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Sede do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, 
em julho do próximo ano, Brasil deve receber 
mais de 20 mil arquitetos e urbanistas de 
diversos países

  
Entrevista

Elisabete França fala da  
organização do Congresso Mundial 

de Arquitetos no Brasil

Bate-Papo
Francisco Spadoni conta sobre 

carreira internacional, concursos e 
seus principais projetos



NA PONTA 
      DO

 LÁPIS
GIANFRANCO VANNUCCHI

Localizada no espigão da Av. Pau-
lista, em São Paulo, e projetada 
pela Königsberger Vannucchi, 
essa unidade do Sesc é fruto 
da reforma do edifício de escritó-
rios das décadas de 1970/1980, 
de autoria dos arquitetos Sérgio 
Pileggi e Euclides de Oliveira.  
O croqui simula a proposta para 
as fachadas leste e norte e pro-
cura ressaltar o contraste entre 
uma face opaca, rasgada por 
pequenas aberturas, e a outra, 
totalmente transparente, quase 
uma grande janela ou um “me-
gamonitor público”, que exibe 
diariamente o sobe e desce dos 
frequentadores que buscam 
as atividades culturais, esporti-
vas e recreativas do espaço, e 
o possível e provável encontro 
com o outro.
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Iniciamos o ano com excelente notícia para a Arquitetura 
nacional: a designação da cidade do Rio de Janeiro, em 

cerimônia na sede da UNESCO em Paris, como Capital 
Mundial da Arquitetura. É a primeira vez que uma cidade 
recebe essa designação e deve atrair arquitetos do mundo 
todo para o megaevento que o Brasil sediará: o 27º Con-
gresso Mundial de Arquitetos. O Congresso será realizado 
pela União Internacional de Arquitetos (UIA) no Rio de Janei-
ro, em julho de 2020. Nada mais justo do que dedicarmos a 
matéria de capa da Móbile #16 para esse tema.  

A seção Em Debate traz a experiência de escritórios 
de arquitetos e urbanistas que trilham caminhos fora do 
nosso país, atravessando fronteiras, exportando e inter-
nacionalizando a Arquitetura que produzem e integrando 
mundos diferentes.

Ganhador do concurso para o projeto do SESC Osas-
co, entre outros, o arquiteto, urbanista e professor uni-
versitário Francisco Spadoni concede uma entrevista 
para a seção Bate Papo onde conta sua trajetória de su-
cesso iniciada na França.

No mês de março prestamos homenagem à mulher ar-
quiteta e urbanista trazendo o resultado do concurso realiza-
do pelo Portal Projetar.org para um monumento dedicado à 
memória das mulheres e será erigido no Eixo Monumental 
em Brasília (DF) – resultado da parceria com o coletivo Ar-
quitetas Invisíveis e do projeto ELAS, da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB).

Confira também a matéria sobre a assinatura do ter-
mo de cooperação técnica entre o CAU/SP e a Secretaria 
de Cultura do Estado de São Paulo. Inédito, este convê-
nio visa melhorar na fiscalização dos bens tombados do 
Estado.

Com “Foco no ser humano” sob o tema Mobilidade 
Urbana, trazemos o relato da arquiteta e urbanista Han-
nan Arcuschin Machado sobre como é possível reestru-
turar as vias urbanas nas grandes cidades.

Na seção Arquitetura no mundo, o tema transporte 
público realça estações de trem icônicas e faz um breve 
histórico de como o transporte sobre trilhos se desenvol-
veu em diversos países. 

Sob o tema Inovação e Empreendedorismo trazemos 
o exemplo de como o Instituto Business House, em Jun-
diaí/SP, integra os diversos elos da construção civil geran-
do negócios.

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo 
Coordenadora da Comissão Especial de Comunicação 
do CAU/SP
* revista@causp.gov.br 
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Arealização do 27º Congresso Mundial da União Internacio-
nal dos Arquitetos (UIA), que acontecerá no Rio de Janeiro 
em 2020, será uma oportunidade importante para os ar-

quitetos e urbanistas brasileiros se envolveram com temas e deba-
tes relevantes para o exercício profissional. 

O CAU/SP está acompanhando de perto a organização do evento 
e, para isso, criou uma Comissão Temporária de Acompanhamento 
e Proposições para o Congresso da UIA. Esperamos desta maneira 
contribuir para ampliar a participação dos nossos profissionais nas 
mudanças necessárias para o desenvolvimento social e econômico 
do país. 

Neste ano, o Conselho paulista pretende ainda finalizar o pro-
cesso de reestruturação organizacional do órgão. As ações têm o 
objetivo de garantir melhor estrutura interna de pessoal para acom-
panhar o crescente contingente de profissionais que, ano após ano, 
ingressa no mercado de trabalho e passa a se relacionar com o Con-
selho. Nesse sentido, devemos realizar novo concurso público para 
ampliação do quadro de funcionários, garantindo a capacidade admi-
nistrativa e a sustentabilidade da autarquia. 

As atividades para prospecção de imóveis para a aquisição da 
sede própria do CAU/SP também continuam em 2019. Recentemen-
te o Conselho publicou nova chamada para apresentação de pro-
postas e pretende finalizar a seleção do novo espaço do CAU/SP na 
capital paulista em breve. 

Outra ação relevante em andamento é a contribuição do CAU/SP 
junto aos processos de diálogo para harmonização com os demais 
conselhos. Em janeiro, o CAU/SP foi indicado para representar o Fó-
rum de Presidentes dos CAU/UFs na Comissão Nacional de Harmo-
nização para o Exercício Profissional. 

Por fim, novos editais de parceria devem possibilitar o cumpri-
mento do compromisso de fomentar ações que fortaleçam o elo 
entre o CAU/SP e a sociedade, por meio de atividades de aperfeiçoa-
mento do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

José Roberto Geraldine Junior
Presidente

Ações para um novo ciclo

PALAVRA DO PRESIDENTE
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CAU/SP EM AÇÃO

No final de janeiro, a Assessoria Jurídica do 
CAU/SP promoveu um treinamento para 

os conselheiros, abordando a instauração dos 
processos disciplinares, sanções, recursos, 
pedidos de vista, conciliação, vícios processuais 
e assuntos afins.
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Foram mais de 38 mil atendimentos telefônicos 
somente na capital paulista, além de outros 

11 mil nos dez escritórios regionais. A Internet 
também foi muito usada: cerca de 9 mil e-mails 
enviados e mais de 2 mil chamados por chat foram 
respondidos. Quase nove mil arquitetos e urbanistas 
preferiram procurar o Conselho pessoalmente. 

O Conselho também realizou mais de 3 mil 
coletas biométricas de dados para a emissão da 
Carteira de Identidade Profissional no ano passado.

Em 2018, quase 50 mil atendimentos 
foram realizados por telefone

Conselheiros fazem capacitação em 
julgamento de processos éticos 

O Plenário, composto pelos conselheiros 
eleitos, é responsável pelo julgamento de 
processos ético-disciplinares de arquitetos 
e urbanistas, tendo por base relatório e voto 
fundamentado produzidos pela Comissão de 
Ética e Disciplina do Conselho. 
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Brumadinho: nota oficial do CAU/SP sobre a tragédia

Para o Conselho, “a repetição em 
Brumadinho do que ocorreu em Mariana 

mostra que a negligência tem se perpetuado 
no país (...). ”Na nota oficial, o Conselho 
aponta a necessidade de medidas profundas 
que garantam de maneira estrutural e 
essencial o direito à vida, ao meio ambiente e 
às condições de cidadania.

“A legislação ambiental deveria servir 
para assegurar a adequada elaboração de 
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escopos de contratação de projetos 
e estudos de impacto ambiental, a 
contratação de profissionais habilitados 
e comprovadamente capacitados para 
adequada realização de intervenções de 
forma responsável do ponto 
de vista social, ambiental, 
cultural e urbano e, 
sobretudo, para garantir a 
preservação da vida!”
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CAU/SP EM AÇÃO

CAU/UFs trocam experiências 
para aprimorar fiscalização
A convite do CAU/SP, representantes de diversos 

CAU/UFs estiveram na capital paulista entre os 
dias 18 e 19/12 para o intercâmbio de experiências.

A fiscalização dos condomínios, impugnação de 
editais, verificação de obras irregulares, entre outros 
temas, foram abordados durante os dois dias. Neste 
mesmo mês, os fiscais do Conselho paulista também 
participaram de uma atividade para reforçar a realização 
de alguns procedimentos, entre eles a averiguação de 
denúncias.
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Nova etapa da campanha 
”Só arquitetos e urbanistas 
têm formação para isso” 

O s profissionais Roberto Spina e Tais 
Cristina da Silva encerraram a série de 

depoimentos em vídeo para a campanha “Só 
arquitetos e urbanistas têm formação para 
isso”, promovida pelo CAU/SP com o objetivo 
de informar a sociedade sobre a importância 
das atribuições do profissional de Arquitetura e 
Urbanismo.

Os arquitetos e urbanistas José Roberto 
Geraldine Junior, Ciro Pirondi, Lúcio Gomes 
Machado, Rosa Kliass, Luciano Guimarães e 
Luciana Schenk também participaram.

A campanha busca esclarecer pontos 
importantes sobre a relação entre formação 
e campos de atuação profissional – atacados 
pelos projetos de lei PL 9818/2018 e PDC 
901/2018, em tramitação no Congresso, que 
buscam anular atribuições privativas dos 
arquitetos e urbanistas.

Melhores 
condições para 
saldar anuidade

Empresas com até dois 
anos de registro no CAU, 

cujo sócio tenha o mesmo 
tempo de formação, têm um 
abatimento de 50% no valor 
da anuidade (R$ 552,78). O 
CAU/BR ainda manteve este 
desconto para os profissionais 
graduados há mais de 30 
anos ou formados há menos 
de dois anos. Arquitetos 
e urbanistas com mais de 
40 anos de contribuição 
continuam isentos do 
pagamento da anuidade.

O Conselho também 
estendeu o período de 
vigência do Refis (programa 
de refinanciamento de 
anuidades em atraso) para 
31 de julho de 2019.
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CAU/SP EM AÇÃO

Investir para o 
desenvolvimento 
da profissão

O CAU/SP encerrou o ano 
de 2018 destinando 

aproximadamente R$ 1,5 
milhão ao fomento de ações 
na área de Arquitetura e 
Urbanismo. Os valores foram 
repassados a mais de 15 
Organizações de Sociedade 
Civil (OSC) por meio dos editais 
de parceria e de apoio a ações 
de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social.

 “Estamos satisfeitos por ter 
sido possível neste ano investir 
um valor significativo em ações 
que visam ao desenvolvimento 
de nossa profissão”, avaliou o 
presidente do CAU/SP, José 
Roberto Geraldine Junior.

Conselho amplia presença em comissões 
deliberativas do CAU/BR

Exportação de 
serviços para a China

O  CAU/SP e entidades ligadas à Arquitetura 
e Urbanismo e ao comércio exterior 

participaram no dia 10/12 de reunião com 
representantes do governo da China na capital 
paulista. Em pauta, a oferta de serviços de projeto 
e de construção de equipamentos esportivos no 
país asiático.

