
rar, mesmo com pouco. Mas eu preciso acreditar 
porque é o que nos faz continuar trabalhando, que-
rendo ter família e avançar.

Você começou a carreira no escritório Biselli + 
Katchborian Arquitetos, onde ficou nove anos, 
e depois saiu para se tornar sócia do São Paulo 
Arquitetos. Como foi isso?

Os noves anos em que trabalhei na Biselli + Ka-
tchborian Arquitetos foram uma verdadeira escola, 
foi maravilhoso poder trabalhar com o Mario e o 
Arthur, cada qual com as suas características pro-
fissionais, supercompetentes e dedicados. Tenho 
uma admiração enorme por eles. Sair de lá foi bus-
car um novo desafio. Foi lá que eu conheci o Paulo 
(Paulo Roberto dos Santos Barbosa), que hoje é o 
meu sócio. Começamos a perceber que queríamos 
tentar outras coisas, propor coisas em que a gente 
acreditava, fazer coisas diferentes do que havía-
mos feito até aquele momento. 

Seu maior interesse é por projetos de escala? 
Meu interesse é, na verdade, por edifícios que 

de alguma maneira tenham um impacto na vida das 
pessoas. Mas acabou acontecendo de eu trabalhar 
na Biselli + Katchborian Arquitetos num momento 
em que tivemos a oportunidade de desenvolver os 
projetos, em 2004, do Aeroporto de Florianópolis, 
do Teatro de Natal, do Centro Judiciário de Curitiba. 
Todos com projetos de uma escala relevante e que 
de alguma maneira geram transformação no lugar 

onde se implantam. De fato, é muito estimulante 
ter a oportunidade de trabalhar em projetos de es-
cala. Mas fazer uma casa, uma reforma... Projetar 
é muito bom, projetar é a minha vida. Claro que a 
gente gosta de projetos de escala, mas a gente 
gosta de todos os projetos. 
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Você liderou a equipe que ven-
ceu o concurso para o projeto 
da sede do CAU/BR, em Brasí-
lia. Não foi o primeiro de que 
participou nem o primeiro que 
venceu. Qual é a importância 
do concurso?

O concurso é uma forma de-
mocrática de você ter acesso a 
programas, a projetos, a oportuni-
dades às quais dificilmente você 
teria numa situação cotidiana do 
escritório. Dificilmente alguém 
vai ligar aqui no escritório e dizer: 
“Tais, quer fazer um museu?”. Vai 
ligar obviamente para um Paulo 
Mendes da Rocha, para outras 
pessoas que têm toda a condi-
ção e toda a bagagem para fazer 
isso. E, de repente, os concursos 
abrem essa possibilidade para  
escritórios mais jovens, como o 
nosso, como o KOA, como o Cor-
si Hirano foi há dez anos, quan-
do venceu o concurso do TRT de 

Goiânia. É uma forma de arquite-
tos jovens, que ainda não tive-
ram a oportunidade de se apre-
sentarem, de poderem concorrer 
e, eventualmente, sairem vence-
dor. E, por mérito, desenvolver o 
projeto. 

Como surgiu a vontade de par-
ticipar do concurso para a sede 
do CAU/BR e a ideia do projeto 
vencedor?

Logo que soubemos do con-
curso do CAU (para a sede própria 
do CAU/BR com o IAB-DF) já nos 
interessamos e achamos que po-
deria ser uma oportunidade incrí-
vel de apresentar um trabalho. E 
a primeira coisa que fizemos foi 
convidar os profissionais do KOA, 
que são nossos amigos, parcei-
ros, que estão sempre com a 
gente. Já tínhamos participado do 
concurso para a Casa da Susten-
tabilidade, de Campinas, no qual 

O concurso 
é uma forma 
democrática de 
você ter acesso a 
oportunidades"
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Trabalhar com outros escritó-
rios é uma tendência?

Eu acredito cada vez menos 
nessa Arquitetura de autor. A 
Arquitetura é muito complexa, 
tem questões que precisam ser 
discutidas, avaliadas e persegui-
das num projeto. Então, é muito 
difícil um único profissional dar 
conta de tudo isso. Acredito que 
é o conjunto de qualidades e de 
características que proporcio-
nam um melhor resultado. Com 
cada um potencializando o que 
tem de melhor, teremos projetos 
melhores. 

Como você avalia a questão da 
valorização da mulher no mer-
cado de trabalho dentro da Ar-
quitetura e Urbanismo?

Estamos avançando. Ainda 
existe alguma diferença, mas 
entendo que está diminuindo, 
como tem diminuído na socie-
dade inteira. Cada vez mais as 
pessoas estão sendo valoriza-
das pelas qualidades e caracte-
rísticas que elas têm, indepen-
dentemente de serem homens 
ou mulheres, ou de qualquer 
questão de gênero. Antigamen-
te, o acesso das mulheres à uni-
versidade era mais restrito. De 
alguns anos para cá, temos mais 
mulheres do que homens nas 
faculdades, então é natural que 
vá havendo um equilíbrio e as 
características próprias de cada 
um se sobressaiam. Devagarzi-
nho, a gente vai melhorando. Às 
vezes, em algumas discussões 
mais técnicas e comerciais, ain-
da pesa um pouquinho a ques-
tão de ser mulher e ter um ho-
mem junto faz diferença. Mas a 
situação tem avançado bastante 
e melhorado muito.  

ficamos em terceiro lugar. Aí sur-
giu esse novo concurso e rapida-
mente os convidamos. Formada 
a equipe, fizemos o mesmo pro-
cesso a que já estávamos acostu-
mados. Entender um pouco mais 
o lugar, ver como o prédio poderia 
se relacionar com o seu entorno, 
com as superquadras, com o se-
tor das embaixadas. E uma leitura 
bastante cuidadosa do edital, para 
entender o que se esperava do 
edifício, quais as limitações que 
existiam e precisavam ser respei-
tadas. Com isso, conseguimos 
gerar os parâmetros até chegar à 
parte do projeto, que era estabe-
lecer uma ocupação que permi-
tisse uma conexão com o lugar, 
criando aquela praça na frente do 
edifício. Um espaço novo que é 
dado para a cidade, que conecta 
virtualmente e, no final, até fisica-
mente o setor das superquadras 
com o setor das embaixadas. 

E sobre a valorização profis-
sional por parte da sociedade, 
como você avalia?

As pessoas cada vez mais 
vêm descobrindo o quanto um 
edifício bem pensado e bem 
projetado impacta suas vidas. 
Um exemplo disso é o sucesso 
imediato que foram as inaugura-
ções do Instituto Moreira Sales e 
do Sesc Paulista. Tudo bem que 
eles têm uma condição urbana 
que já favorece muitíssimo. Mas 
as pessoas começaram a com-
partilhar espaços na cidade e a 
perceber que eles são diferentes 
e que criam condições para uma 
vivência diferente, também. Isso 
impacta na vida delas e acredito 
que, aos poucos, todos vão per-
cebendo a importância desses 
lugares no cotidiano. É impor-
tante também quando começam 
a perceber que o transporte ur-
bano se torna mais eficiente, 
que se tem os corredores de 
ônibus, as ciclovias, corredores 
verdes, novas praças, novos 
parques, e então isso tudo faz 
com que as pessoas percebam 
que algo de diferente está acon-
tecendo e que impacta positiva-
mente a vida delas. Na vida mais 
privada, notamos que as pesso-
as buscam cada vez mais profis-
sionais de Arquitetura para fazer 
suas reformas, a finalização do 
seu apartamento, melhorar um 
pouco a condição da sua casa. 
As pessoas têm buscado um 
pouco mais o profissional ar-
quiteto, apesar de muitas vezes 
não saberem exatamente o que 
ele faz. ¥
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concreta
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A Arquitetura contribui para que todos possam 
usufruir da arte, do lazer e da cultura, incluindo 
pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, idosos, obesos e gestantes 
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oferecer não somente o acesso, 
mas também uma programação 
para um público diversificado.

Para Amanda Tojal, museó-
loga, educadora e doutora em 
Ciências da Informação pela 
Escola de Comunicação e Ar-
tes da Universidade de São 
Paulo, “ter acesso à cultura é 
um direito de todos, incluin-
do a pessoa com deficiência”. 
Consultora em Acessibilidade 
e Ação Educativa Inclusiva para 
públicos com deficiências, ela 
afirma que “a inclusão vai mui-
to além de colocar rampas de 
acesso para cadeira de rodas 
ou piso tátil para deficientes vi-
suais. A inclusão é um trabalho 
pleno, abrangente, que envolve 
desde a concepção arquitetôni-
ca de um espaço e sua adequa-
ção a diferentes públicos até o 
treinamento e a sensibilização 
dos colaboradores”.
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O conceito de Desenho Universal com-
preende projetos arquitetônicos, design 
de produtos e embalagens e como são 

oferecidos serviços para toda a população, incluindo 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
gestantes e idosos. “A edificação tem de atender 
a todos, independentemente de suas característi-
cas físicas ou sensoriais, sejam elas permanentes 
ou temporárias”, diz a arquiteta Silvana Cambiaghi, 
coordenadora da Comissão de Acessibilidade do 
CAU/SP e presidente da Comissão Permanente 
de Acessibilidade (CPA) da Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Na opinião dela, “os arquitetos brasileiros de-
vem aprofundar a discussão a respeito da aplica-
ção do Desenho Universal nos projetos. Estamos 
em um estágio de apenas cumprir normas para 
garantir uma acessibilidade mínima que a lei exige. 
Ainda estamos longe da situação ideal”.

Apesar das críticas, Silvana Cambiaghi, que 
também é autora do livro Desenho Universal - Mé-
todos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas e 
sócia do escritório Design Universal Consultoria, 
demonstra otimismo com a crescente preocupa-
ção dos responsáveis por espaços culturais, em 

 Centro de Memória Dorina Nowill mostra a história dos cidadãos cegos e suas lutas
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Viviane Sarraf, doutora em 
Comunicação e Semiótica pela 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP), que dedica sua vida 
acadêmica e profissional ao de-
senvolvimento teórico e prático 
da acessibilidade cultural para 
pessoas com deficiência, con-
corda. “É necessário atuar em 
várias frentes, de modo que a 
edificação e o conteúdo sejam 
acessíveis. E não me refiro ape-
nas aos surdos, aos deficientes 
visuais ou às pessoas com de-
ficiência física. A acessibilida-
de também deve ser pensada 
para o público com deficiência 
intelectual, vencendo barreiras 
atitudinais, no sentido de como 
se relacionar, desenvolvendo a 
comunicação por meio de uma 
escrita simples e utilizando re-
cursos sensoriais”, assinala a 
especialista, que, entre outros 
projetos, concebeu os recursos 
de acessibilidade do Centro de 
Memória Dorina Nowill. 