Na reunião foram solicitadas informações 
aos representantes do governo chinês sobre os 
passos para o acesso aos documentos relativos 
às licitações e concursos internacionais para 
promover a divulgação dessas informações aos 
profissionais paulistas.

Por indicação do Fórum de Presidentes dos 
CAU/UFs, o CAU/SP foi escolhido para 

representar o grupo em duas importantes 
comissões.

O Conselho paulista fará parte da Comissão 
de Fiscalização, encarregada de elaborar 
um plano nacional para o tema. Também foi 
indicado para fazer parte da Comissão Nacional 
de Harmonização, envolvida nas negociações 

com outros conselhos profissionais para definir 
questões ligadas a atribuições privativas e 
compartilhadas de arquitetos e urbanistas.

A autarquia também será membro 
permanente do Colegiado de Governança do 
Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC); 
também vai representar os CAU/UFs de maior 
receita no Colegiado de Governança do Fundo de 
Apoio (CGFA).
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Campinas sedia atividades de 
treinamento e atualização profissional 

Seminário aborda iniciativas para ampliar 
Acessibilidade das cidades 

Em dezembro, a cidade recebeu duas 
atividades coordenadas pela Comissão 

de Relações Institucionais. No evento “CAU 
Presente nos Municípios”, os profissionais 
assistiram a palestras sobre sistemas para 
desburocratizar a emissão de alvarás e 
sobre planejamento urbano.

Ainda no dia 17/12 ocorreu a retomada 
do projeto “Capacita Arquiteto e Urbanista”, 
que oferece treinamento gratuito em 
diversas áreas. Acessibilidade, mobilidade 
urbana e administração de empresas foram 
os temas abordados nesta edição.

Arquitetos e urbanistas 
tiveram a oportunidade 

de conhecer as iniciativas 
desenvolvidas por Campinas, 
Ourinhos, Ribeirão Preto, Santos 
e São Paulo para garantir a 

“acessibilidade arquitetônica” 
nas cidades.

Realizado em parceria com a 
Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, 
o seminário “Procedimentos 

de comprovação de 
Acessibilidade em projetos 
e obras” reforçou a 
importância dos profissionais 
em conhecer e aplicar a 
legislação da área.
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CURTAS DO CEAU

Em reunião ocorrida no dia 7 de fevereiro, 
no CAU/BR, a ABEA foi eleita para compor 

a Comissão Temporária de Harmonização do 
Exercício Profissional, visando a atender o 
parágrafo 4º do artigo 3º da lei 12.378, bem 
como a decisão plenária DPOBR nº 0086-03 
de 2019. A finalidade da Comissão é dialogar 
e atuar conjuntamente com outros conselhos 
profissionais e instituições, visando mitigar 
os conflitos entre as várias profissões que 
possam dificultar o trabalho dos diversos 
profissionais.

I  ABEA

I  ABAP

Jornadas da Paisagem

Inaugurando as Jornadas da Paisagem, 
da Associação Brasileira de Arquitetos 

Paisagistas (ABAP), foi realizado em 
dezembro, no IABsp, o Seminário 
Moderno e Paisagem, tendo em Lina 
Bo Bardi, Rosa Kliass e Roberto Burle 
Marx os temas principais dos debates. 
Inúmeros paisagistas de destaque 
estiveram presentes nas mesas e na 
audiência. Ainda em 2018, o CAU/SP 
apoiou o evento "Seminário Internacional 
- Paisagem e Arte" (termo de fomento nº 
017/2018), que teve como objetivo ampliar 
a agenda e a divulgação de conhecimento 
técnico, científico e cultural em 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagem. Já 
em 2019, o Seminário Internacional é 
parte das Jornadas da Paisagem, que 
acontecerá em São Paulo (SP) entre 
os dias 26 de abril e 1º de maio. Mais 
informações sobre as Jornadas da 
Paisagem e sobre o Seminário podem ser 
conferidas no site www.abap.org.br ou 
pelas redes sociais da ABAP.

XII Bienal de Arquitetura

Foi aberta em 22 de janeiro a chamada de 
propostas para a XII Bienal de Arquitetura 

de São Paulo. O evento, organizado pelo IABsp, 
ocorrerá no Centro Cultural São Paulo, na capital 
paulista, de setembro a dezembro deste ano. 

Os projetos podem ser enviados até 1º de abril 
pelo site www.bienaldearquitetura.org.br. 
A proposta de curadoria (Todo Dia) busca 
repensar as dimensões cotidianas e triviais 
da Arquitetura em contraponto a um mundo 
excessivamente projetado e cada vez 
mais instável. 

O júri é formado pelos curadores Vanessa 
Grossman, Ciro Miguel e Charlotte Malterre-
Barthes, e pelos arquitetos Javier Augustín Rojas, 
Gabriela de Matos Moreira Barbosa e 
Renato Cymbalista.

I  IABsp

Outra ação que a ABEA vem desenvolvendo 
em conjunto com a CEF/BR e as CEFs dos 
CAU/UF é a revisão das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, atualizando as ações no ensino frente 
às novas normativas de segurança das edificações 
e desempenho dos materiais, além de propor 
requisitos mínimos na relação de professores 
por aluno nas áreas de projeto. Colocam-se ainda 
como campo de estudos as questões relativas 
à habitação de interesse social, à assistência 
técnica e à mobilidade urbana.

Parcerias
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I  SASP

Aconteceu de novo...
Desastres em Mariana e Brumadinho, 

viadutos e edifícios em colapso em São 
Paulo, museu em chamas no Rio de Janeiro, 
e sabe-se lá quantas outras tragédias entre 
o momento em que este texto é escrito e o 
momento em que é lido.

São décadas de desdém pela manutenção, 
gestão e responsabilidade. 

O preço a ser pago é desproporcionalmente 
alto em parcelas enormes de patrimônio 

I  AsBEA

Os crimes ambiental e humanitário de 
Brumadinho e Mariana ressuscitaram  

o debate sobre as responsabilidades 
técnicas nas relações de trabalho dos 
arquitetos e urbanistas e engenheiros, 
devendo ser pauta nas próximas 
convenções e acordos coletivos que o 
SASP procurará fechar em 2019, como 
com o SINAENCO e SINDUSCON.

Há tempos que os maus tratos à tecnologia 
e infraestrutura nacional vêm colocando em 
risco a vida da população, do meio ambiente 
e do patrimônio cultural brasileiros, e as 
responsabilidades por essas tragédias são 
depositadas no ponto mais frágil dos contratos de 
trabalho desses profissionais. O que acontece no 
atacado em situações como a que vivenciamos em 
Minas Gerais acontece no varejo do dia a dia dos 
profissionais que estão nas prefeituras, órgãos e 
autarquias públicas e nas empresas terceirizadas.

A falta de valorização salarial e de políticas de 
segurança e responsabilidade técnica, além de 
deixar esses profissionais ainda mais vulneráveis, 
atinge até suas aposentadorias, pois quanto 
menor é a reposição inflacionária ao salário menor 
também será o volume de capital depositado na 
previdência (a exemplo do que vem acontecendo 

na Prefeitura de São Paulo, resultando na 
famigerada lei do SampaPrev).

Enquanto isso, governantes e proprietários 
de grandes empresas como a Vale seguem 
ilesos, mesmo sendo eles os que determinam 
a precarização desses serviços. É necessário 
responsabilizá-los por crimes como os de 
Brumadinho e Mariana, abrindo a caixa preta do 
lucro dessas empresas e colocando o mesmo a 
serviço da segurança nacional.

Não é o Salário Mínimo Profissional o 
responsável por esses crimes, mas sim a 
ganância pelo lucro a qualquer custo. Além 
disso, buscando alternativas para os arquitetos 
e urbanistas que querem se proteger sem 
renunciar às responsabilidades, o SASP também 
vem estruturando a oferta de seguros de 
responsabilidade voltados para esses profissionais.

Tragédias e responsabilidades técnicas

histórico, ruína de infraestrutura, destruição 
ambiental e, acima de tudo, vidas 
desperdiçadas e famílias 
desoladas por causa de 
ganância, corrupção, falta 
de respeito ou simples 
incompetência.

Henrique Mélega Re, 
vice-presidente da AsBEA
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Galeria 
do Rock

Projetado pelo arquiteto Al-
fredo Mathias e inaugura-

do em 1963 na região central 
da cidade de São Paulo, o an-
tigo centro comercial Grandes 
Galerias, que se transformou 
a partir da década de 1990 
na icônica Galeria do Rock, já 
passou por intensas transfor-
mações.  

De estilo modernista e ins-
pirada nas curvas de Oscar Nie-
meyer, a concepção arquitetô-
nica era “inteiramente nova, 
resultado de pesquisas reali-
zadas em shopping centers de 
outras partes do mundo".

Destaque para a abertura 
maior nos andares superiores, 
que garante uma boa ilumina-
ção natural, também para os pi-
sos diferentes para cada andar, 
que oferecem um efeito quan-
do vistos em conjunto, além 
dos metais cor laranja, que ge-
ram um contraste interessante 
com a luz que entra de fora.

Localizada entre a Rua 24 
de Maio e o Largo do Paissan-
du, a Galeria do Rock abriga 
hoje mais de 450 estabeleci-
mentos, entre lojas de diferen-
tes produtos, estúdios de ta-
tuagem e salões de beleza, e 
uma média de 20 mil pessoas 
que circulam diariamente por 
seus quatro andares.
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Muito além 
do Brasil
Os desafios e as 
oportunidades de  
realizar trabalhos em 
outros países Os arquitetos e urbanistas 

Marcelo Montoro e Mi-
guel Saraiva, da S+A, e a 

arquiteta e urbanista Raquel Feitoza, 
proprietária da Construfort, com tra-
balhos já realizados em Angola, entre 
outros países, refletem sobre a expe-
riência de profissionais e escritórios 
de Arquitetura e Urbanismo com atu-
ação no exterior. 



17Janeiro l Fevereiro  l Março 2019

De sol a sol 
Por Marcelo Montoro e 
Miguel Saraiva* 

Atuar no exterior é uma via de 
mão dupla. Exige uma profunda 
reflexão sobre o que se é e sobre 
onde se atuará. Os novos luga-
res nos influenciarão com seus 
modos e, como as ondas, há as 
idas e há as vindas; há o surfe e, 
às vezes, o fato de ser atingido 
por sua força. Deve-se ir para se 
melhorar e para melhorar. 

Alguns escritórios são convi-
dados a projetar fora ou são le-
vados pelos seus clientes. Mui-

Atuar no exterior é uma 
via de mão dupla. Exige 
uma profunda
reflexão sobre o que se é 
e sobre onde se atuará"
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Em janeiro o sol castigava São Paulo e os dias 
eram curtos e frios em Lisboa. Perguntei a 

uma senhora que mora há anos no Brasil se ain-
da sentia vontade de voltar para a Holanda, onde 
nasceu. A resposta foi um não. Já havia perdido 
os vínculos e se sentia bem onde escolheu ficar. 
Melhor para o Brasil, pensei. Já o Miguel Saraiva 
deveria estar a pensar nos Estados Unidos. 