A instituição, que é dedicada 
às pessoas com deficiência visual, 
criou esse espaço cultural com o 
objetivo de apresentar a história 
dos cidadãos cegos e suas lutas 
no Brasil e no mundo. Fundado 
em 2002, trata-se do primeiro 
museu brasileiro a considerar a 
cultura da deficiência visual como 
patrimônio histórico. Seus recur-
sos de acessibilidade incluem 
exposição em formato acessível 
(ferramentas táteis e sonoras, 
piso tátil e audiodescrição, por 
exemplo), equipamentos para 
escrita Braille, materiais didáti-
cos adaptados, publicações em 
formatos acessíveis, esculturas e 
objetos disponíveis ao toque.

“Se pensarmos em acessibi-
lidade em espaços públicos cul-

turais incluídos, é obrigatório que 
sejam dadas soluções de acesso 
e mobilidade à edificação e em 
seu entorno”, afirma Edson Jorge 
Elito, arquiteto responsável, entre 
outros projetos, pela Escola de 
Astrofísica, um exemplo reco-
nhecido de Arquitetura inclusiva. 
“As soluções devem ser previstas 
desde a concepção do projeto; 
elas devem constar no seu deta-
lhamento e continuar durante os 
serviços da obra, para que a exe-
cução fique de acordo com o que 
foi planejado. Além disso, duran-
te o uso do equipamento público 
devem ser adotadas medidas de 
manutenção, adaptação e renova-
ção dos elementos e componen-
tes, para que seja mantida sua 
utilização”, esclarece.

Elito afirma, ainda, que diver-
sas formas de abordagem são 
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necessárias na elaboração do 
projeto, para que ele tenha uma 
acessibilidade efetiva. “Isso deve 
ser um dos fundamentos do pro-
jeto e não um item a ser inserido 
para atender à norma e à lei”, faz 
questão de frisar. 

De fato, a sinergia entre a 
proposta inclusiva e a concreti-
zação do projeto arquitetônico é 
elemento-chave para se alcançar 
o resultado pretendido. “Hoje, 
muitos arquitetos já pensam a 
questão da acessibilidade como 
conceito: toda exposição tem que 
ser acessível”, salienta Amanda 
Tojal, da ECA/USP. Mas ela ob-
serva que a ênfase ainda está na 
acessibilidade física, inclusive por 
conta das diretrizes presentes na 
norma ABNT 9050. “Uma gran-
de dificuldade está na concep-
ção cognitiva, comunicacional . 
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O arquiteto trabalha a questão 
da acessibilidade física, da al-
tura das bancadas ou a largura 
das portas, por exemplo. Mas, 
quando você entra na questão 
cognitiva, as coisas se compli-
cam. Como entender uma obra 
de arte se você tem deficiência 
intelectual ou se não enxerga? 
Como você entenderá um vídeo 
se não escuta o áudio? É aí é que 
está a grande questão, porque 
isso interfere na curadoria”, ela 
reflete. “Muitas vezes, o cura-
dor concebe toda uma exposição 
sem pensar na questão de aces-
sibilidade e apenas no final do 
processo busca uma assessoria 
para adequá-la aos diversos pú-
blicos”, conta.

Escola de Astrofísica
Edson Elito observa que o 

caráter da intervenção necessá-
ria para tornar um determinado 
espaço acessível varia de acor-
do com algumas premissas: se 
a edificação já existe ou é uma 
obra nova, que poderá ser ade-
quada desde o projeto inicial; em 
caso de um edifício já existente, 
se ele tem importância histórica 
e cultural, e se é tombado pelos 
órgãos de patrimônio; que tipos 
de atividades serão realizadas, 
bem como os fluxos externos e 
internos que serão esperados; 
os tipos e quantidades de usuários 
e, também, os equipamentos e 
o mobiliário.

O arquiteto salienta que as 
leis e normas de acessibilidade 
são um grande apoio para ins-
truir o que deve ser previsto, 
principalmente nas questões de 
ergonomia e necessidades de 
mobilidade e manobra. Mas des-
taca a necessidade de constan-

tes adequações e atualizações 
da normatização. “Há que saber 
interpretar o prescrito na norma 
para criar soluções específicas 
para cada projeto, utilizando a 
criatividade, de forma que os 
ambientes sejam, além de aces-
síveis, também confortáveis, be-
los e arquitetonicamente interes-
santes”, ele explica.

A Escola Municipal de As-
trofísica, inaugurada em 25 de 
janeiro de 1961, atrás do Plane-
tário, no Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, é destacada pelo 
próprio arquiteto. Com projeto 
de Roberto José Goulart Tibau, o 

edifício apresenta elementos da 
Arquitetura moderna praticada 
no Rio de Janeiro até a década 
de 1950, unidos a conceitos da 
escola paulista. “É um exemplar 
de Arquitetura híbrida e contra-
ponto ao conjunto de edificações 
do Parque Ibirapuera, que foram 
projetadas pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer”, afirma Elito. Tombado 
pelo Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo (Condephaat) e pelo 
Conselho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico, Cul-
tural e Ambiental da Cidade de 
São Paulo (Conpresp), o edifício 
passou por restauro, conduzido 
pelo escritório de Elito. 

“Queríamos recuperar as ca-
racterísticas do projeto original, 
além de dotar a edificação de 
ambientes e infraestrutura ca-
pazes de responder às necessi-
dades decorrentes de seu novo 
projeto educacional, pedagógico 
e científico, sob a coordenação 
dos arquitetos André Pavão e 
Marcos Cartum.
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Há que saber interpretar 
o prescrito na norma 
para criar soluções 
específicas para cada 
projeto", 
Edson Jorge Elito
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Foram adotadas também 
rampas, sendo uma em estrutura 
metálica sobreposta ao piso exis-
tente e a segunda, de concreto, 
assentada sobre o solo. “Outra 
solução importante está no en-
torno do edifício, onde criamos 
um caminho acessível desde a 
rua mais próxima até a entrada 
da escola, passando também 
pelo Planetário”, comenta.

O desafio de integrar
Amanda Tojal ingressou no 

Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) da USP em 1998 e, algum 
tempo depois, tornou-se tia de 
uma menina com deficiência inte-
lectual. Foi assim que ela come-
çou a se interessar pelo tema da 
inclusão. “Baseei minha pós-gra-
duação no estudo desses públi-
cos e do que eles necessitavam. 
Fiz o mestrado tendo Ana Mae 
Tavares Bastos Barbosa, pioneira 

em arte-educação, como minha 
orientadora, e alguns anos de-
pois o programa que elaboramos 
foi implantado no MAC-USP. Em 
2013, saí do museu e aceitei o 
convite feito por Marcelo Araújo 
e Mila Chiovatto, para implan-
tar o Programa Educativo para 
Públicos Especiais (Pepe) na 
Pinacoteca do Estado de São 
Paulo”, diz.

Um dos pontos-chave do tra-
balho desenvolvido por Amanda 
Tojal é a elaboração de réplicas 
em relevo das obras expostas, 
de modo que as pessoas possam 
tocá-las e “sentir” o que as pintu-
ras e fotos retratam. “Mesmo as 
pessoas não deficientes são esti-
muladas a participar da brincadei-
ra, colocando vendas nos olhos e 
experimentando essa sensação. 
Na Pinacoteca, onde permaneci 
até 2012, implantei a galeria tátil, 
que está lá até hoje”, comenta. 

Segundo Amanda Tojal, “tra-
ta-se de uma exposição comple-
tamente voltada aos deficientes 
visuais e à tradução para Libras 
das obras do jardim. Considero a 
Pinacoteca um case, um grande 
exemplo, porque é um trabalho 
institucional e essa é a diferen-
ça. Ali temos um programa per-
manente apoiado pela direção; 
então, faz parte do conceito do 
museu ter esse atendimento. Há 
também uma equipe e um agen-
damento especializados, uma 
educadora surda que compreen-
de profundamente as necessida-
des do público com deficiência 
auditiva. Quando esse público 
chega à Pinacoteca e se sente 
bem atendido, encontrando ativi-
dades que o absorvem de verda-
de, vê-se estimulado a retornar. 
O boca a boca também funciona. 
A inclusão faz parte da diversi-
dade e você tem que respeitar 
tanto as diferenças quanto os 
direitos de essas pessoas pode-
rem participar de igual para igual. 
Então, esse é o diferencial da 
Pinacoteca: o programa sempre 
vai continuar, porque ele é um 
projeto institucional, não isolado”.

“Não existe uma solução 
única, pois cada grupo tem suas 
próprias características”, alerta 
Viviane Sarraf. E Amanda Tojal 
acrescenta: “museu, centro cul-
tural, espaço de lazer: nada disso 
é lugar de informação, mas de 
vivência. Esse é o grande desa-
fio: proporcionar condições para 
a pessoa com deficiência decidir 
suas próprias experiências com 
total autonomia”, conclui.

� A Escola de 
Astrofísica é 
um exemplo 
reconhecido 
de arquitetura 
inclusiva

� Galeria Tátil 
da Pinacoteca: 
exposição 
completamente 
voltada aos 
deficientes 
visuais

�
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Acessibilidade na prática
Dentre os espaços culturais que têm um trabalho eficiente de acessibilidade, 
Viviane Sarraf e Amanda Tojal destacam também:

zação direcionada e piso tátil. Um 
programa de visitas para pessoas 
com deficiência física, auditiva e 
visual está em fase de implanta-
ção com o acompanhamento de 
uma consultoria especializada. 

Instituto Tomie Ohtake (São 
Paulo, SP): Elevadores para aces-
so aos espaços expositivos; pi-
sos táteis; disponibilidade de 
visitas mediadas em Libras; vi-
deolibras e outros recursos de 
acessibilidade, como Braille e 
audiodescrição.

Itaú Cultural (São Paulo, SP): 
mapas, pisos táteis, audiodes-
crição para obras, textos, espaço 
expositivo e instalação audiovi-
sual; guias produzidos em Libras 
e videoguias legendados em por-
tuguês, para atender aos surdos 
fluentes na linguagem brasileira 
de sinais e em língua portugue-
sa. Todas as exposições são 
adaptadas.

Museu Afrobrasil (São Paulo, 
SP): Rampas de acesso do piso 
térreo ao piso superior; cadeiras 
de rodas mecânicas e motori-
zadas; passagens amplas que 
permitem o trânsito pelas expo-
sições; assentos preferenciais 
posicionados no espaço exposi-
tivo; educadores formados para 
atender a diversos públicos com 
necessidades diferenciadas; se-
leção de obras originais e repro-
duções de obras liberadas ao 

Centro Cultural São Paulo 
(São Paulo, SP): Rampa de aces-
so com piso tátil, que interliga o 
espaço à Estação Vergueiro do 
Metrô; Biblioteca Louis Braille, 
planejada e equipada para aten-
der aos usuários com deficiência 
visual: reúne 6.159 títulos, entre 
livros em Braille e audiolivros, 
além de computadores com pro-
gramas específicos para a aces-
sibilidade dos usuários; piso tátil 
em todos os ambientes; banhei-
ros e elevadores acessíveis; va-
gas acessíveis no estacionamen-
to; assentos acessíveis nas salas 
de cinema e teatro.

Instituto Moreira Salles (São 
Paulo, SP): Inaugurado em setem-
bro de 2017, o prédio na avenida 
Paulista já recebeu diversos prê-
mios de Arquitetura. O projeto do 
escritório Andrade Morettin privi-
legia a integração do público, com 
escadas rolantes que vão direta-
mente da calçada ao quarto andar, 
onde fica uma área de convivência. 
Para as pessoas com mobilidade 
reduzida, o local é acessado por 
elevadores. Também existe sinali-

toque; maquetes tridimensionais 
com legendas em dupla leitu-
ra (tinta e Braille); reproduções 
em relevo de obras de arte e 
jogos educativos. Oferece ainda 
o Programa Singular Plural, com 
visitas monitoradas e atividades 
para pessoas com deficiência.

Museu Casa de Portinari 
(Brodowski, SP): Visitas monito-
radas; acessos adaptados; vagas 
identificadas para deficientes 
físicos na Praça Candido Portina-
ri, em frente ao museu (não há 
estacionamento próprio); cadei-
ras de rodas, andador e bengala; 
textos informativos em tinta e em 
Braille; audioguia em Libras, com 
a apresentação do museu para o 
deficiente auditivo; maquete tá-
til com a arquitetura do museu; 
réplicas táteis de obras bi e tri-
dimensionais; réplicas táteis de 
móveis e ambientes; jogos, que-
bra-cabeças e detalhes de obras.

Museu do Amanhã (Rio de 
Janeiro, RJ):  Tem a acessibilida-
de como premissa da construção 
física do prédio e dispõe de pisos 
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e maquetes táteis, rampas, ca-
deira de rodas, elevadores, 
fraldários, banheiros adaptados 
e sinalização universal. Mantém 
parcerias com órgãos públicos, 
escolas e instituições especia-
lizadas na formação de educa-
dores para identificar oportuni-
dades de visitas adaptadas a 
pessoas com qualquer tipo de 
deficiência. Por meio do Progra-
ma de Educação, oferece ativi-
dades para pessoas com defi-
ciência e suas famílias.

Museu do Futebol (São 
Paulo, SP): Primeiro museu da 
Secretaria de Cultura do Esta-
do de São Paulo e também da 
Fundação Roberto Marinho a 
ser planejado como totalmente 
acessível. Além dos recursos 
facilitadores para a acessibili-
dade física, realiza estágios se-
mestrais focados em diferen-
tes públicos. Assim, já recebeu 
grupos com paralisia cerebral, 
deficiência intelectual, de au-
tistas, de deficientes visuais e 
deficientes auditivos.

Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro 
(Campos do Jordão, SP): Ma-
quete e mapa táteis, com todo 
o espaço do museu e do audi-

tório; pranchas com informações 
em dupla leitura (tinta e Braille); 
audioguia com duração aproxi-
mada de uma hora, contendo 
informações sobre os equipa-
mentos culturais, bem como so-
bre os artistas Felícia Leirner e 
Claudio Santoro; seis esculturas 
selecionadas pela própria Felícia 
Leirner para a exploração tátil, 
com legenda especial para o to-
que (dupla leitura: tinta e Braille, 
mais o relevo da obra); comuni-
cação e identificação dos per-
cursos por níveis de dificuldade 
de acessibilidade; corrimãos nas 
escadas; elevadores e banheiros 
adaptados; locais especialmente 
reservados para cadeirantes na 
plateia do auditório; vagas de es-
tacionamento identificadas e de 
fácil acesso.

Museu  Oscar  Niemeyer 
(Curitiba, PR): Entrada com acesso 
prioritário para cadeirantes, idosos, 
gestantes e pessoas com crianças 
de colo; banheiros adaptados dis-
tribuídos por todo o museu; eleva-
dores e rampas de acesso às salas 
expositivas; plataforma elevatória 

de acesso ao salão principal do 
"Olho" para cadeirantes (cujo uso 
é obrigatoriamente supervisiona-
do pela equipe de segurança); ca-
deiras de rodas; vagas reservadas 
para pessoas com deficiência e 
idosos nos dois estacionamentos 
do museu.

Sesc 24 maio (São Paulo, SP)
Instalado no antigo prédio da 
rede de lojas Mesbla e com as-
sinatura de Paulo Mendes da Ro-
cha, o edifício apresenta padrões 
arquitetônicos para receber pes-
soas com deficiência, incluindo 
banheiros, bebedouros, corredo-
res, sinalizações, piso, elevado-
res e acesso a todos os espaços. 
O que mais chama a atenção dos 
visitantes são as rampas que in-
tegram os 13 pavimentos, desde 
o teatro no subsolo até a piscina 
e o mirante na cobertura. O for-
mato do vão em “U”, original da 
loja Mesbla, foi mantido no proje-
to atual para permitir a instalação 
de espaços de circulação mais 
amplos que atendem às necessi-
dades de pessoas com mobilida-
de reduzida. ¥
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Expo Dubai 2020
O projeto para construção do Pavilhão 

do Brasil na Exposição Universal de 
2020, que acontece de 20 de outubro de 
2020 a 10 de abril de 2021, em Dubai, nos 
Emirados Árabes, foi escolhido por meio de 
concurso público promovido pela Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil).

De acordo com os organizadores do concur-
so, “a palavra-chave que resume o tema brasi-
leiro é a sociobiodiversidade – e o Pavilhão do 
Brasil, desde a sua concepção, deve refletir 
essa característica tão única do país”. 

A seleção teve como diretrizes a inovação 
tecnológica e a possibilidade de priorizar a expe-
riência sensorial dos visitantes.



37Outubro l Novembro  l Dezembro 2018

Autores: José Paulo Gouvêa, Marta 
Moreira, Martin Benavidez, Milton Braga.
Curadoria: Guilherme Wisnik e 
Alexandre Benoit.
Colaboradores: Emilia Darricades, 
Raphael Carneiro, Seizen Uehara, Tomás 
Quaglia Martínez, Victor Oliveira, Ana 
Carolina Isaía, Mateo Arjona, Malcolm 
Dixon, Dion Collier, Raquel Morais, Miguel 
Maratá, Gabriela Trevizan.

1o COLOCADO
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CONCURSO EXPO DUBAI 2020

1o COLOCADO
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Autores (Arquitetura e Expografia): Fabiano José Arcadio Sobreira 
e Paulo Victor Borges Ribeiro (mgsr.arq.br)
Colaboradores: Filipe de Abreu Bresciani, Luana Alves, 
Paulo Henrique de Oliveira e Gabriela Figueiredo.

2o COLOCADO
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CONCURSO EXPO DUBAI 2020

Autores: 0e1 + masa – Anna Carolina 
Manfroi Galinatti, Martin Pronczuk e 
Santiago Saettone.
Curadoria: Mario Guidoux Gonzaga
Museografia: Mathias Pereira 
Sant’anna
Cenografia: Ana Cristina Castagna
Expografia: Gabriel Lima Giambastiani
Colaboradores: Jeronimo Berrutti, 
Lucia Echavarria e Julian Martinez.

3o COLOCADO
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MENÇÃO HONROSA
Autores: André Araújo de Moraes Scarpa, Rosário 
Pinho e Oyapock Architectes: Raphael Azevedo 
França, Rodrigo Tamburus, Mathieu Garcia, 
Florent Descolas, Adrien Mondine, Jasmina Girod, 
Margaux Bosset
Colaboradores: Pamela Gomes, Amanda Tamburus 
e David Zee
Curadoria: Andrea Carneiro Jakobsson
Cenografia: Glória Afflalo
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Ações de f iscalização 
ganham nova dinâmica
Mudanças de procedimentos e novas prioridades 
buscam reduzir prazos e atender melhor à sociedade

Fiscalização em Bauru

FOTOS: Acervo CAU/SP
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Prioridade para denún-
cias, treinamento de fis-
cais e abordagem estra-

tégica dos métodos de trabalho.
É desta maneira que o CAU/

SP está agindo para cumprir com 
mais eficiência a missão central 
do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo: a proteção da socie-
dade por meio da fiscalização do 
exercício profissional.

A indicação de possíveis irre-
gularidades pela sociedade sem-
pre foi uma ferramenta de traba-
lho valorizada no Conselho. 

A partir deste ano, virou prio-
ridade o atendimento imediato 
às denúncias encaminhadas por 
cidadãos, arquitetos ou não.

� Incêndio provocou 
o colapso do edifício 
Wilton Paes de 
Almeida, no centro da 
capital, no início de 
maio. A Fiscalização fez 
um levantamento de 
dados sobre o sinistro 
na Prefeitura, Defesa 
Civil e Polícia Civil.

� Desabamento de uma 
passarela no bairro 
paulistano da Vila 
Mariana. Os agentes 
fiscais fizeram um 
levantamento de 
dados sobre o histórico 
do edifício e sua 
ocupação.

�  Desabamento em 
escola municipal na 
cidade de Agudos, 
ocorrido no mês de 
abril. A Fiscalização 
do CAU/SP acionou a 
Prefeitura para analisar 
a documentação 
relativa à obra.

A celeridade no atendimento 
reduziu o intervalo de tempo en-
tre o recebimento da denúncia e a 
diligência dos agentes, o que con-
tribuiu para diminuir o estoque de 
chamadas em aberto.

Além das denúncias, episódios 
de repercussão pública também 
acionam as equipes do Conselho.

Os incidentes trágicos que 
ocorreram neste ano na capital e 
em várias cidades do interior fo-
ram acompanhados de perto pe-
los funcionários do CAU/SP, que 
averiguam os responsáveis técni-
cos pela atividade em cada caso.