A experiência de profissionais e escritórios de 
Arquitetura e Urbanismo com atuação no exterior 
é estratégica quando mantém a atuação no país de 
origem, expandindo-se para além das fronteiras. 
Neste tema, a S+A tem muito a compartilhar pela 
notável atuação do arquiteto Miguel Saraiva mundo 
afora. A headquarter da S+A é alfacinha (ou seja, 
nasceu em Lisboa), exporta para várias geografias 
e tem presença fixa em 13 países, incluindo o Bra-
sil. Tem em seus quadros mais de uma centena de 
colaboradores. 

No Brasil, a Apex e o programa Built by Brazil, da 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 
(Asbea), fomentam a exportação de serviços que são 
estratégicos e o Siscoserv reúne os dados de todas 
as exportações brasileiras. Este tema tem grande 
simpatia pelo CAU/SP. Neste ensaio, o olhar recai so-
bre os impactos da experiência internacional, aquela 
na qual há a interação entre mundos diferentes. 

São duas sensações diferentes: a exportação 
e a internacionalização. Uma é o flerte, outra é o 
relacionamento com entrega compartilhada. Para 
a Arquitetura e para os serviços, a exportação com 
internacionalização não se dão por questões de de-
manda, mas por uma somatória de fatores: sorte, 
persistência e algum resultado. 



18

EM DEBATE  

Arquitetura 
sem fronteiras 

tos arquitetos têm parte de sua 
formação no estrangeiro e por 
incontáveis caminhos ocorre a 
exportação deste setor econômi-
co tão particular como a Arquite-
tura, com alguns poucos casos 
se fixando em endereços notá-
veis como Singapura, Tóquio ou 
Londres. 

Aprofundar na língua, legisla-
ção e costumes estranhos, sem 
ser de lá e desejando ser aceito 
lá, é alcançar a excelência de ser 
de dois, três ou vários mundos, 
podendo colaborar com socieda-
des diferentes as quais apren-
deu a compreender. O trabalho 
da Arquitetura gera uma respos-
ta a uma demanda local para 
um momento. As pessoas que 
aprendem com a experiência na 
resposta da Arquitetura ajudam 
a aproximar os mundos envolvi-
dos ali.

Uma experiência pontual e 
principalmente continuada no 

Por Raquel Feitoza*   

estrangeiro melhora a atuação 
na origem e faz entender quais 
são os diferenciais que devem 
ser usados. Para nós brasileiros 
faz-nos refletir sobre nossas ja-
buticabas e as dos outros!

Aquela dificuldade de identi-
ficar atributos próprios transfor-
ma-se em páginas e páginas de 
diferenciais nas empresas que 
expandiram. Atuar internacio-
nalmente obriga a saber e fazer 
saber porque contratarão uma 
empresa com origem estrangei-
ra apesar de todos os profissio-
nais locais. Não só fará desco-
brir estes porquês, como exigirá 
realmente tê-los. Diria que uma 
empresa local com experiência 
internacional é mais empática.

Algumas empresas de Arqui-
tetura pelo mundo têm consegui-
do resultados notáveis. No Brasil 
há poucos arquitetos estrangei-
ros atuantes, talvez devido à in-
segurança jurídica, às oscilações 

político-econômicas e a algumas 
das nossas jabuticabas. 

Quando houver um cresci-
mento contínuo e duradouro 
aqui, certamente teremos mais 
colegas não tupiniquins fixados e 
estaremos mais conectados aos 
outros mundos que existem.

A experiência internacional 
torna adulto o imberbe, obriga à 
autoanálise, profissionaliza a em-
presa e melhora a qualidade do 
trabalho, além de acrescentar no 
repertório algumas coisas engra-
çadas como a porta de homens. 
Fiquei por dias pensando o que 
poderia ser ou se não era um 
erro de digitação...

* Miguel Saraiva, arquiteto e 
urbanista, CEO do Grupo S+A
* Marcelo Montoro, arquiteto 
e urbanista, sócio-fundador e 
administrador da S+A Brasil

Vale a pena confirmarmos 
para nós mesmos, arquite-

tos e urbanistas, que temos uma 
profissão abençoada na qual nós 
somos aqueles que consegui-
ram colocar os limites. Acorda-
mos com um diploma na mão; 
e agora o que vamos fazer, onde 
vamos trabalhar? Sem dúvida, 
estamos diante de um largo  e 
diversificado caminho. 
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Mas, enfim, não interessa 
muito se nos formamos aqui ou 
ali. O que interessa mesmo é 
abraçarmos a profissão com a 
cara e a coragem, porque todos 
nós,  arquitetos, iniciamos o nos-
so caminho em branco e temos o 
livre-arbítrio para traçarmos  como 
quisermos  a nossa história. 

Sou de uma cidade muito 
pequena do interior do Estado 
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de São Paulo onde, desde 1992, 
trabalho com muita garra e cora-
gem, fazendo projetos de Arqui-
tetura e Urbanismo e execução 
de obras.

Em 2004, recebi um convite 
para fazer uma obra fora do país, 
em um lugar que naquela altura 
havia acabado de sair de uma 
guerra. Fiquei em dúvida, mas 
aceitei e lá encontrei um mundo 
muito interessante, com muito 
a fazer. Enxerguei muitas opor-
tunidades. Sem deixar minhas 
origens, continuando com meus 
trabalhos no Brasil, mergulhar 
nesse nosso mundo de cabeça. 

Estou nesse mergulho há 15 
anos no Brasil e também em An-
gola, colaborando com a recons-
trução do país. Saio de canto a 
canto, levantando as necessida-
des, me empenhando junto com 
particulares e governo  angolano 
para o projeto das novas cidades, 
de novas sedes etc. 

Profissionalmente crescemos 
muito quando nos deparamos 
com outras nações, com  outras 
formas de ver o mundo. Ali tive 
oportunidade de me relacionar  
com profissionais de  diversos 
países, como China, Alemanha, 
Portugal, África do Sul e Vietnã, 
entre outros. Não se deve des-

perdiçar oportunidades quando o 
assunto é atravessar fronteiras. 

Continuo com o meu mundo 
no Brasil e também  fora. O que 
tenho a dizer, com toda certeza, 
é que vale a pena, de todas as 
formas, saber como podemos 
ser úteis lá fora. 

Neste momento, na África 
do Sul, estamos nos preparan-
do para o início da obra  de um 
centro de confraternizações e 
exposições nacionais e interna-
cionais, projeto  elaborado por 
mim. O desafio é grande. E, se 
hoje tivesse que escolher, eu co-
meçaria tudo novamente.

As oportunidades não só  
fluem na área de Arquitetura em 
si como também vão se abrindo 
outros leques, outras oportunida-
des em outras áreas que acaba-
mos abraçando. Na exportação, 
no envolvimento em outros ne-
gócios, dentro do nosso conheci-
mento. Onde temos que buscar 
outros parceiros, buscamos e 
vamos fazendo um círculo, se-
meando e, com certeza, colhen-
do. Criamos expectativas e, às 
vezes, ansiedade. Mas só colhe-
mos no tempo certo.

Tenho sementes que plantei 
tempos atrás e só agora estou 
colhendo os frutos. Mirrados, 

pequenos, mas colhendo. Ou-
tras que mal acabei de plantar, 
e parecem que são mágicas, 
aparecem logo. Com o tempo, 
vamos sabendo lidar com que 
tipo de semente plantar para 
que os frutos venham aparecer 
mais rapidamente. O importante 
é você conhecer a maior quan-
tidade possivel de tipos de se-
mentes e suas especificações 
para saber onde plantar, em que 
tempo plantar. E qual será o fruto  
que vai dar. Não tenha medo de 
plantar a sua semente. Minhas 
sementes plantadas fora do país 
germinam e acredito que seja 
um laço que, mesmo queren-
do, não consigo que tenha fim. 
Porque nos envolve profissional-
mente e emocionalmente. 

* Arquiteta e urbanista, 
proprietária da empresa 
Construfort, no Brasil, e da 
Arqui 4, em Angola, é também 
conselheira suplente do CAU/SP

Profissionalmente 
crescemos muito quando 
nos deparamos com outras 
nações, com outras formas 
de ver o mundo"
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Francisco Spadoni 
Do Brasil para o mundo

Formado pela PUC 
Campinas, começou 
sua carreira no 
renomado estúdio 
Kenzo Tange, em 
Paris. De volta ao país, 
projetos como o do 
Centro Paula Souza e 
do Mackenzie, em São 
Paulo, estão entre seus 
principais trabalhos.   

Arquiteto e urbanista 
formado pela Pontifícia 
Universidade Católica 

de Campinas em 1984 e doutor 
pela Universidade de São Paulo, 
iniciou a carreira no mercado in-
ternacional, no estúdio de Kenzo 
Tange, em Paris. Com dezenas 
de premiações durante sua tra-
jetória, um de seus projetos de 
maior destaque em São Paulo é o 
do Centro Paula Souza, na capital, 
apontado como ponto de partida 
para o plano de revitalização da 
região da Luz.  A sua experiência 
lá fora e a visão humana que tem 
sobre a questão do Urbanismo, 
além da importância dos concur-
sos para as cidades, da criação do 
CAU para os profissionais da área 
e a avaliação que faz dos cursos 
de graduação de AU no Brasil, são 
alguns dos pontos abordados por 
ele nessa conversa com a Móbile. 

O que te fez optar pela carreira 
de arquiteto e urbanista?
Quando eu me formei no colé-
gio, em Jundiaí, quase todos os 
meus amigos foram para a Enge-

nharia. Mas a carreira não me 
atraía. Tive uma certa recusa 
pela Engenharia e decidi fazer 
Comunicação, mas entrei e saí. 
Eu tinha muito gosto pela área 
de humanas e pelo Urbanismo, 
em especial. Então me decidi 
pela Arquitetura, talvez por ser 
o que psicologicamente me es-
truturasse mais. 

Você iniciou sua carreira fora 
do país, na Europa. Como 
aconteceu?
Me formei, trabalhei pouco aqui 
e fui embora. Acho que era uma 
coisa meio natural para a minha 
geração, naquele momento, 
sair do Brasil. Muitos saíram. 
Era um momento de transição 
no país, política inclusive (período 
pós ditadura militar), e mesmo 
no campo da Arquitetura havia 
uma certa saturação do que se 
produzia por aqui. Eu fazia par-
te de um grupo que buscava 
caminhos de discussão daque-
le período e acho que a minha 
ida para a Europa teve muito a 
ver com isso. Então, fui para a 
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POR MARCO PAULO FERREIRA
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Edifício Mackenzie, em São Paulo, São Paulo

Sesc Osasco
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França fazer pós-graduação e ini-
ciei, praticamente, minha carrei-
ra lá no escritório Kenzo Tange. 
Pra mim, foi a grande escola de 
Arquitetura. Depois de um cer-
to tempo lá, acabei montando 
meu próprio escritório, em Pa-
ris, onde comecei minha carrei-
ra solo. Então, como tudo que 
está no início da nossa vida é 
muito mais impactante, esse 
início da profissão me marcou 
profundamente. 