“Nossos fiscais acompanharam 
de perto os mais recentes casos de 
desabamento”, afirma o Coordena-
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dor da Comissão de Fiscalização, 
Carlos Alberto Silveira Pupo.

Entre os casos emblemáticos, 
a exemplo do prédio Wilton Paes 
de Almeida, no Largo do Payssan-
du, no dia seguinte à tragédia,um 
fiscal do Conselho esteve no lo-
cal, junto aos bombeiros, Defesa 
Civil e assistentes sociais.

Atualizar continuamente a 
equipe de funcionários da CF, 
portanto, é essencial.

Neste ano, a CF investiu no 
treinamento das equipes para 
usar software de informações 
georreferenciadas, uma ferra-
menta fundamental para traçar 
uma rotina de visitas dos fiscais.

Outra maneira de otimizar o 
trabalho dos agentes da fiscaliza-
ção são os projetos do CF para 
levar à sociedade esclarecimen-
tos sobre a legislação profissio-
nal do Conselho.

No segundo semestre, a Co-
missão entrou em contato com 
importantes associações de con-
domínios, que representam milha-
res de associados no Estado.

Estes contatos são estraté-
gicos para o CAU/SP. Através 
deles, o Conselho abre a opor-
tunidade para que condomínios 
verticais e horizontais possam 
regularizar eventuais situações 
problemáticas.

Há alguns anos o Conselho 
tem feito o mesmo procedimen-
to com o setor de Arquitetura 
Efêmera – feiras de negócios, 
principalmente – e neste sentido 
prepara o projeto “Espaço Res-
ponsável”, para facilitar a fiscaliza-
ção de grandes eventos como o 
Salão do Automóvel, a Expo Re-
vestir e a Casa Cor entre outros.

Ao mesmo tempo, a autarquia 
procura poupar os cidadãos do tra-
balho de enviar denúncias impro-
cedentes, perdendo tempo ou a 
chance de encaminhar adequada-
mente potenciais irregularidades.

Em outubro, a Comissão de 
Fiscalização elaborou um breve 
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Guia traz perguntas 
e respostas sobre 
situações que 
podem gerar 
denúncias

Lei 12.378/2010 - Regulamenta 
o exercício da Arquitetura e Ur-
banismo; cria o Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo do Brasil 
– CAU/BR e os Conselhos de Ar-
quitetura e Urbanismo dos Esta-
dos e do Distrito Federal – CAUs; 
e dá outras providências.

Resolução 21/2012 – Dispõe 
sobre as atividades e atribuições 
profissionais do arquiteto e dá 
outras providências.

Resolução 51/2013 – Dispõe 
sobre as áreas de atuação priva-
tivas dos arquitetos e urbanistas 
e as áreas de atuação comparti-
lhadas com outras profissões, e 
dá outras providências.

Resolução 75/2014 – Dispõe 
sobre a indicação da responsabi-
lidade técnica referente a proje-

O que o CAU/SP fiscaliza?

tos, obras e serviços no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo em 
documentos, placas, peças pu-
blicitárias e outros elementos 
de comunicação.

Resolução 91/2014 – Dispõe 
sobre o Registro de Responsa-
bilidade Técnica (RRT) referen-
te a projetos, obras e demais 
serviços técnicos no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo e dá 
outras providências.

NBR 16.280 – A norma estabe-
lece que toda reforma de imó-
vel que altere ou comprometa 
a segurança da edificação ou 
de seu entorno precisará ser 
submetida à análise da cons-
trutora/incorporadora e do pro-
jetista dentro do prazo deca-
dencial (a partir do qual vence 
a garantia).

Fiscalização em São Paulo

guia a respeito do que 
fazer em casos de pro-
blemas com estágios, 
imóveis abandonados ou 
invadidos, pagamento de 
salários abaixo do piso 
profissional, desobedi-
ência de leis municipais, 
contratação de profis-
sionais não-habilitados e 
muitos outros casos.

Este guia, na forma 
de “FAQ” (questões e 
respostas), é bastante 
didático e está acessível 
a todos os cidadãos no 
site oficial do CAU/SP 
(http://www.causp.gov.br/ 
faq-fiscalizacao/).¥
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A agenda das regionais

Os escritórios regionais 
do CAU/SP atuam 
para facilitar o exercí-

cio profissional dos mais de 50 
mil profissionais nos cerca de 
600 municípios paulistas. Fiscali-
zando, orientando e sanando dú-
vidas, ou representando o Con-
selho em audiências públicas e 
eventos acadêmicos, a equipe 
das Regionais (subgerente e fun-
cionários administrativos) com-
põe o setor avançado do CAU/SP 
no interior.

Leia nas próximas páginas um 
resumo das variadas frentes de 
atuação das Regionais em 2018.

ABC
O ABC é uma região com ca-

racterísticas muito próprias: são 
mais de três mil arquitetos e urba-
nistas distribuídos em sete cida-
des, caracterizadas pela presen-
ça de muitas empresas.

O relacionamento com as 
gestões municipais também é 
um ponto importante do trabalho 
desta Regional. Em Santo André, 
por exemplo, a equipe acompa-
nhou recentemente a mudança 
na lei para habitação de interesse 
social por meio da participação 
técnica em audiências públicas.

“As prefeituras do ABC são 
grandes, então às vezes fica di-
fícil manter um relacionamento 
como seria numa do interior, 
que é mais enxuta, que tem 
uma aproximação maior com 
o munícipe, mas a vida acaba 
sendo mais dinâmica”, afirma 

o subgerente Felipe Ramos de 
Oliveira.

Bauru
Atender de forma descen-

tralizada é fundamental para o 
Conselho cumprir sua função 
institucional em um dos maiores 
Estados da federação.

Em Bauru, uma das Regionais 
com o maior número de cidades 
por cobrir (81 municípios em sua 
rede), a gerência aproveita cada 
oportunidade para estar presen-
te nas cidades satélites para 
prestar serviços e oferecer orien-
tação aos profissionais.

A Regional também conta 
com um importante público uni-
versitário por atender: são nove 
faculdades de Arquitetura e Ur-
banismo, com mais unidades 
em processo de implementação. 
Acionado pela Comissão de Ensi-

no e Formação, o escritório pres-
ta suporte a diversos eventos 
acadêmicos, a exemplo das Se-
manas de Arquitetura, e outros.

“No mês de abril, participa-
mos e apoiamos uma palestra 
fantástica com cerca de 500 
pessoas em uma universidade 
de Bauru, sobre o tema da Aces-
sibilidade”, informa o subgerente 
Wagner Domingos.

Campinas
Além de estreitar relações 

com as entidades profissionais 
e acadêmicas, a Regional tam-
bém pode ter uma aproximação 
com movimentos sociais ligados 
à habitação e a cooperativas de 
habitação social. 

A macrorregião de Campinas 
tem problemas de conflitos por 
habitação compartilhados por 
mais de uma cidade, numa área 

Paço Municipal de Santo André/SP
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de intensa conturbação, como o eixo da rodovia 
Anhanguera.

A Agência Metropolitana de Campinas, autar-
quia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvi-
mento Metropolitano do Governo de SP, convidou 
o CAU/SP para fazer parte das discussões sobre 
estes conflitos;

O convite possibilitou a aproximação do Con-
selho com as organizações envolvidas no assunto. 
“Está sendo extremamente positivo, porque todas 
essas organizações sempre têm uma equipe técni-
ca com arquitetos participando. E o CAU/SP serve 
como um facilitador deste debate”, comenta o sub-
gerente Victor Chinaglia Júnior.

Mogi das Cruzes
Às vezes, o CAU/SP precisa prestar esclareci-

mentos sobre a legislação profissional para faci-
litar procedimentos burocráticos. A Regional de 
Mogi tem um excelente exemplo deste tipo de 
intervenção.

Esta Regional recebeu uma demanda em rela-
ção à questão da anistia para construções realiza-
das fora do amparo legal.

Os peritos estavam confundindo a documenta-
ção que deveria ser solicitada para a anistia, exigin-
do o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 
de Execução. A equipe da Regional marcou uma 
reunião com o secretário de Planejamento, e forne-
ceu explicações a respeito da Resolução Nº 21 do 
CAU/BR, sobre a natureza do RRT e suas respecti-
vas modalidades.

 “Fizemos um ofício para esclarecimento do 
que foi exposto na Prefeitura, tanto para os técni-
cos quanto para os profissionais”, explica a subge-
rente Jane Marta da Silva. 

Presidente Prudente 
Enquanto algumas Regionais atuam em regiões 

densamente povoadas, outros escritórios regionais 
enfrentam o desafio de atender a um contingente 
de profissionais distribuído por várias cidades, al-
gumas vezes bem distantes uma das outras.

O escritório de Presidente Prudente, por exem-
plo, atende a uma rede de 94 municípios.

Responsável interinamente por esta Regional, 
o subgerente Wagner Domingos adotou a estra-

 Edifício Itatiaia, em Campinas/SP
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Jardim do Casarão do Carmo, em Mogi das Cruzes/SP
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Parque Vitória Régia, em Bauru/SP
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tégia da equipe permanecer um 
ou dois dias, na cidade satélite 
que compreende a microrregião, 
para tornar o CAU presente nes-
tes municípios.

Uma atividade importante 
foram os cursos do SICCAU, 
muito bem vistos pelos profis-
sionais. “Pode não parecer, mas 
há muitos profissionais, mesmo 
os mais experientes, que não 
têm conhecimento do Sistema 
e da legislação. Como o curso 
é bem abrangente, os profissio-
nais ficam bem interessados no 
assunto, e querendo mais infor-
mações”, afirma Domingos.

Ribeirão Preto
A Regional de Ribeirão Preto 

realizou coleta de dados biomé-
tricos em junho, além de promo-
ver o Curso Operacional SICCAU 
em setembro, na sede da Asso-
ciação dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos de Ribeirão 
Preto, com a presença de deze-
nas de profissionais da região.

“Também participamos de 
audiências públicas da Secreta-
ria de Planejamento da Prefei-
tura de Ribeirão Preto relacio-
nadas aos temas Plano Diretor, 
Mobilidade e Meio Ambiente”, 
informa o subgerente Éder Ro-
berto da Silva. 

“E, a convite da Prefeitura, in-
tegramos a Comissão da Revisão 
do Código de Obras, tendo por 
tema a atuação direta de grande 
parte dos profissionais no proces-
so de licenciamento de projetos 
e obras no município”, acrescenta.

Entre outras atividades, esta 
Regional também se aproximou 
do meio acadêmico, com a en-
trega de material para biblioteca 
de cursos de Arquitetura e Urba-
nismo, além de participar de ceri-
mônias de colação de grau, e de 
prestar atendimento aos recém-
-formados.

Santos
Estreitar o relacionamento 

com as associações de enge-
nheiros e arquitetos locais é uma 

oportunidade de aproximação 
com os profissionais, como fez 
a Regional de Santos ao longo 
deste ano.

A Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Santos com-
pletou 80 anos em 2018. “Por 
este motivo, foram realizados 
diversos eventos, em que con-
seguimos reunir um grande nú-
mero de arquitetos e passamos 
informações importantes sobre 
RRT,  além do debate sobre pa-
trimônio histórico, o Plano Dire-
tor e o Código de Edificações do 
Município de Santos, entre ou-
tros”, afirma o subgerente Daniel 
Passos Proença.

“Outro trabalho que estamos 
realizando é a orientação sobre 
o exercício profissional de ar-
quitetos e urbanistas junto aos 
organizadores das Mostras de 
Arquitetura de nossa região”, 
acrescenta Proença.

São José dos 
Campos

A Gerência Regional já visitou 
as 11 faculdades de Arquitetura e 
Urbanismo da região, e tem tra-
balhado para facilitar a questão Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente/SP
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Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto
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da migração das bases de alunos 
para o sistema do CAU.

As Instituições de Ensino Su-
perior devem “migrar” seu cadas-
tro de formandos para o CAU/SP 
a cada ano. Este procedimento 
facilita a comprovação necessária 
para o recém-formado fazer seu 
registro profissional, requisito in-
dispensável para o exercício da 
profissão em território nacional.

Por diversos fatores, algu-
mas instituições ainda demoram 
a tomar essa providência. Por 
exemplo, por não saberem que é 
possível fazer a migração da lista 
parcial de formandos.

 “Esclarecemos esse proce-
dimento e conseguimos avançar 
bastante na questão da migra-
ção”, diz o subgerente Paulo An-
dré Cunha Ribeiro.

São José do 
Rio Preto

Para esta Regional, em 2018 foi 
importante reforçar a aproximação 
com as entidades locais, marcan-
do presença em reuniões tanto no 
âmbito das prefeituras municipais 
quanto das universidades. 

Esse estreitamento dos la-
ços foi fundamental para lembrar 
aos profissionais da infraestrutu-
ra disponível no Conselho para 
atender a arquitetos e urbanistas.

“Temos adotado essa política 
de estar mais próximo do profis-
sional. Às vezes, em um deba-
te ou uma reunião, eu vou para 
fazer a abertura ou entregar um 
material, porque isso fortalece a 
Regional”, comenta o subgerente 
Kedson Barbero.

Sorocaba
É importante que o escritório 

regional sempre esteja atento 
às demandas dos profissionais. 
Nesta Regional foi feita uma pes-
quisa-piloto com os arquitetos e 
urbanistas atendidos, com nove 
questões sobre a qualidade do 
serviço prestado, a capacidade 
do atendente em resolver o pro-
blema, o grau de satisfação com 
a resolução, a qualidade das ins-
talações, entre outras perguntas.

“Em uma escala de 0 a 5, 
conseguimos obter 93% de nota 
5 em praticamente todos os que-
sitos”, informa o subgerente Car-
los Eduardo Gomes Gatti.

Uma demanda recorrente dos 
profissionais diz respeito à buro-

Centro Cultural Jorge Simão, em São José 
do Rio Preto/SP
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Jardim da Orla da Praia, em Santos/SP
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Residência Olivo Gomes, em São José dos Campos/SP  

cracia dos municípios. No caso 
de Sorocaba, a equipe ouviu de 
mais de um arquiteto e urbanis-
ta que “está complicado aprovar 
projetos nas prefeituras”.

“Nós vamos até a cidade e 
perguntamos: ‘como está o sis-
tema de aprovação? Vocês estão 
com dúvidas a respeito de RRT 
ou de preenchimento?’. Fazemos 
uma reunião informativa para 
mostrar o trabalho do CAU/SP e 
as equipes das prefeituras apro-
veitam para tirar suas dúvidas”, 
esclarece o subgerente. ¥
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Matosinhos, em Portugal, 
torna-se referência 
internacional e destaca 
exposição que revela 
90 anos de projetos 
desenvolvidos por 
profissionais brasileiros

Arquitetura além-mar
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Novembro marcou as 
comemorações de 
um ano da inaugura-

ção da sede própria da Casa da 
Arquitectura – Centro Português 
de Arquitectura, em Matosinhos, 
município com pouco mais de 
175 mil habitantes, situado na 
Área Metropolitana do Distrito 
do Porto, em Portugal. A entida-
de cultural sem fins lucrativos 
funciona em uma antiga instala-
ção que foi sede da Real Compa-
nhia Vinícola no período de 1897 
a 1901, com área de 4,7 mil m², 
recuperada com recursos da Câ-
mara Municipal de Matosinhos e 
projeto do Arquiteto Guilherme 
Machado Vaz.

A Casa de Arquitectura iniciou 
suas atividades em 2009, mas 
até o final de 2017 esteve proviso-
riamente em uma casa que havia 
pertencido à família do Arquiteto 
Álvaro Siza, construída em mea-
dos do século XIX e reestrutura-
da em 1961. Em 2007, a Câmara 
Municipal de Matosinhos adquiriu 
o imóvel, com o objetivo de mon-
tar um centro de documentação 
de Arquitetura, cedendo algumas 
salas para a Casa de Arquitectura.

O espaço, porém, se mos-
trou pequeno para as ambições 
da entidade, como se percebe 
a partir da explicação sobre as 
expectativas da instituição fei-
ta pelo diretor executivo, Nuno 
Sampaio. De acordo com ele, “a 
Casa de Arquitectura pretende fa-
zer a reflexão disciplinar com os 
arquitetos e levar a Arquitetura ao 
conhecimento de toda a popula-

ção. Sendo um centro de arquivo e divulgação que 
acolhe iniciativas sobre uma diversificada produção 
arquitetônica oriunda de vários territórios, gerações 
e intervenientes, irá alargar o campo de pesquisa e 
conhecimento. Sendo um centro aberto, pretende 
universalizar o acesso ao conhecimento da Arquite-
tura em geral e da portuguesa, em particular”.

O novo centro já vem sendo comparado a institui-
ções dedicadas à Arquitetura tradicionais no cenário 
internacional, como o museu Cité de l'Architecture 
et du Patrimoine, diante da Torre Eiffel, em Paris; o 
Centro Canadense de Arquitetura, em Montreal; e 
o Het Nieuwe Instituut, em Roterdam, na Holanda. 

O diferencial desses locais – e agora também da 
Casa de Arquitectura – é a infraestrutura, com re-
cursos materiais e técnicos para abrigar de maneira 
adequada importantes coleções, incluindo diários, 
rascunhos, desenhos, estudos, projetos, maquetes, 
livros e obras de Arquitetura.

A iniciativa portuguesa, no entanto, tem algumas 
características inéditas, como uma distribuição do 
espaço que permitiu a instalação de reservas téc-
nicas preparadas para receber a visitação pública e 
uma nave expositiva principal de aproximadamente 
1.000 m². Ela foi inaugurada no final de 2017 com a 
mostra “Poder Arquitectura”, sobre a relação entre 
projetos de arquitetos do mundo inteiro com os di-
versos tipos de poder, desde as manifestações po-
líticas até as interações entre os indivíduos em um 
ambiente domiciliar. 

Antiga sede da Real Companhia Vinícola, de 1897, 
ganhou ares de modernidade
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Isso é fundamental para a Arqui-
tetura no mundo. Os documen-
tos são bem guardados, tudo está 
sendo digitalizado e será disponi-
bilizado online. No caso do Brasil, 
por exemplo, quando alguém pre-
tende pesquisar nossa produção 
é preciso fazer uma peregrinação 
pelas bibliotecas universitárias do 
país. Agora, o caminho será muito 
mais fácil”, enaltece Wisnik, pro-
fessor da Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo e curador geral da 
10ª Bienal de Arquitetura de São 
Paulo, em 2013.
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A segunda exposição a ocupar 
o espaço, de abril a agosto deste 
ano, foi “Os Universalistas – 50 
anos de arquitectura portuguesa”, 
montada originalmente na Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
em Paris, dois anos antes.

Atualmente, até o dia 28 de 
abril de 2019, está em cartaz a ex-
posição “Infinito Vão – 90 anos de 
Arquitetura brasileira”, que teve 
curadoria de Fernando Serapião 
e Guilherme Wisnik, e oferece 
uma extensa programação cultu-
ral paralela, com apresentações 
artísticas em Portugal e debates 
no Brasil.

“O que está sendo desenvol-
vido pela Casa de Arquitectura é 
muito importante para o futuro, 
ela vai ser um local de referên-
cia para a pesquisa internacional. 

Coleções cuidadosamente 
preservadas

Além da Nave Expositiva, os 
visitantes da Casa de Arquitectu-
ra têm acesso a outros espaços 
disponíveis para exibições e apre-
sentações, auditório, biblioteca 
e loja. Em parte do local, onde é 
proibida a entrada do público em 
geral, estão alocados os escritó-
rios administrativos. Mas a gran-
de surpresa para quem tem auto-
rização de entrar na área restrita 
pode ser considerada um tesou-
ro da Arquitetura em processo 
de construção.

�
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É lá que estão instaladas cinco 
reservas técnicas projetadas de 
maneira meticulosa para abrigar 
as coleções de Arquitetura que 
comporão o acervo da instituição. 
Em cada sala estão armazenados 
materiais específicos, de acordo 
com a temperatura e o tipo de 
infraestrutura necessárias, para 
que sejam disponibilizados de 
maneira segura e não se deterio-
rem com o passar do tempo.

Existem diferenças, por exem-
plo, na temperatura em que de-
vem ser mantidos o papel vegetal 
ou o papel manteiga. Os dese-
nhos jamais são mantidos em 
tubos – estes, aliás, são descarta-
dos assim que chegam; o correto 
é deixá-los abertos, esticados em 
grandes gavetas, evitando que 
as fibras de celulose sejam da-
nificadas. O manuseio de todo e 
qualquer objeto deve ser supervi-
sionado por técnicos e nunca ser 
feito sem o uso de luvas.