O Centro Paula Souza, na re-
gião da Luz, em São Paulo, 
coincide com o início do mo-
vimento de revitalização da 
área. Como isso refletiu na 
ideia do seu projeto e que 
avaliação você faz dos resul-
tados desse movimento, de lá 
pra cá?
Esse projeto foi uma certa apos-
ta do governo do Estado de in-
vestir na área central, nesta es-
pecialmente, numa expectativa 
de tentar recuperar o prestígio 
que essa região tinha e que foi 
perdido com este estigma da 
chamada “cracolândia”. A área 
foi naturalmente perdendo o in-
teresse, como toda área central. 
Isso é um processo mundial, ou 
seja, as áreas começam a per-
der o valor e o interesse porque 
não se renovam. As pessoas 
deixam de morar lá, perdem-se 
os habitantes. Isso é terrível. 
A habitação é uma espécie de 
cola, é o cimento de todas as ati-
vidades. Esta talvez seja a área 
que mais recebeu recursos go-
vernamentais, nos últimos 30 ou 
40 anos. É a área que concentra 
todos os museus da cidade. Um 
lugar que em qualquer lugar do 

mundo seria como uma ilha de 
museus, mas ela não funciona. 
De repente, a área não se mo-
vimenta. Ela até tem uma vitali-
dade, mas a noite se transforma 
radicalmente e um bairro
tão lindo chamado Luz passa a 
se chamar “cracolândia”. A Arqui-
tetura, porém, não tem tanto po-

der transformador. Mas, quatro 
anos depois de inaugurada essa 
obra, acho que teve um efeito 
muito grande. Não teve a capaci-
dade de acabar com a “cracolân-
dia”, porque essa deve ser uma 
ação política e social, mas levou 
um público novo e revitalizou o 
entorno. Porque a cidade se mo-
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vimenta por osmose, por conta-
minação; o bom contamina
e o feio contamina, e assim por 
diante. Ou seja, acaba criando 
uma onda, um certo impacto no 
entorno, mesmo que ainda seja 
lento. 

Pelo projeto do Centro Paula 
Souza você foi premiado pela 
Associação Paulista de Críticos 
de Arte, em 2013, na categoria 
Obra Referencial. Mas, no seu 
currículo, há dezenas de outras 
premiações. Qual a importân-
cia delas para a carreira? 
Tem uma frase do ator Woody 
Allen que é: “Oscar não vale para 
nada, mas é melhor ganhar”. Mas 
há dois tipos de prêmio, que pre-
cisam ser separados. Esse é um 
prêmio institucional dado pela 
excelência de um trabalho feito. 

Na Arquitetura, pela ação 
pública que você faz, o 
reconhecimento não está 
só naquele que usa, mas 
também no impacto social 
que esse trabalho oferece"

certa régua. Quando você chama 
um concurso, são 50, 80, 200 
pessoas pensando uma coisa 
para a cidade. A vitória é uma 
circunstância, mas as ideias que 
são colocadas precisam ser apro-
veitadas. Um exemplo concreto 
é quando fizemos o concurso 
das Marginais, em que ficamos 
em segundo lugar, e foi talvez a 
melhor ideia que eu já tive. Fize-
mos um projeto de uma floresta 
de 42 quilômetros que amarrava 
os dois rios. E essa é uma ideia 
que ficou para a cidade e de uma 
certa maneira foi aproveitada. 
Depois disso, teve uma reurba-
nização, uma espécie de reflo-
restamento, uma linha-verde. Às 
vezes, os concursos mobilizam 
ideias soltas, e hoje eu não con-
seguiria explicar esse projeto, 
mas naquela época era muito 
vivo na minha cabeça. 

Sobre concursos, você foi o 
vencedor para o projeto do 
SESC Osasco, mas precisou 
recorrer do resultado final. O 
que aconteceu? 
Ficamos no resultado final em 
segundo lugar, mas houve uma 
comoção geral porque deram o 
prêmio para um projeto que tinha 
alterado completamente o terre-
no. Eles agregaram ao terreno 

Tem o outro, que são os concur-
sos, onde fazemos para ganhar, 
para conseguir trabalho. Mas, ao 
mesmo tempo, a vitória em um 
concurso ou em uma premiação 
é um reconhecimento do seu 
trabalho, um reconhecimento 
profissional. No entanto, na Ar-
quitetura, pela ação pública que 
você faz, o reconhecimento não 
está só naquele que usa, mas 
também no impacto social que 
esse trabalho oferece. No fundo, 
os prêmios sedimentam esse re-
conhecimento social, e essa é a 
grande importância deles. 

Em uma carta direcionada 
ao prefeito de São Paulo, em 
2016, você sugeria a recupera-
ção de concursos públicos de 
projetos para a cidade. Por que 
defende isso?
São Paulo foi, ao longo do tem-
po, perdendo muitas ideias im-
portantes que os arquitetos fo-
ram dando, e o concurso é uma 

�	Fachada da 
 Centro Paula Souza

�	Centro Paula Souza

� Maquete física do Teatro 
del Mondo, Veneza

�
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do concurso, que era de 20 mil 
metros, mais de cinco mil metros 
que não poderiam ser usados. 
Você faz o que quiser em um con-
curso, é um direito seu. Mas o de-
ver do júri é desclassificar quem 
não cumpre o edital. A regra tem 
que ser uma só para todos. O edi-
tal é um balizamento e não foram 
questões subjetivas que estavam 
em discussão; houve uma altera-
ção das bases do concurso. Mas, 
no final, o SESC acabou reconhe-
cendo o erro e nós acabamos 
fazendo o projeto. Foi um marco 
não só para nosso escritório mas 
para a profissão, porque poucas 
vezes houve a reversão de um re-
sultado de concurso de uma insti-
tuição séria. Se eu não tivesse re-
vertido isso, talvez eu não fizesse 
mais concursos.   

Que avaliação você faz da qua-
lidade dos cursos de graduação 
de Arquitetura e Urbanismo nos 
dias de hoje no nosso país?

quitetura reflete essa formação 
precária da base da educação no 
país. Há vários cursos, em várias 
áreas, excelentes. Mas a for-
mação média é precária porque 
conta com estruturas precárias, 
com um sistema de ensino que 
também vai sendo precarizado, 
que vai reduzindo a carga horá-
ria e às aulas presenciais. Então, 
é muito difícil num curso de Ar-
quitetura, por exemplo, que tem 
um lado medieval que é de você 
sentar com um aluno e traba-
lhar com ele, ou seja, não é uma 
aula que se dá em massa. Tem 
que trabalhar com cada aluno 
individualmente, uma formação 
quase de corporação de ofício. 
Mas há também um lado positi-
vo do Ensino a Distância, que é 
você dar vazão para uma massa 
de pessoas que pode ter acesso 
à informação. Desde que não se 
faça uso do EaD para desmobi-
lizar a formação, diminuir o seu 
corpo docente. É fundamental 

Além da fiscalização 
profissional, outra 
grande contribuição do 
CAU é poder se colocar 
dentro da ordem 
política do Brasil"

Me parece que não está boa, 
pelo volume de escolas que 
surgiram nos últimos tempos e 
como reflexo da formação do en-
sino superior no Brasil. Um país 
que tem só 15% da população 
com nível superior, significa que 
85% da população não cursaram  
nenhuma faculdade. E os que 
fizeram, tiveram cursos muito 
precários. Essa é a realidade 
de formação do Brasil. E a Ar-
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visibilidade, ainda tem as pautas 
que são importantes, que nos 
interessam. E tem muitas ques-
tões que interessam não só ao 
Brasil, mas ao mundo. Hoje, um 
desafio que tem se colocado 
nos últimos 30, 40 anos é uma 
nova visão sobre a questão dos 
recursos. Isso é algo sério.  

O CAU é considerado ainda 
uma conquista recente para os 
arquitetos e urbanistas, com 
apenas seis anos de história. 
Que avaliação você faz da atu-
ação do Conselho?
O CAU acabou dando um espa-
ço ao arquiteto que ele não tinha 
no antigo conselho. Havia um 
espaço, mas é diferente de você 
estar dentro de uma situação po-
lítica basicamente comandada 
pela engenharia e ser apenas um 
anexo, um agregado, ou você es-
tar de fato regulando pela profis-
são. O CAU ainda é muito novo e 
está tentando encontrar os seus 

que se tenha um corpo docen-
te preparado. Mas temos que 
buscar dentro da massificação 
como melhorar a qualidade, pe-
gar esses instrumentos novos, 
que são recursos que a gente 
não tinha, e trabalhar com eles a 
nosso favor. 

Em 2020, o Brasil vai sediar o 
Congresso Mundial de Arqui-
tetos. Qual a sua expectativa a 
respeito?
O UIA Rio 2020 vir para o Bra-
sil nesse momento eu acho 
importante pela visibilidade in-
terna da profissão, da Arquite-
tura. De uma Arquitetura que 
foi muito importante no cenário 
internacional até algumas déca-
das atrás. O Rio de Janeiro, em 
especial, teve essa importân-
cia meio fundadora de uma Ar-
quitetura moderna, com obras 
relevantes, com personagens 
míticos como Lúcio Costa e Os-
car Niemeyer. Mas, além dessa 

caminhos de como atuar para a 
profissão, a partir da experiência 
até do CREA e de outros conse-
lhos. Uma das coisas básicas da 
regulação profissional é garantir 
uma fiscalização das boas con-
dutas. Mas o CAU está assumin-
do funções importantes, mais 
do que simplesmente da fiscali-
zação da boa conduta do profis-
sional, que é um posicionamento 
político, como faz a Ordem dos 
Advogados do Brasil, a OAB, por 
exemplo. Hoje, vejo o CAU com 
uma atribuição que não é a sua 
atribuição-raiz. Porque, além da 
fiscalização profissional, outra 
grande contribuição do CAU é 
poder se colocar dentro da or-
dem política do Brasil, já que 
nós estamos precisando de to-
das as nossas instituições, pois 
sozinhos nós não vamos conse-
guir reconstruir esse país. ¥

�	Sesc Osasco

�	Edifício 
Mackenzie

�
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Rio de Janeiro, 
capital mundial 
da Arquitetura 

29Janeiro	l	Fevereiro 	l	Março 2019

Com o tema “Todos os Mundos. Um só Mundo. 
Arquitetura do século 21”, o 27º Congresso 
Mundial de Arquitetos acontecerá no Rio de 
Janeiro de 19 a 26 de em julho de 2020

POR SILVIA LAKATOS
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a Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), essa designação foi 
criada em 2018, em parceria com 
a União Internacional dos Arqui-
tetos (UIA). “Esta foi, portanto, a 
primeira vez em que esse título 
foi conferido a uma cidade. Vale 
ressaltar que, em 2012, a Unes-
co já havia reconhecido o Rio de 
Janeiro como patrimônio cultural 
mundial, na categoria paisagem 
urbana”, informa Magalhães. 