“É uma coisa impressionan-
te! Não tenho dúvidas de que a 
Casa de Arquitectura é um lugar 
seguro para armazenamento dos 
projetos de Arquitetura, promo-

vendo debates e dando visibili-
dade à produção internacional. O 
grande desafio é guardar coisas 
que não foram feitas para serem 
guardadas, uma vez que o obje-
tivo dos documentos dos arqui-
tetos é a construção de alguma 
coisa. Os documentos precisam 
existir para aquele fim, com um 
ciclo dentro do projeto, que vai 
interagir com outros profissio-
nais envolvidos, e aquilo vai para 
a obra. Eles têm um cuidado mi-
nucioso com tudo que chega lá”, 
revela Serapião, autor de diversos 
livros sobre Arquitetura e editor 
da Monolito, publicação temática 
periódica, premiada em 2016 pela 
10ª Bienal Iberoamericana de Ar-
quitetura (2016). 

Outro diferencial do acervo 
mantido em Matosinhos é a de-
cisão dos responsáveis pela Casa 
de Arquitectura, de montar cole-
ções a partir de bases territoriais 
e não tendo como base o acervo 
de um determinado profissional. 
Dessa maneira, a primeira cole-
ção foi “25 Anos de Democracia 
e a Arquitectura Portuguesa 1974-
1999”, com curadoria de João 

� A planta da Casa 
de Arquitectura 
indica área de 
exposições no 
andar superior 
e espaço para o 
acervo no inferior

� A Nave Expositiva 
principal tem cerca 
de mil m²

� “Infinito Vão” é a 
terceira mostra no 
local, inaugurado 
há um ano
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Belo Rodeia, Graça Correia e Ri-
cardo Carvalho, e que preserva 
os documentos relacionados à 
produção arquitetônica no período 
imediatamente posterior à Revo-
lução dos Cravos, que derrubou a 
ditadura salazarista e abriu cami-
nho para a promulgação de uma 
nova Constituição, em 1976.

Trata-se de uma coleção di-
vidida em duas vertentes: a pri-
meira, com cerca de 200 proje-
tos de referência e outra, com 
periódicos e catálogos de expo-
sições realizadas durante aquele 
período. Ainda deve-se registrar 
uma preocupação dos curado-
res em dar espaço para diversos 
autores – cerca de 100 – com 
abrangência de todo o território 
português, inclusive as ilhas que 
formam o Arquipélago da Madei-
ra, o Arquipélago dos Açores, o 
Alentejo e o Algarve.

Simultaneamente à monta-
gem da coleção sobre os proje-
tos portugueses, Sampaio en-
trou em contato com Serapião 
e Wisnik, atualmente consulto-
res da coleção, deixando clara 
a intenção de ter um ambicioso 
acervo sobre o Brasil.

“Eles foram avisando logo de 
cara que a coleção deveria ser ho-
rizontal, que não poderia ser con-
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centrada em seis ou sete nomes 
mais conhecidos. A ideia é ter 
uma leitura ampla da Arquitetura 
brasileira moderna e contemporâ-
nea”, lembra Serapião.

Ele admite que não havia mui-
ta intimidade entre os três, nada 
muito mais do que breves conver-
sas e troca de mensagens desde 
que se conheceram, à época da 
10ª Bienal de Arquitetura de São 
Paulo, em 2013, e discutiram a 
possível construção de um pavi-
lhão projetado pelos Arquitetos 
portugueses Álvaro Siza e Souto 
de Moura, no Parque do Ibirapue-
ra. A ideia era criar uma espécie 
de embaixada da produção arqui-
tetônica daquele país, mas jamais 
saiu do papel.

No dia 29 de março de 2017, o 
diretor executivo da Casa de Ar-
quitectura anunciou oficialmente 
o lançamento da coleção “Arqui-
tetura Brasileira”, em uma sole-
nidade no Museu Brasileiro da 
Escultura (Mube), em São Paulo.

“A Arquitetura brasileira é co-
nhecida mundialmente, muito 
celebrada. Portugal, aproveitando 
essa proximidade com o Brasil, 
conseguiu formar a melhor cole-
ção de Arquitetura brasileira no 
mundo”, comemora Wisnik.

Operação de guerra
Da primeira reunião para tratar 

do assunto até a montagem da 
coleção, com o envio definitivo de 
objetos a Matosinhos, se passa-
ram quase três anos. O resultado 
é um acervo com números sur-
preendentes: mais de 50 mil do-
cumentos doados, sendo 2.950 
desenhos originais.

O material digitalizado inclui 
mais de 45,5 mil documentos, 
colocando os organizadores da 

Casa de Arquitectura diante de 
um novo desafio. “Não parece 
que é um problema, pois pode-
mos armazenar tudo na nuvem. 
Mas é preciso ter gente que, de 
tempos em tempos, organize 
o conteúdo. Muitos softwares 
e suportes são desatualizados 
e não rodam mais em nenhum 
equipamento. É necessária uma 
atualização constante, com con-
versões de arquivos para forma-
tos mais modernos. Por isso, 
tem gente que acha que tudo 
deve ser impresso. A verdade é 
que isso demanda muito investi-
mento. Na Casa de Arquitectura 
chamam o digital de segundo 
edifício, pois depende de investi-
mentos tão relevantes quanto o 
espaço físico da instituição”, com-
para Serapião.

A coleção é composta por 
trabalhos de autores consagra-

� Igreja da 
Pampulha, em 
Belo Horizonte 
(MG), de Oscar 
Niemeyer

� Pavilhão da 
Humanidade, no 
Rio de Janeiro 
(RJ), de Carla 
Juaçaba

� A exposição 
traz projetos de 
várias gerações 
e locais do Brasil

�

dos, de diferentes gerações e 
partes do Brasil, como Affonso 
Eduardo Reidy, Andrade Moret-
tin, Angelo Bucci, Carla Juaçaba, 
Carlos Leão, Carlos Milan, Erna-
ni Vasconcelos, Joan Villà, João 
Filgueiras Lima, Jorge Machado 
Moreira e equipe, Jorge Wilheim, 
Lina Bo Bardi, Lucio Costa, Luiz 
Carvalho Franco, Marcos Acaya-
ba, Oscar Niemeyer, Oswaldo 
Arthur Bratke, Paulo Mendes da 
Rocha, Rino Levi, Roberto Burle 
Marx, Roberto Cerqueira César, 
Ruy Ohtake, Sergio Bernardes e 
Severiano Mario, entre outros.

No início, os curadores co-
locaram a qualidade do projeto 
arquitetônico como principal cri-
tério para fazer parte da coleção. 
Elaboraram, então, uma lista 
inicial com 50 trabalhos. Atual-
mente, mais de 90 projetos de 
profissionais brasileiros já estão 

Fo
to

s:
 L

eo
na

rd
o 

Fi
no

tt
i

�



55Outubro l Novembro  l Dezembro 2018

La
ra

 J
ac

in
to

na Casa de Arquitectura, que 
pretende ter um acervo dinâmi-
co, com a possibilidade se ser 
ampliado a partir de doações.

Vale ressaltar, inclusive, que 
todos os documentos foram doa-
dos, mas ainda assim houve um 
investimento relevante por parte 
da instituição portuguesa, princi-
palmente com transporte. Para 
se ter uma ideia do volume, foram 
2,8 toneladas de material que cru-
zaram o Atlântico, em uma verda-
deira operação de guerra!

Durante todo o processo, a 
equipe brasileira contou com cer-
ca de 100 pessoas, entre arquite-
tos e estudantes de Arquitetura, 
que fizeram contato com os pro-
fissionais ou seus familiares, de-
monstrando a seriedade e enver-
gadura da empreitada. Técnicos 
especializados em acervos foram 
responsáveis pela organização 
de todo o material e advogados 
cuidaram de todos os inventá-
rios. Nenhum documento deixou 
o Brasil sem a documentação 

necessária – incluindo laudos do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), Notas 
Fiscais e seguros.

De Lamartine Babo a 
Racionais MCs

O diretor executivo da Casa 
de Arquitectura enfatiza que “In-
finito Vão” é a primeira exposição 
que nasce a partir do arquivo per-
manente. A mostra foi aberta ao 
público no dia 28 de setembro e 
pode ser visitada até 28 de abril de 
2019. Durante esses sete meses, 
a Casa de Arquitectura também 
realiza uma ampla programação 
cultural nos dois países – Portugal 
e Brasil –, incluindo shows, deba-
tes e a exibição de filmes. O que 
se pretende, segundo Sampaio, 
é mostrar a Arquitetura brasileira 
ao público de todo o mundo, por 
meio de cruzamentos com a mú-
sica, o cinema e literatura. 

As demais manifestações cul-
turais brasileiras estão presentes 
em todo o percurso da exposição. 

O próprio título – “Infinito Vão” – 
é uma referência à composição 
“Drão”, de Gilberto Gil, que de-
clama: “O verdadeiro amor é vão/ 
Estende-se infinito/ Imenso mo-
nolito/ Nossa Arquitetura”.

A primeira sala é composta 
por originais, trocados periodi-
camente para que não sejam 
deteriorados devido à excessiva 
incidência de iluminação. Assim, 
alguns visitantes que forem à 
mostra mais de uma vez terão 
a oportunidade de ver documen-
tos diferentes. O restante do 
material está em painéis com 
a reprodução dos documentos 
originais, inclusive com a possi-
bilidade de que ela se torne uma 
exposição itinerante. 

A mostra está dividida em 
seis núcleos, demarcados por 
períodos que traçam uma linha 
do tempo desde as casas pro-
jetadas pelo russo Gregori 
Warchavchik e construídas em 
1928 nas ruas residenciais da 
Vila Mariana, em São Paulo, até 
os contrapontos da primeira dé-
cada do século XXI, derivados do 
ativismo de movimentos sociais 
e da forte expansão do mercado 
imobiliário nos centros urbanos.

Na entrada de cada um dos 
núcleos, os visitantes podem as-
sistir a um vídeo com imagens 
sendo projetadas ao som de uma 
música marcante da época, co-
meçando por Lamartine Babo e 
chegando a Racionais MCs, com 
as salas denominadas Do guarani 
ao guaraná (1924-1943); A base 
é uma só (1943-1957); Contra os 
chapadões meu nariz (1957-1969); 
Eu vi um Brasil na TV (1969-1985); 
Inteiro, e não pela metade (1985-
2001); e Sentimento na sola do 
pé (2001-2018).�
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ARQUITETURA NO MUNDO

Admiração mútua
As relações entre Portugal 

e Brasil em diversas áreas são 
evidentes. No que diz respeito à 
produção arquitetônica, o inter-
câmbio é constante. Um bom 
exemplo foi o “Ciclo de conver-
sas entre arquitetos brasileiros 
e portugueses”, realizado entre 
os dias 6 e 9 de novembro, no 
Instituto Moreira Salles, em 
São Paulo, como parte da pro-
gramação relacionada à mostra 
“Infinito Vão”.