Comitês em ação
Um dos principais organizado-

res do 27º Congresso, o arquite-
to e urbanista Anderson Fioretti 
é membro da Comissão da UIA-
2020RIO. Ele conta que os comi-
tês existem para desempenhar 
os muitos papéis necessários 
à concretização de um evento 
desse porte. “O Comitê Executi-
vo, por exemplo, é o organizador 
nacional, responsável pelas arti-
culações com entidades parcei-
ras, incluindo os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (CAUs) 
locais”, explica. Seu papel consis-
te em avaliar, monitorar e corrigir 
rumos. “Já o Comitê Científico 
focaliza os conteúdos do Con-
gresso, tais como os workshops, 

Palácio Gustavo Capanema

Cerca de 20 mil arqui-
tetos de vários países 
deverão participar do 

encontro que é realizado a cada 
três anos pela União Internacio-
nal de Arquitetos (UIA). A candi-
datura do Rio de Janeiro, propos-
ta pelo Brasil, foi apresentada e 
aceita no congresso da UIA em 
Durban, África do Sul, em 2014.

O tema do Congresso será 
“Todos os Mundos. Um só Mun-
do. Arquitetura do século 21”. 
Dentro desse espírito, não ha-
verá linearidade, nem modelos 
engessados; pela primeira vez, 
o Congresso não ficará restrito 
a um só local, mas será repleto 
de atividades simultâneas, que 
vão ocupar vários espaços e to-
mar as ruas da cidade. “O espaço 
principal será a Marina da Glória, 
que sediará a ‘Arena Todos os 
Mundos’”, informa Nivaldo Vieira 
de Andrade Júnior, presidente da 
Direção Nacional do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB). “Ali, 
estará o auditório principal, com 
capacidade para 7.500 partici-
pantes, e ocorrerá a Feira Mun-
dial, com capacidade para 1.800 
pessoas”, esclarece. “O Museu 
de Arte Moderna, projetado por 
Affonso Eduardo Reidy, e o Ater-
ro do Flamengo, com paisagismo 
de Burle Marx, completam essa 
estrutura central. Mas o UIA-
2020RIO vai também usar outros 
sítios históricos do Rio de Janei-
ro, como o Palácio Capanema de 
Lúcio Costa, os Galpões do Porto 
Maravilha, o Museu do Amanhã 
de Santiago Calatrava, a Praça XV, 
o Museu Histórico Nacional e o 
Paço Imperial, entre outros”.

Além da multiplicidade de 
espaços, o Congresso sobres-
sairá pela amplitude de formas e 

modelos de discussão: além de 
palestras, debates, mesas-redon-
das, haverá exposições em locais 
de grande valor arquitetônico e 
paisagístico. “Tudo em plena re-
gião central do Rio de Janeiro”, 
enfatiza Andrade. Paulo Mendes 
da Rocha, prêmio Pritzker 2006, 
hoje com 90 anos de idade, é o 
presidente do Comitê de Honra 
do Congresso.

O arquiteto e urbanista Sérgio 
Magalhães, Presidente do Co-
mitê Organizador do Congresso 
Mundial de Arquitetos, informa 
que o modelo de organização do 
Congresso segue três linhas que 
se articulam: a experiência proje-
tual e construtiva dos arquitetos 
brasileiros e internacionais; a rea-
lidade e a visão de futuro; o foco 
em pesquisas e trabalhos acadê-
micos; e a defesa de teses, com-
promissos e metas para os pró-
ximos anos. “Essas três linhas 
terão espaço e tempo próprios 
no Congresso”, ele afirma. 

E, porque sediará esse encon-
tro, a capital fluminense recebeu, 
em janeiro de 2019, o título de 
“Capital Mundial da Arquitetura”. 
Outorgada em Paris, pela Orga-
nização das Nações Unidas para 
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as conferências e as exposições 
que deverão ocorrer”, prossegue.

Fioretti também explica que 
algumas providências práticas 
estão sendo tomadas no senti-

Linha do tempo 

2020  Rio de Janeiro, Brasil - “Todos os  
 Mundos. Um só Mundo. Arquitetura  
 do século 21”

2017 Seul, Coreia – “Alma da Cidade”

2014 Durban, África do Sul – “Arquitetura  
 Periférica”

2011 Tóquio, Japão – “Design 2050 -  
 Além dos desastres, através da  
 solidariedade, em direção   
 à sustentabilidade”

2008 Torino, Itália – “Transmitindo  
 Arquitetura”

2005 Istambul, Turquia – “Grande Bazar  
 de Arquiteturas”

2002 Berlim, Alemanha – “Arquitetura de  
 Recursos”

1999 Pequim, China – “Arquitetura do  
 Século 21”

1996  Barcelona, Espanha – “Presente e  
 Futuros. Arquitetura nas Cidades”

1993  Chicago, Estados Unidos –   
 “Arquitetura na encruzilhada –  
 projetando para um futuro   
 sustentável”

1990 Montreal, Canadá – “Cultura e  
 Tecnologias”

1987  Brighton, Reino Unido – “Abrigo e  
 Cidades: construindo o mundo  
 de amanhã”

1985  Cairo, Egito – “Presente e Futuro –    
 Missões da Arquitetura”

1981 Varsóvia, Polônia – “Arquitetura, Homem,   
 Meio Ambiente”

1978  Cidade do México, México –    
 “Arquitetura e desenvolvimento nacional”

1975  Madri, Espanha – “Criatividade e Tecnologia”

1972  Varna, Bulgária – “Arquitetura e Lazer”

1969  Buenos Aires, Argentina –     
 “Arquitetura como um fator social”

1967  Praga, República Checa –     
 “Arquitetura e o meio humano”

1965  Paris, França – “O treinamento dos arquitetos”

1963  Havana, Cuba – “Arquitetura em    
 países subdesenvolvidos”

1961  Londres, Inglaterra – “Novas técnicas e   
 novos materiais”

1958  Moscou, Rússia (na época, União Soviética) –  
 “Construção e Reconstrução”

1955 Haia, Holanda – “Arquitetura e as evoluções   
 em edificação”

1953  Lisboa, Portugal – “Arquitetura nas    
 encruzilhadas”

1951  Rabat, Marrocos – “Como a arquitetura está   
 lidando com suas novas tarefas”

1948  Lausanne, Suíça – “Arquitetura enfrenta   
 suas novas tarefas” 

do de incentivar e facilitar a par-
ticipação dos congressistas de 
todas as partes do mundo. “Fi-
zemos parcerias com empresas 
especializadas, para facilitar a 

aquisição de passagens e os trâ-
mites de hospedagem”, relata. “E 
estamos firmando parcerias com 
foco em lazer e cultura, para ativi-
dades de música, dança, cinema 
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etc.”, enumera. Quanto à questão 
de segurança, Fioretti afirma es-
tar tranquilo: “O Rio de Janeiro 
recebeu, nos últimos anos, uma 
série de eventos de escala global 
e o saldo foi positivo”.

Um pouco de história
Quando foi criada, no ano de 

1948, em plena França do pós-
-guerra, a UIA contava com as de-
legações de apenas 27 países. Na-
quele momento, esses pioneiros 
definiram que um dos objetivos 
do novo colegiado consistiria em 
unir e representar os arquitetos 
do mundo todo, independente-
mente de religião, etnia, naciona-
lidade ou opção arquitetônica. Eles 
estariam juntos por um laço maior, 
que é o compromisso de oferecer 
à sociedade soluções para os me-
lhores modelos de moradia, lazer, 
aprendizagem, mobilidade – en-
fim, ao uso do espaço como ins-
trumento de integração cidadã.

Hoje, nada menos que 124 pa-
íses têm entes federados sob a 
UIA, representando em torno de 
3 milhões de arquitetos. É a úni-
ca organização mundial de Arqui-
tetura reconhecida pelas agên-
cias das Nações Unidas – além 
da Unesco, também o Conselho 

Econômico e Social das Nações 
Unidas (Ecosoc), o Programa das 
Nações Unidas para os Assenta-
mentos Humanos (UN–Habitat), 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e a Organização Mundial 
de Comércio (OMC).

A candidatura brasileira
O Rio de Janeiro disputou o 

direito de sediar o 27º Congresso 
Mundial de Arquitetura com Paris 
e Melbourne. “Foi uma candida-
tura construída pelas entidades 
brasileiras de arquitetos, sob a 
liderança do Instituto de Arquite-
tos do Brasil”, esclarece a arqui-
teta e urbanista Elisabete França, 
coordenadora do Comitê Científi-
co UIA2020RIO. 

Magalhães, que, à época, presi-
dia o IAB, comenta: “Começamos 
a construir esse evento no ano de 
2014, em Durban, onde nos pauta-
mos pela proposta de transferir o 
eixo dos debates sobre Arquitetu-
ra e Urbanismo para os países da 
América do Sul, América Central e 
de língua portuguesa”.  

Participação 
latino-americana

O último congresso da UIA 
realizado em um país latino-ame-

Museu de Arte do Rio
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Comissão de honra 
e eixos temáticos

A Comissão de Honra da 
UIA2020RIO – grupo de pesso-
as com grande projeção, cujas 
presenças ajudam a promo-
ver e divulgar o evento – será 
presidida pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha. Além dele, o 
seleto grupo conta com nomes 
como o urbanista Jaime Lerner 
(presidente da UIA no período 
2002/2005) o cantor Gilberto Gil 
(ex-ministro da Cultura) e a edito-
ra Marisa Moreira Salles (jurada 
da Bienal de Veneza 2016 e cria-
dora do site ArqFuturo).

Os eixos temáticos que guia-
rão os debates e as palestras do 
evento dividem-se em quatro 
grupos. São eles:

Diversidade e Mistura: 
Voltado a reconhecer e construir 
o que é comum nas várias expe-
riências internacionais. 

Mudanças e Emergência: 
Foco na discussão de uma “nova 
arquitetura”, que levem conside-
ração as mudanças climáticas e 
as inovações tecnológicas.

Fragilidades e Desigualdades: 
De viés social, este eixo colo-
cará em pauta a diversidade de 
“mundos urbanos”, com foco na 
periferia e na conexão e partici-
pação popular na Arquitetura. 

Transitoriedades e Fluxos:  
Eixo voltado às discussões so-
bre mobilidade internacional, 
migrações e arquitetura efême-
ra para desastres ambientais.
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ricano foi o de 1978, no México. Desde então, as 
principais cidades do continente americano passa-
ram por processos de urbanização de grandes di-
mensões – o que, não raro, tem se traduzido em 
precariedade nos cenários cotidianos e exigido so-
luções em escala crescente.

Elisabete observa que, em função das caracte-
rísticas naturais da cidade do Rio de Janeiro, tam-
bém faz-se necessário debater questões relativas 
às mudanças climáticas e à preservação ambiental. 
“Os congressistas estarão diante de uma das mais 
belas paisagens naturais do planeta, ao mesmo 
tempo em que se confrontarão com os problemas 
urbanos do século 21, que vão da ausência de sa-
neamento básico universal ao enfrentamento da 
violência urbana, passando pela preservação dos 
recursos naturais e do patrimônio construído. O 
Rio de Janeiro concentra um quadro de problemas 
urbanos que não são estranhos à maioria das cida-
des contemporâneas e, portanto, é o cenário ideal 
para sediar os debates acerca das potencialidades 
e dos desafios da profissão”, observa a arquiteta e 
urbanista. 

Um novo foco para 
os debates

Além de redirecionar o foco dos debates sobre 
Arquitetura e Urbanismo, tirando-os de um eixo pre-
dominantemente focado na Europa e nos Estados 
Unidos, os organizadores esperam que o evento 
ajude a mostrar a forma como se dá o atendimento 
à imensa clientela moradora dos bairros precários, 
carentes de soluções urbanísticas e habitacionais.

Em entrevista concedida à repórter Mariana Bar-
ros (do Blog “Esquina”), em março do ano passa-
do, o presidente da UIA, Thomas Vonier, comentou: 
“Os arquitetos devem demonstrar como as vidas 
podem ser melhoradas por meio do desenho urba-

Calendários
Mobilização e Discussões Iniciais
Mai-Out 2019 - Debates preparatórios nos Estados
Ago-Nov 2019 - Concurso/Premiação Estudantes

Debates Formuladores e Eventos 
Complementares
Março 2020 - Ciclo Diversidade e Mistura
Abril 2020 - Ciclo Mudanças e Emergências
Maio 2020 - Ciclo Fragilidades e Desigualdades
Junho 2020 - Ciclo Transitoriedades e Fluxos

Congresso e Fórum de Cidades
Julho 2020 - 27º Congresso Mundial de Arquitetos
Julho 2020 - Fórum de Cidades do CMA-Unesco UIA
Ago-Set 2020 - Relatório Geral do 27º CMA 
UIA2020RIO
Conclusões e Metas para 2025 e 2030

no e de um uso mais inteligente dos recursos dis-
poníveis. Podemos também mostrar o caminho a 
ser seguido projetando lugares mais benéficos para 
a saúde humana”. Na mesma entrevista, Vonier res-
salta: “Muitos países enfrentam pressões sobre os 
funcionários e orçamentos públicos para concluir 
edifícios e obras o mais rápido e com o menor cus-
to possível. Políticos mal informados e autoridades 
eleitas acham que pagar por arquitetos e pelo bom 
design urbano aumenta os custos, mas na verdade 
esses profissionais podem ajudar a garantir que os 
gastos públicos sejam sensatos”.

Elisabete complementa: “No mundo contempo-
râneo, o compartilhamento de ideias e experiências 
é fundamental para aprimorar conhecimentos e prá-
ticas profissionais. Os arquitetos brasileiros terão, 
durante o Congresso, a oportunidade de conhecer 
e debater as formas de organização dos colegas de 
outros países e como esses se posicionam frente 
ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo 
e exigente”. 

Ou seja: não apenas o papel do arquiteto no pla-
nejamento e na concepção do espaço urbano, mas 
sua própria interação com o Poder Público e com a 
sociedade, estarão em pauta. 

Vitrine para o mundo
Um dos aspectos que os organizadores fazem 

questão de salientar é a “transcendência” do even-
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to, que será precedido por todo 
um processo preparatório.

Elisabete lembra que a Ar-
quitetura brasileira sempre foi 
recebida com atenção em outros 
países, especialmente no que 
se refere à produção moderna, 
isto é, àquela realizada nos anos 
1940-50. “A partir dos anos 1960, 
perdemos, por vários motivos, o 
espaço que ocupávamos, e isso 
perdurou por várias décadas”, diz. 
“Acredito que estamos diante da 
chance ideal de voltar a mostrar 
ao mundo nossa produção mais 
recente, em especial a partir dos 
anos 2000, fruto do trabalho de 
uma geração jovem, talentosa e 
criativa”, enaltece. 

Já Andrade pondera que, 
além de ser uma oportunidade 
valiosa para dar visibilidade mun-
dial à Arquitetura brasileira, o 
Congresso ajudará a evidenciar 
o papel social cumprido pelos 
arquitetos e urbanistas na me-
lhoria da qualidade de vida das 
pessoas. “A sociedade brasileira 
e seus representantes políticos 
não compreendem qual o nosso 
papel na qualificação dos espa-
ços de uso cotidiano de todos os 
grupos sociais”, constata o presi-

Museu do Amanhã
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Programa de mobilização e 
discussões iniciais
Entre maio e outubro de 2019, ocorrerão os debates preparató-
rios nos Estados. Serão realizados debates nos Departamentos 
e Núcleos do IAB e nos CAUs dos Estados, bem como nas 
demais entidades da Arquitetura e do Urbanismo e universi-
dades que aderirem à proposta. “O formato será decidido pe-
las instituições organizadoras, que poderão optar por seminá-
rios, palestras, fóruns, exposições etc. O fundamental é que 
os eventos tenham como premissa os eixos temáticos do 27º 
Congresso Mundial de Arquitetos”, explica Sérgio Magalhães.
O objetivo desses eventos consiste em levantar questões sig-
nificativas para a região – e sociedade local, mobilizando arqui-
tetos e estudantes. “Os eventos poderão ter formato livre a 
critério do promotor, e serão articulados pela arquiteta Nadia 
Somekh, Conselheira Federal do CAU/BR”, adiciona Magalhães. 
“As conclusões dos eventos serão agrupadas pelas regiões Sul-
-Sudeste, Nordeste e Norte-Centro Oeste. Depois, deverão ser 
sistematizadas por relatores integrantes do Comitê Científico 
do Congresso”, informa.
O CAU/SP criou a Comissão Temporária de Acompanhamento 
e Proposições para o Congresso UIA 2020 dedicada a apoiar 
as atividades do 27º Congresso Mundial, que incentiva a pro-
moção de debates em cada cidade de suas sedes regionais, a 
partir dos eixos temáticos. “A coordenação desses trabalhos 
no CAU/SP é feita pela arquiteta e urbanista Violêta Kubrusly, e 
sua coordenadora-adjunta é a arquiteta e urbanista Maria Rita 
Amoroso”, informa.
Também fazem parte da comissão Bruna Beatriz Nascimento 
Fregonezi, Miriam Roux Azevedo Addor, André Luis Queiroz 
Blanco e Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza, com a 
participação do Ouvidor Affonso Risi.
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dente do IAB. “O destaque que 
a categoria alcançará com o UIA-
2020RIO e com a Capital Mun-
dial da Arquitetura certamente 
potencializará essa percepção”, 
acredita.

Protagonismo inédito
Vice-presidente da UIA para 

as Américas, 2º vice-presidente 
do Comitê Organizador Central 
do Congresso da UIA2020RIO e 
ouvidor-geral do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), o arquiteto e urbanista 
Roberto Simon destaca que é va-
liosa a oportunidade de participar 
ativamente da discussão da “mu-
tação sistêmica que se observa 
no mundo contemporâneo, onde 
as guerras são planetárias, seus 
efeitos são globais, sua movi-
mentação é contínua e seu alcan-
ce não tem limites”.

De acordo com Simon, a 
“natureza antropófaga do mun-
do atual incita à reflexão e exige 
novas atitudes de projeto. Trata-
-se de uma revolução em outros 
moldes, que coloca os mesmos 
desafios para arquitetos nos qua-
tro quadrantes: reconhecer a di-

de dimensões continentais no 
mundo, o Brasil é o único ociden-
tal que está em desenvolvimento 
e, portanto, tem uma responsa-
bilidade redobrada na busca pela 
inclusão das nações vizinhas”, re-
corda Simon. “´É preciso pensar 
em todas as iniciativas possíveis: 
misturas de usos, misturas so-
ciais, misturas de escalas. Dis-
cutir as tendências nas cidades 
de hoje, debater as práticas da 
Arquitetura frente às formas de 
segregação ou de autoenclausu-
ramento, falar dos enclaves visí-
veis e invisíveis, da sustentabili-
dade das cidades e da resiliência 
de grupos, sítios, recursos, ativi-
dades, modos de vida e práticas 
arquitetônicas”, explana. 

Simon declara, ainda, que es-
tamos diante da “Quarta Revolu-
ção Industrial”, e devemos estar 
atentos às grandes e rápidas 
transformações que estão em 
curso, o que inclui o uso crescen-
te de tecnologias disruptivas. 

Debates Formuladores e Eventos 
Complementares
Nos meses anteriores ao 27º Congresso Mundial de Arquite-
tos UIA2020RIO serão destacados, de março a junho, cada um 
dos eixos temáticos. A ideia é aprofundar e divulgar um deles 
por mês.
“A programação que os CAUs e as demais entidades e univer-
sidades realizarem em 2019 vão municiar esses eventos nos 
meses antecedentes”, explica Magalhães. “E, destes eventos, 
serão extraídas propostas a serem levadas para o debate em 
julho, no próprio Congresso, sendo um dos pilares das conclu-
sões do 27º CMA UIA2020RIO”, esclarece.

Fórum de cidades
A primeira edição do Fórum de Cidades da Capital Mundial 
da Arquitetura (FCCMA) acontecerá na semana de realização 
do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Deverão fazer parte 
do 1º FCCMA o prefeito do Rio de Janeiro, representantes da 
Unesco e da UIA, representantes das entidades organizado-
ras do 27º Congresso Mundial de Arquitetura, os prefeitos das 
cidades-sede dos últimos cincos congressos (Seul, Durban, 
Tóquio, Turim e Istambul), o prefeito da próxima cidade-sede 
(Copenhague) e autoridades políticas brasileiras que atuem de 
forma efetiva nas questões arquitetônicas e urbanísticas. 
O objetivo de evento será debater grandes questões das cida-
des, sob as perspectivas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e da Nova Agenda Urbana da ONU, formulando um 
conjunto de diretrizes de ação e reflexão para prefeitos, para a 
academia e para a formulação de programas e parcerias. 

versidade, pensar as diferenças, 
construir um mundo comum e, 
ao mesmo tempo, em contínuo 
movimento. O que amplia nossa 
oportunidade e, sobretudo, nos-
so dever de estar no centro des-
sas discussões”.

Ele observa que, por sua di-
mensão, o Brasil assume prota-
gonismo crescente na América 
Latina. “Dentre os cinco países 
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Elisabete França: “os arquitetos 
brasileiros encontraram novas formas de projetar os 
espaços nas cidades, com respeito às pré-existências 
urbanas e aos saberes construídos pelos moradores”

Arquiteta e urbanista 
e diretora de plane-
jamento e projetos 

da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) da cidade de São 
Paulo, Elisabete França é uma das 
organizadoras do 27º Congresso 
Mundial da União Internacional 
dos Arquitetos (UIA2020RIO), 
que acontecerá no Rio Janeiro 
em julho do ano que vem. Nesta 
entrevista ela, que também lecio-
na nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo da Fundação Arman-
do Álvares Penteado (FAAP) e de 
especialização em Planejamento 
e Gestão de Cidades da USP Ci-
dades, comenta o evento e ana-
lisa sua importância.