Na ocasião, a Casa de Arqui-
tectura oficializou a concessão 
de um título de sócio honorário 
ao arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha e de outro título coletivo 
aos doadores dos documentos 
que formaram a coleção perma-
nente sobre o Brasil na sede da 
instituição.

Na opinião de Nuno Sampaio, 
“existe hoje uma admiração mú-
tua dos profissionais dos dois 

países pela produção arquitetô-
nica do outro lado do Atlântico. 
Do ponto de vista histórico, exis-
te uma influência portuguesa na 
Arquitetura no Brasil, estudada 
e mantida na sua concepção pa-
trimonial. Atualmente, esta rela-
ção foi se fortificando. Os dois 
grandes mestres da Arquitetura 
portuguesa e brasileira deram o 
mote e realizaram dois projetos 
de referência mundial: Álvaro 
Siza, em Porto Alegre, com o 
prédio da Fundação Iberê Camar-
go, e Paulo Mendes da Rocha, 
com o Museu Nacional dos Co-
ches, em Lisboa”.

O diretor executivo da Casa 
de Arquitectura cita ainda o in-
tercâmbio entre os profissionais 
e até mesmo entre instituições 
de ensino. “A Escola da Cidade, 
em São Paulo, tem professores 
portugueses convidados e seus 
alunos costumam vir a Portugal 
para conhecer as novas obras 

que marcam a produção arquite-
tônica local contemporânea. Te-
mos uma relação histórica antiga 
e uma nova descoberta mútua 
facilitada pelo mais ágil acesso 
ao conhecimento de hoje”, diz.

Por conta dessa troca de ex-
periências, os curadores de “In-
finito Vão” colocaram a única 
peça indígena de todo o acervo 
como se estivesse recepcio-
nando os portugueses logo na 
entrada da mostra. Trata-se de 
um banco esculpido em madei-
ra no formato de um tamanduá. 
Acima do “papa-formigas” foi 
colocado o poema “Erro de Por-
tuguês”, de Oswald de Andrade, 
publicado em 1925: “Quando o 
português chegou/ Debaixo de 
uma bruta chuva/ Vestiu o índio/ 
Que pena!/ Fosse uma manhã 
de sol / O índio tinha despido/ 
O português”.

Uma das primeiras partes da 
exposição mostra como Lucio 

La
ra

 J
ac

in
to

�



57Outubro l Novembro  l Dezembro 2018

� Banco indígena 
esculpido em 
madeira no 
formato de um 
tamanduá

� Casa Quelhas, 
em Lisboa , de 
Inês Lobo e 
Paulo Mendes da 
Rocha

Costa, anteriormente influencia-
do pelo ecletismo luso-brasileiro 
da década de 1910, apresenta 
uma ruptura com esse conceito 
depois de vencer um concurso, 
em 1924, patrocinado por um 
mecenas português, José Maria-
no Filho, cujo prêmio era uma via-
gem a Diamantina, na região cen-
tral de Minas Gerais. Foi lá que o 
arquiteto viu pela primeira vez as 
obras do tradicional circuito de ci-
dades históricas mineiras, que in-
clui ainda Ouro Preto, Tiradentes, 
São João del-Rei e Congonhas. 
Mais tarde, apesar das diferenças 
estruturais, admitiu ter se inspira-
do na simplicidade de Diamantina 
para projetar Brasília. 

Segundo Fernando Serapião, 
“durante o período que a expo-
sição abrange, de 1920 para cá, 
arquitetos dos dois continentes 
sempre dialogaram, em uma 
relação de troca. Em alguns mo-

mentos a gente influencia eles; 
em outros, eles influenciam a 
gente”.

Apesar disso, ele aponta con-
trastes importantes: “a Arquite-
tura portuguesa é classificada 
como ‘chã’, sendo muito realista 
e pragmática. No Brasil, é difícil 
rotular a produção dos 90 anos 
compreendidos na mostra, mas 
sempre há uma certa ambição 
de usar a técnica como supera-
ção do atraso”.

Ao refletir sobre a tentativa 
dos brasileiros de “alçar voos”, 
Serapião recorda que a Arquite-
tura nacional transmite tensão à 
engenharia, “muitas vezes redu-
zindo o número de apoios e au-
mentando o tamanho do vão”.

Na própria Nave Expositiva da 
Casa de Arquitectura, uma viga 
suspensa de aproximadamente 
70 metros de comprimento mar-
ca a divisão dos corredores da 

mostra. “Não há apoio no chão. 
O próprio desenho do espaço é 
conteúdo. É um trabalho surpre-
endente do arquiteto português 
João Mendes Ribeiro. A gente só 
deu a ideia”, conta Serapião.

“Duas casas”
Outro espaço expositivo da 

Casa de Arquitectura, a Galeria 
da Casa, abriga até o dia 10 de 
fevereiro de 2019 a exposição 
“Duas Casas de Paulo Mendes 
da Rocha”, com documentos que 
fazem parte da coleção perma-
nente, montada sob a curadoria 
de Wisnik e Serapião.

De um lado, os visitantes po-
dem conhecer detalhes do pro-
jeto da Cassa Gerassi, projetada 
em 1989 à mão e construída no 
ano seguinte, na Vila Madalena, 
em São Paulo. Do outro, estão 
disponíveis documentos da Casa 
Quelhas, no centro histórico de 
Lisboa, mas projetada em par-
ceria com Inês Lobo trinta anos 
depois, já na era do computador.

“A arquitetura não anda nunca 
dissociada da pessoa que a produz 
e do seu contexto. Paulo Mendes 
da Rocha, que é seguramente a 
pessoa mais coerente que conhe-
ço, transfere para a sua produção a 
mesma coerência que é transver-
sal à sua forma de pensar e de agir, 
reduzindo à inexistência qualquer 
possível dissonância cognitiva do 
processo criativo”, escreveu no 
texto de apresentação da exposi-
ção Nuno Sampaio. Ele integrou a 
equipe de Paulo Mendes da Ro-
cha no projeto do Museu Nacio-
nal dos Coches, aberto à visitação 
pública em 2015 com exemplares 
de carruagens que pertenceram à 
realeza portuguesa entre os sécu-
los XVI e XIX. ¥�
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OLHAR DO ARQUITETO

Juliana Arizono
Business Innovation Center Osaka
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Participe do Olhar do Arquiteto. Para isso, compartilhe sua foto no 
Instagram ou no Facebook usando a hashtag #minhafotonamobile. 
Mas ela precisa ser tirada em alta resolução e publicada em modo 
"público".

Carolina Mello
O museu contemporâneo Soumaya e sua fachada 

revestida por 16 mil pastilhas de alumí nio

Beatriz Barbutti
Holanda
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OUVIDORIA

Saindo do CAU para o 
almoço e caminhando 
pela ladeira que leva 

da Praça Ramos de Azevedo ao 
Anhangabaú, no começo de no-
vembro, pisei numa lajota solta 
de pedra que deslizou como um 
skate e me jogou ao chão. Uma 
dor lancinante no tornozelo fez 
com que eu logo intuísse a gravi-
dade do acidente e tive de dizer 
às várias pessoas que quiseram 
me acudir que não conseguiria 
me levantar e me apoiar no pé 
direito, precisando de outra es-
pécie de socorro.

Como já sabia e repetia o Rio-
baldo Tatarana, do Grande Sertão, 
“viver é muito perigoso”, sobre-
tudo se moramos numa cidade 
como São Paulo, em que o espa-
ço público é pensado e adminis-
trado com rematada displicência. 
Não poderia, entretanto, nesse 
caso, reclamar da falta de manu-
tenção, já que era exatamente de 
um serviço de manutenção que 
se tratava: um trabalhador, prova-
velmente a serviço da prefeitura, 
estava justamente a consertar o 
revestimento de pedra de dois 
degraus na calçada. 

Acessibilidade: 
um vasto campo para a 
atuação profissional  
POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

O acidente, é claro, foi provo-
cado pelo despreparo do funcio-
nário para atuar no espaço públi-
co, frequentado, como aquele, 
por centenas ou milhares de 
pessoas num dia. Nenhum iso-
lamento e total desatenção a 
eventuais riscos, além da supi-
na imprudência de largar lajotas 
soltas numa rampa de circulação 
obrigatória de pessoas.

Fui, por sorte, socorrido por 
um colega de trabalho no CAU/SP, 
que passava por ali e gentilmente 
providenciou um táxi e me condu-
ziu até o hospital, onde familiares 
já me esperavam para o acompa-
nhamento. O diagnóstico foi de 
dupla fratura no tornozelo direito 
(tíbia e fíbula), que exigiu inter-
venção cirúrgica para colocação 
de placa metálica e parafusos, e 
imobilização forçada por algumas 
semanas.

A partir daí, de volta ao apar-
tamento e já em cadeira de ro-
das, pude vivenciar a dura reali-
dade da inadequação do espaço 
doméstico à minha nova condi-
ção. Tratei do assunto um sem-
-número de vezes em meus pro-
jetos de Arquitetura, até porque 

para isso há obrigações legais, 
mas não tinha me dado conta 
de como, numa situação como 
essa, é necessário reinventar 
e reaprender gestos e compor-
tamentos até então praticados 
inconscientemente. Nem é pre-
ciso lembrar dos percursos, que 
precisaram ser desimpedidos, 
ou da inadequação de certas 
passagens e acessos, além dos 
hábitos cotidianos de higiene e 
sono, que também tiveram de 
passar por grandes mudanças.

Não desejo nem recomen-
do a ninguém, é claro, quebrar 
algum dos ossos, especialmen-
te os das pernas, mas penso 
agora que a experiência prática 
de situações-limite, envolvendo 
acessibilidade e alguma defici-
ência física, talvez seja essencial 
na formação de um arquiteto. 
Temos que ter em mente que 
projetamos, de fato, para todos e 
há limitações que, auxiliadas por 
um projeto competente, podem 
ser minimizadas, quando não 
praticamente superadas. 

Lembro-me de alguns se-
minários práticos sobre o tema 
promovidos por todo o estado 
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pelo CAU/SP, por iniciativa da ar-
quiteta e urbanista Silvana Cam-
biaghi, conselheira incansável, 
culta e dedicada que é motivo de 
honra e orgulho para todos nós. 
Não frequentei nenhum deles, 
o que agora lamento sincera-
mente, mas tive notícias e pude 
saber do enorme interesse que 
despertaram. Espero que esses 
seminários sejam cada vez mais 
frequentes e rotineiros e pos-
sam, inclusive, integrar os currí-
culos obrigatórios da formação 
de arquitetos nas faculdades.