Móbile: Fale sobre o 27º Con-
gresso Mundial da União Inter-
nacional dos Arquitetos (UIA-
2020RIO) e a escolha do Rio de 
Janeiro para sediá-lo.
EF: A cada três anos, a UIA realiza 
seus congressos em cidades-sede 
escolhidas com seis anos de ante-
cedência. A escolha funciona da 
seguinte forma: as entidades de ar-
quitetos filiadas à UIA apresentam 

competição, apoiado pelos países 
de língua portuguesa e os africa-
nos. Nossa candidatura foi cons-
truída conjuntamente pelas entida-
des brasileiras de arquitetos, sob 
liderança do IAB Nacional, e teve 
como mote a proposta de transfe-
rir o eixo dos debates sobre arqui-
tetura e urbanismo para os países 
da América do Sul e Central.

candidaturas de cidades-sede. No 
primeiro turno, são selecionadas 
duas opções, que concorrem em 
uma espécie de segundo turno. A 
candidatura do Rio de Janeiro, por 
exemplo, foi apresentada em Du-
bai, no ano de 2014, juntamente 
com Paris e Melbourne. A capital 
francesa foi eliminada no primeiro 
turno, e o Rio de Janeiro venceu a 
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Móbile: Fazia tempo que esse 
Congresso não acontecia em 
solo latino-americano?
EF: Ah, sim, bastante tempo. 
Quatro décadas separam o últi-
mo congresso da UIA realizado 
em um país latino-americano. 
Este ocorreu na cidade do Méxi-
co, em 1978. 

Móbile: Qual a importância de 
deslocar o eixo das atenções 
para a América Latina?
EF: Temos uma nova realidade ur-
bana no continente. Quase todas 
as grandes cidades passaram 
por processos de urbanização de 
grandes dimensões. A precarie-
dade urbana se impõe nos cená-
rios cotidianos, e os desafios pro-
fissionais dos arquitetos atuantes 
nessas condições precisam ser 
discutidos. A eles, cabe a missão 
de propor soluções em escala 
crescente para os problemas que 
se apresentam.  

Móbile: Em que medida este 
evento se diferenciará das 26 
edições anteriores?
EF: Será uma oportunidade de 
deslocarmos o foco dos deba-
tes sobre a arquitetura, de uma 
perspectiva europeia, norte-ame-
ricana, para a realidade latino-
-americana, seus desafios e pos-
sibilidades. Uma oportunidade de 
apresentar aos visitantes a produ-
ção pós-movimento moderno, os 
novos valores assentados nas es-
pecificidades da região, com suas 
culturas e tradições. O Congres-
so também mostrará ao público 
a produção atual voltada para o 
atendimento da imensa clientela 
moradora dos bairros precários, 
carentes de soluções urbanísti-
cas e habitacionais. Outro aspec-

to fundamental será a aborda-
gem de questões relacionadas às 
mudanças climáticas, ao esgota-
mento dos recursos naturais, sob 
a perspectiva das contribuições 
que a arquitetura e o urbanismo 
podem proporcionar.  

Móbile: Como a interação dos 
nossos arquitetos com seus 
colegas de outros países pode-
rá trazer contribuições práticas 
aos profissionais brasileiros? 
EF: No mundo contemporâneo, 
o compartilhamento de ideias e 
experiências é fundamental para 
aprimorar conhecimentos e prá-
ticas profissionais. No campo da 
prática profissional, os arquitetos 
brasileiros terão a oportunidade 
de conhecer e debater as formas 
de organização dos colegas de 
outros países. Acredito que será 
um fórum oportuno para o deba-
te sobre as formas de contrata-
ção de projetos. Este é um tema 
atual e necessário, sobretudo 
em razão das restrições cada vez 
maiores que as novas legislações 
impõem à contratação de proje-
tos. O mais importante, porém, 
é que o Congresso, assim como 
todo o processo preparatório rea-
lizado ao longo de 2020, coloca-
rá em destaque a arquitetura e 
sua importância para as cidades 
e para a sociedade. Trata-se de 
oportunidade única para a divul-
gação da profissão e da produção 
dos arquitetos.

Móbile: Complementando a 
questão anterior, comente a 
interação inversa, ou seja: qual 
será a importância de levar 
mais conhecimento sobre a 
nossa arquitetura aos profis-
sionais de outros países?

EF: A arquitetura brasileira sem-
pre foi recebida com atenção em 
outros países, especialmente 
quando falamos da produção mo-
derna dos anos 1940-50. A partir 
dos anos 1960, por causa de uma 
série de acontecimentos, perde-
mos o espaço que ocupávamos, 
e essa lacuna perdurou por várias 
décadas. Acredito que estamos 
em um momento de voltar a 
mostrar ao mundo nossa produ-
ção das décadas mais recentes, 
em especial a partir dos anos 
2000, com todas as ideias e re-
alizações de uma geração jovem, 
talentosa e criativa. Poderemos 
mostrar, por exemplo, que os 
arquitetos brasileiros encontra-
ram novas formas de projetar os 
espaços nas cidades, mantendo-
-se alinhados à pauta atual. Esta 
exige, por exemplo, o respeito 
às pré-existências urbanas e aos 
saberes construídos pelos mora-
dores. ¥
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CONCURSO

Monumento à Memória Feminina

Em parceria com o coletivo Arquitetas Invi-
síveis e do projeto ELAS, da FAU UNB, o 

Portal Projetar.org realizou um concurso para 
um monumento dedicado à memória das 
mulheres, localizado no eixo monumental em 

Brasília (DF). O concurso visa a promover a re-
flexão e o debate entre os futuros arquitetos 
e arquitetas sobre o poder da igualdade entre 
cidadãs e cidadãos. Entre os 56 trabalhos ins-
critos, venceu o projeto de Dante Akira Uwai. 
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Autor: Dante Akira Uwai
Universidade de Brasília - UNB - Brasília/DF

1o LUGAR
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CONCURSO MONUMENTO À MEMÓRIA FEMININA

1o LUGAR
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Autores: Heinrich Froese Neto,  Ana Carolina Naomi Yokota, 
Beatriz Dutra Alves e Erik Hiroshi Kusakariba
Universidade Federal do Paraná - UFPR - Curitiba/PR

2o LUGAR
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CONCURSO MONUMENTO À MEMÓRIA FEMININA

Autores: Ana Luisa 
Magalhães Moura, Camilla 
Mafra Rodrigues e Julia Katz 
Dorella Linhares
Universidade Fumec - 
FUMEC - Belo Horizonte/MG

3o LUGAR



43Janeiro l Fevereiro  l Março 2019

MENÇÕES HONROSAS

Autores: Rodolfo Araújo Cavalcanti de Lira
Paulo Gonçalo da Silva Neto
Letícia Allye Luna Nogueira
Faculdade Santa Maria - Cajazeiras /PB

Autores: Débora Caroline Boniatti Silva, Monique 
Rodrigues Carrazzoni, Camila de Oliveira Porto e 
Mariana Branco Froner
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS - Porto Alegre/RS
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PATRIMÔNIO

Para preservar o patrimônio 
do Estado de São Paulo 

O Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo de 
São Paulo (CAU/SP) 

e a Secretaria de Cultura do Es-
tado de São Paulo assinaram em 
dezembro último um Termo de 
Cooperação Técnica.

Inédito entre os dois órgãos 
públicos, este convênio contem-
pla propostas para melhorar a 
administração e fiscalização dos 
bens tombados no Estado, bem 
como a formação de profissio-
nais nas áreas de restauro e pre-
servação.

Uma dessas iniciativas trata 
de implementar a “Lista do Pa-
trimônio Paulista em Perigo”, ins-
pirada em iniciativa da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) que, desde 1972, compi-
la a “Lista do Patrimônio Mundial 
em Perigo”, uma relação de sítios 
(naturais ou construídos) que ne-
cessitam de intervenção urgente. 

A “Lista” paulista tem por 
base uma proposta de monito-
ramento e classificação de bens 
protegidos elaborada pelo Con-
dephaat (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do Estado 
de São Paulo) ainda em 2012.

O Estado de São Paulo já 
tombou mais de 450 bens cultu-
rais e possui mais de 110 outros 
em processo de tombamento, 
que, isolados ou em conjunto, de 
propriedade tanto pública como 
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Museu Catavento, São Paulo

particular, somam cerca de três 
mil imóveis sob sua tutela.

Mas tragédias recentes, 
como o incêndio e o desabamen-
to de prédios históricos no Esta-
do, mostram que o instrumento 
do tombamento nem sempre é 
suficiente para garantir sua pre-
servação efetiva. 

Muito além do 
tombamento

Por meio do Termo de Coope-
ração Técnica, a iniciativa do Con-
dephaat será retomada, levando 
em conta uma metodologia de 
levantamento cruzado de infor-
mações sobre o estado de con-
servação, adequação de uso e 
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governança dos bens protegidos, 
com o objetivo de definir as priori-
dades para sua preservação. 

Conforme a Carta de Re-
comendações de Nairóbi da 
UNESCO (1976), a proteção do 
patrimônio não se restringe ao 
tombamento – com frequência, 
apenas o ponto de partida nesse 
processo – e pressupõe acompa-
nhamento contínuo da condição 
dos bens culturais protegidos. 

Ainda que inspirada em ex-
periências internacionais, esta 
metodologia considera princi-
palmente as especificidades do 
conjunto de bens protegidos 
pelo Estado de São Paulo.

A adequada gestão das infor-
mações sobre os bens tombados 
e em processo de tombamento 
vai permitir, também, a identifi-
cação de subgrupos de bens cujas 
características comuns permitam 
compartilhamento de medidas de 
intervenção – de modo a possibili-
tar a formulação e adoção de políti-
cas específicas para sua proteção. 

Será possível identificar opor-
tunidades inovadoras de parce-
ria para a preservação de bens 
culturais, inclusive no campo da 
Economia Criativa, vinculando-os 

mais efetivamente às dinâmicas 
sociais e econômicas locais e po-
tencializando a geração de valor 
num espectro que vai desde o 
restauro especializado até o fo-
mento do turismo cultural. 

A “Lista do Patrimônio Paulista 
em Perigo” pode se tornar uma 
política pública exemplar para ou-
tros entes federados no Brasil, am-
pliando as possibilidades de ação 
de acordo com a preservação efe-
tiva do patrimônio cultural paulista.

 
Outras iniciativas

Ainda no âmbito do Termo de 
Cooperação, o CAU/SP vai con-
tribuir apoiando a divulgação de 
conhecimento técnico produzido 
pela equipe da Unidade de Pre-
servação do Patrimônio Histórico 
(UPHH, vinculado ao Condephaat), 

abrangendo quatro eixos básicos: 
Modernismo Paulista; Patrimô-
nio Industrial Paulista; Patrimônio 
Urbano e Conjuntos Históricos 
Paulistas; e Patrimônio Colonial e 
Eclético. A intenção é apresentar 
estes trabalhos durante a 27ª edi-
ção do Congresso Mundial de Ar-
quitetos (UIA2020), em junho de 
2020, no Rio de Janeiro.

O convênio inclui também a 
realização de oficinas, cursos e 
palestras para capacitação dos 
profissionais em preservação e 
restauro do patrimônio; a reali-
zação de seminários e debates; 
e a implementação do Programa 
de Assistência Técnica para o Pa-
trimônio Cultural (PAT Cultural), 
com ações de apoio à assistência 
técnica para a população de baixa 
renda, entre outras iniciativas.¥

�	Fazenda 
Lageado, 
Botucatu

�	Colégio Culto 
à Ciência, 
Campinas

�	Casa das Rosas, 
São Paulo

�

� �
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Foco no ser humano

POR SILVIA LAKATOS

Quando esteve à fren-
te da Prefeitura de 
Nova York, por dois 

mandatos consecutivos (totali-
zando 11 anos, de 2002 a 2013), 
o empresário Michael Bloom-
berg elegeu a mobilidade como 
tema prioritário em sua gestão. 
Dentre as medidas adotadas, 
incluíram-se a implantação de 
ciclovias e de um sistema de 
bicicletas compartilhadas; a proi-
bição da circulação de carros 
pela Times Square; a redução do 

limite de velocidade em todas 
as vias da cidade; e a fixação de 
uma meta ambiciosa: erradicar 
definitivamente os acidentes 
com vítimas fatais.