Há aí um campo enorme para 
nossa atuação profissional, com 
muito por fazer.

Um início promissor seria a 
radical revisão de nossas calça-
das e praças, e a efetiva e ade-
quada fiscalização de obras e 
serviços de manutenção. Além 
da aplicação obrigatória das pos-
turas legais já regulamentadas, 
não podemos nos esquecer, ain-
da, de nosso compromisso com 
a boa forma, a “venustas vitru-
viana”. É desejável que arquitetos 
e urbanistas busquem sempre 

a melhor maneira de fazer com 
que o atendimento às normas de 
acessibilidade seja, também, um 
fator de enriquecimento formal 
e pedagógico das edificações e 
dos espaços. 

Um cuidado especial será 
sempre solicitado nas interven-
ções em edifícios históricos, 
quando a ação do arquiteto deve 
se fazer ainda mais meticulosa e 
criteriosa para que o equipamen-
to acrescentado não se transfor-
me num fator de descaracteriza-
ção e empobrecimento espacial.  

Ainda há, realmente, muito 
trabalho pela frente! ¥ 
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Série Arquitetos
Produzida pela Grifa Filmes e exibida com 
exclusividade pelo canal Curta!, a série 
Arquitetos traz depoimentos de profissionais 
sobre como eles são impactados por 
temas como as artes plásticas, questões 
sociais e o deslocamento cultural, além de 
mostrar como a Arquitetura está presente 
no cotidiano das pessoas. E de que maneira 
essas reflexões conduzem o trabalho de 
cada um deles. Ao todo, são 13 episódios 
de, aproximadamente, meia hora de duração. 
Dirigida por Herbert Henning, a produção 
tem a curadoria do arquiteto e professor da 
FAU/USP Guilherme Wisnik. Os episódios, 
pela ordem de exibição na TV, apresentam os 
seguintes arquitetos ou escritórios: Angelo 
Bucci, Gustavo Penna, Thiago Bernardes, 
Metro, MGS, Mario Figueroa, Jorge Mario 
Jáurequi, Arquitetos Associados, MMBB, 
Mapa, Tacoa, Héctor Vigliecca e Eduardo 
de Almeida. Para conferir, acesse o site do 
Curta! (www.canalcurta.tv.br). 

Filme Paisagem - 
Um Olhar Sobre 
Roberto Burle Marx
O documentário homenageia 
o paisagista, pintor e escultor 
brasileiro Roberto Burle Marx, 
passeando por sua arte e 
personalidade como artista e 
apresentando suas ideias em uma 
sucessão de paisagens sensoriais. 
A narração do documentário é 
baseada em falas e textos do 
próprio Burle Marx, acompanhada 
de imagens das obras do 
paisagista. Dirigido e escrito 
por João Vargas Penna, o longa 
estreou nos cinemas no dia 15 de 
novembro. 

FIQUE 
ATENTO
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Escola Niemeyer
Durante a primeira edição do 
Fórum Mundial Niemeyer, realizado 
no mês de outubro, no Rio de 
Janeiro, o Instituto Niemeyer 
anunciou a criação de uma escola 
que terá como primeira atividade o 
curso “Arquitetura e Humanidades". 
De acordo com o instituto, a Escola 
Niemeyer terá o propósito de 
difundir a herança do arquiteto, 
“não apenas arquitetônica, mas 
humanística”. O local da escola 
ainda não foi anunciado, mas 
as inscrições serão abertas em 
fevereiro de 2019. 

Gestão Urbana e 
Sustentabilidade
Apresentar novas análises 
e propor intervenções 
inovadoras é a intenção 
desta obra organizada por 
Arlindo Philippi Jr, que reúne 
40 artigos escritos por 77 
pesquisadores de diferentes 
áreas e instituições, divididos 
em quatro partes: Cidade 
em Ambiente Sustentável, 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável, Metrópole 
Sustentável e Infraestrutura, 
Serviços e Equipamentos 
Urbanos.

Galeria da Arquitetura
Onde está instalada a Escola da Cidade, em São Paulo, 
foi inaugurada no dia 27 de outubro a primeira galeria 
voltada à exposição de Arquitetura no Brasil. Batizada 
de Galeria da Arquitetura, sua primeira exposição é 
“Arquitetura de Exceção – O Pavilhão do Brasil na 
Expo’70 Osaka”, apresentando um acervo belíssimo e 
pouco conhecido desta importante obra assinada pelo 
arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha. Fica em 
cartaz até o dia 25 de janeiro de 2019.
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CAU/SP NA MÍDIA

Tv Thahti
16/11/2018

O presidente do CAU/SP, José Roberto Geral-
dine Junior, participou do programa Mentoria 
Ribeirão 2020, que debateu a Revisão do Plano 
Diretor da cidade de Ribeirão Preto. O progra-
ma é uma produção da Tv Thathi, afiliada da TV 
Brasil na cidade e região.

 
Metrô News
6/11/2018

O Plano de Arborização Pública de São Paulo 
enfrenta problemas como as falhas no monito-
ramento das árvores e coloca em risco a flores-
ta urbana da cidade, além de causar danos aos 
cidadãos.

Confira os destaques do 
CAU/SP na imprensa
Tenha acesso ao clipping completo por meio do QR Code
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Exame
31/10/2018

O segundo concurso para contratação de 
funcionários realizado pelo CAU/SP abriu 
nove oportunidades de emprego para car-
gos de assistente técnico administrativo e 
também para assistente técnico jurídico.

 
Folha de S. Paulo
26/10/2018

A exposição “Arquitetura de Exceção”, com 
obras do arquiteto e urbanista Paulo Men-
des da Rocha, é a primeira a ser exibida no 
novo espaço Galeria da Arquitetura, den-
tro da Escola da Cidade, e tem o apoio do 
CAU/SP.

 
DCI
03/09/2018

A assinatura de parceria entre o CAU/SP e 
a Secretaria Municipal da Pessoa com De-
ficiência de São Paulo, aconteceu durante 
um seminário que debateu os impactos da 
Lei Brasileira de Inclusão.
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PONTO DE VISTA  VICTOR HUGO MORI

A Lista Tentativa da UNESCO para a declara-
ção de Patrimônio da Humanidade incluí o 

“Conjunto de Fortificações Brasileiras”, bem seria-
do constituído por 19 fortificações coloniais, que 
representam a ocupação e integração de um vasto 
território conquistado ao longo dos séculos, cujas 
localizações desenharam o mapa do Brasil atual.  In-
tegram essa lista o Forte da Bertioga e a Fortaleza 
da Barra Grande, em São Paulo.

O Forte de São João da Bertioga foi edificado 
no lugar de uma paliçada erguida em 1532 por or-
dem de Martim Afonso de Souza e destruída pelos 
tamoios em 1551. No mesmo ano, D. João III man-
dou edificar outra em pedra e cal “conforme a traça 
que de cá vai”, iniciada em 1553 por Tomé de Souza. 
Curiosamente, a fortificação deste local foi parte do 
acordo de aliança firmado entre Martim Afonso e 
os tupiniquins representados por João Ramalho, 
genro de Tibiriçá.

Bertioga era a divisa e ponto de conflito ances-
tral com os tamoios do Litoral Norte, comandados 
por Cunhambebe. Os conflitos que aí ocorreram 
nos primeiros anos foram sempre entre as nações 
indígenas, em parte relatados em livro de Hans 
Staden. No início do século XVIII, a plataforma de 
armas foi substituída pela atual e acrescentada a te-
nalha nos fundos, permanecendo apenas o edifício 
do aquartelamento do primeiro século. É o menor 
dos fortes listados, mas historicamente é o único 
concebido a partir do contato conflituoso entre dois 
povos indígenas e o primeiro a ser edificado por 
alvará real. Sua posição, desvinculada geografica-
mente da proteção da Vila São Vicente, a primeira 
povoação brasileira, atesta a sua singularidade na 
ocupação do território nacional. Os tupiniquins e 
seus filhos mamelucos reforçaram a frota de Está-
cio de Sá, que partiu do Forte da Bertioga em 1565 
para a expulsão dos franceses, no Rio de Janeiro.

A Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, no 
Guarujá, foi projetada em 1583 pelo famoso enge-
nheiro militar Bautista Antonelli, o mais importante 
engenheiro das Américas na época. Ele foi o res-
ponsável pelos projetos das fortificações de Carta-

As fortificações paulistas 
na lista da UNESCO

Bertioga 
e Guarujá 
podem entrar 
no mapa 
internacional 
de Patrimônio 
Cultural da 
Humanidade"

gena de Índia, Porto Rico, Hava-
na, Panamá, Antilhas.

Felipe II de Espanha se tor-
nou rei de Portugal em 1580. Em 
1581, enviou uma armada com 
16 navios, comandada por Diogo 
Flores Valdez, para fortificar o Es-
treito de Magalhães e percorrer a 
costa brasileira para firmar o po-
der da Espanha na colônia portu-
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guesa. Andrés Igino, um dos comandantes de Val-
dez, chegou a Santos com três navios em janeiro 
de 1583 e encontrou os vicentinos comercializan-
do com seus tradicionais parceiros ingleses, que 
eram os maiores inimigos dos espanhóis. Igino 
disparou contra os navios de Edward Fenton, que 
revidou e destruíu a nau Santa Maria de Begónia. 
Os ingleses retornaram para a Inglaterra.

Andrés Igino ordenou ao engenheiro Bautista 
Antonelli a construção de um forte na entrada da 
Barra Grande de Santos, onde deixou uma centena 
de homens com canhões do navio perdido. A forta-
leza tinha dupla função: defesa contra os inimigos da 
Espanha e sinal explícito do poder do novo monarca 
contra os rebeldes moradores da Capitania de São 
Vicente. Sem uma contrabateria do lado oposto do 
canal, a fortaleza de nada serviu contra a invasão do 
corsário Cavendish, alguns anos depois. O projeto é 
composto por duas baterias sobrepostas. A cortina 
de baixo foi ampliada por João Massé na primeira 
metade do século XVIII, ocasião em que se cons-
truiu um reduto no alto do morro, que ainda existe.

As duas fortificações paulistas podem se tornar 
as primeiras declaradas Patrimônio Cultural da Hu-
manidade no Estado.

Victor Hugo Mori é arquiteto do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional 

(Iphan) e conselheiro do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico (Condephaat)