As ações de Bloomberg rece-
beram duras críticas de setores 
da imprensa e do empresariado. 
A estas, o então prefeito e sua 
Secretária de Transportes, Janet-
te Sadik-Khan, procuravam reba-
ter com argumentos técnicos, 
estudos e estatísticas. E, ainda 
que o sonho da “mortalidade 

zero” não tenha se concretizado, 
o fato é que a mais emblemática 
cidade norte-americana colheu 
bons resultados, com redução 
nos acidentes e ganho de quali-
dade de vida por parte da popu-
lação – não tardou para que a ex-
periência nova-iorquina passasse 
a ser vista com mais atenção pe-
los gestores de grandes cidades 
ao redor do mundo.

A expertise aplicada em Nova 
York está na base da Iniciativa 
Bloomberg para a Segurança 
Global no Trânsito. Capitaneada 
pela Bloomberg Philanthropies, 
a instituição dedica-se a “trans-
formar a mobilidade urbana de 
centros urbanos latino-america-
nos como São Paulo, Fortaleza, 
Bogotá e outras sete cidades 
que recebem nosso apoio para 
o aperfeiçoamento de suas po-
líticas de segurança no trânsi-

É possível reestruturar as vias urbanas, mesmo em 
grandes cidades, para melhorar a mobilidade. 
A arquiteta e urbanista Hannah Arcuschin Machado, 
da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no 
Trânsito, nos relata como isso vem sendo feito em São 
Paulo, Fortaleza e outras metrópoles

São Paulo, SP
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to”, conforme explica a arquiteta 
e urbanista Hannah Arcuschin 
Machado, coordenadora de De-
senho Urbano e Mobilidade da 
entidade (veja box).

De acordo com Hannah, que 
também é mestre em Gestão e 
Políticas Públicas pela Fundação 
Getúlio Vargas, as ruas não po-
dem mais ser concebidas sim-
plesmente para a circulação de 
carros: “É fundamental que elas 
sejam seguras e confortáveis 
para todos os usuários da via: 
pedestres, ciclistas, usuários do 
transporte coletivo, veículos de 
carga, motoristas e motociclis-
tas”, afirma. “Convém lembrar 
que, na hierarquia dos modos 
de deslocamento estabelecida 
pela Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana, quem anda a 
pé, de bicicleta e de transporte 
coletivo deve ser priorizado”, ela 
acrescenta.

Dentro desse espírito, a es-
pecialista ressalta que a circu-

No caso da Década de Ação da 
ONU, que começou em 2011, a 
meta era reduzir pela metade 
na época uma taxa que era de 
12/100 mil. Ou seja, para o final 
da década, o objetivo é reduzir 
esse número para 6 mortes para 
cada 100 mil. Essa meta deve 
ser estabelecida no Plano de 
Segurança Viária da cidade, que 
ainda não está pronto.

Dentre as ações apoiadas 
pela Iniciativa Bloomberg em 
São Paulo, incluem-se a requa-
lificação da Área Calma de São 
Miguel, região da Zona Leste 
paulistana que, sob a supervi-
são da Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET), teve sua 
velocidade máxima reduzida. 
Além disso, o bairro está rece-
bendo nova configuração viária, 
dentro do Programa Trânsito Se-
guro da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes. Estão 
previstas 18 intervenções es-
pecíficas em um perímetro que 
engloba a estação ferroviária, o 
calçadão de comércio na Rua 
Serra Dourada, o Mercado Mu-
nicipal e a Capela de São Miguel 
Arcanjo, localizada na Praça Pa-
dre Aleixo Monteiro Mafra, um 
dos pontos de maior movimen-

lação de carros em alta veloci-
dade é o principal fator de risco 
quando se trata de segurança no 
trânsito. “É por isso que as es-
tratégias de moderação de tráfe-
go são tão importantes”, explica 
Hannah. “Refiro-me, por exem-
plo, ao alargamento das calçadas 
na esquina, à implantação de 
travessias elevadas, à colocação 
de lombadas e às chicanas, que 
são os estreitamentos da via, 
feitos com o objetivo de quebrar 
a linearidade e, desse modo, es-
timular a atenção do motorista”, 
comenta a arquiteta.

No Brasil, 
experiências em São 
Paulo e Fortaleza

Em abril de 2018, a Prefeitura 
de São Paulo reafirmou o acordo 
com a Iniciativa Bloomberg para 
a Segurança Global no Trânsito, 
que, desde 2015, apoia a capi-
tal paulista na implementação 
de intervenções de segurança 
viária baseadas em evidência e 
com vistas à redução de lesões 
e mortes no trânsito. A Iniciati-
va está comprometida com o 
conceito de Visão Zero, ou seja, 
consideramos que nenhuma 
morte no trânsito é aceitável. 

Fortaleza, Ceará
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tação naquela área. As medidas 
de moderação de tráfego in-
cluem travessias e interseções 
elevadas, extensões do passeio, 
ilhas de refúgio e rebaixamento 
de guias, que serão somadas a 
uma série de melhorias em pa-
vimentação, iluminação, sinali-
zação e paisagismo.

Além disso, a Prefeitura de 
São Paulo também abraçou um 
plano de segurança viária que 
se pauta pelos conceitos de Vi-
são Zero e Sistemas Seguros, já 
adotados em Nova York, Bogotá 
e Cidade do México. 

Já em Fortaleza, a média de 
mortes no trânsito era alta: um to-
tal de 350 em 2014, ou quase 14 
para cada 100 mil habitantes. A si-
tuação exigia medidas urgentes.

Estas vieram na forma de 
novas ciclovias, faixas exclusi-
vas para ônibus e delimitação 
de “áreas de trânsito calmo”, 
isto é, locais onde as rotatórias, 
lombadas, faixas de pedestre, 
calçadas e placas permitem re-
dução da velocidade dos carros, 
combatendo atropelamentos. 
Também foram providenciadas, 
desde 2015, quando a Iniciativa 

Bloomberg chegou à cidade, a 
redução da velocidade máxima 
regulamentada em diversas vias 
e mais espaço para os pedes-
tres, com ampliação de calçadas. 
Como resultado, foram registra-
das, no ano passado, 256 fatali-
dades no trânsito – uma queda 
de 27% em relação à média 
anual de óbitos observada entre 
2004 e 2014.

E mais medidas estão em 
curso. A Avenida General Osório 
de Paiva, uma das mais críticas 
da capital cearense, ganhará si-
nalização nova e uma faixa exclu-
siva para ônibus. Além disso, o li-
mite de velocidade será reduzido 
de 60 para 50 km/h.

Experiência semelhante foi 
efetuada na Avenida Leste-Oes-
te, outra área de Fortaleza que 
concentrava um alto número de 
acidentes de trânsito, com bons 
resultados: 37% diminuição nas 
chamadas para acidentes. 

Intervenções 
temporárias

Materiais leves, como tinta, 
cones, floreiras e cadeiras de 
praia podem resultar em transfor-
mações rápidas do espaço urbano 
– e mostrar, para o cidadão, que 
muitos espaços que passavam 
despercebidos para ele são, na 
verdade, adequados à circulação, 
à convivência e, em alguns casos, 
à realização de atividades de lazer.

“As transformações no am-
biente construído da cidade cer-
tamente promovem, entre ou-
tras consequências, mudanças 
no comportamento de seus cida-
dãos”, enfatiza Hannah. “Esses 
processos de intervenção tem-
porária servem para testar solu-
ções que ainda não fazem parte 
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Urbanismo a serviço 
da vida

A Iniciativa Bloomberg para a Se-
gurança Global no Trânsito surgiu a 
partir da Década de Ação pela Segu-
rança no Trânsito (2011-2020), lançada 
pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) com o objetivo de conter a 
epidemia de mortes no trânsito no 
mundo. Anualmente, 1,35 milhão 
de pessoas morrem diariamente no 
trânsito, no mundo todo. Por meio de 
ações que ajudem a promover a mu-
dança de comportamento e, principal-
mente, de apoio a implementação de 
intervenções urbanísticas realizadas 
em parceria com as administrações 
das cidades, a Iniciativa Bloomberg 
busca reduzir esses índices dramá-
ticos, sempre desenhando soluções 
específicas para cada região, embora 
lastreadas por experiências anteriores 
que tenham obtido sucesso.

Em geral, os projetos priorizam: 
realização de campanhas de massa 
de mudança de comportamento, para 
promover um trânsito mais seguro e 
em conformidade com as regulamen-
tações vigentes; melhoria da fiscaliza-
ção; adequações do desenho urbano, 
com vistas a tornar as ruas mais segu-
ras; ampliação da sinergia entre todos 
os atores envolvidos – por exemplo, 
os vários departamentos públicos das 
Prefeituras, e os eventuais entes pri-
vados – para reduzir acidentes, lesões 
e mortes no trânsito.

Além das capitais paulista e cea-
rense, a entidade está presente em 
Bogotá (Colômbia), Acra (Gana), Adis 
Abeba (Etiópia), Bandung (Indonésia), 
Bangkok (Tailândia), Ho Chi Minh (Viet-
nã), Mumbai (Índia) e Xangai (China).

dos manuais de desenho das instân-
cias de projeto do setor público, mas 
estão baseadas em evidências. Além 
disso, podem catalisar a transformação 
rumo a uma cidade mais humana e se-
gura”, informa a arquiteta.

Em relação a São Paulo, Hannah 
chama atenção para o “desenvolvimen-
to urbano espraiado” da cidade. “Na úl-
tima revisão do Plano Diretor, tentou-se 
reverter essa lógica e orientar o desen-
volvimento para os eixos de transporte. 
Isso significa que o adensamento se 
voltará para as áreas bem servidas de 
infraestrutura, aproximando emprego e 
moradia”, esclarece. “Essa revisão das 
políticas urbanas tem impacto direto 
na política de mobilidade. Se os deslo-
camentos são menores, fica mais fácil 
ir a pé, de bicicleta ou de transporte 
coletivo”, acrescenta. “Precisamos en-
tender que a reestruturação das vias 
urbanas passa também pela revisão 
do uso e ocupação do solo. Mas, claro, 
isso requer tempo, e a Prefeitura pode 
e deve agir no curto prazo, melhorando 
a infraestrutura para quem se desloca 
de modo sustentável, com a implanta-
ção de ciclovias conectadas, melhoria 
e alargamento de calçadas, construção 
de mais corredores de ônibus e tudo 
o que puder tornar a cidade melhor e 
mais segura para todas as pessoas”, ela 
conclui. ¥

�	Bogotá, 
Colômbia

�	Cidade do 
México, México 

�	Cidade do 
México, México
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Do vitoriano rebuscado 
ao arrojo de Santiago 
Calatrava, estações 
de trem ao redor 
do mundo são 
monumentos ao 
transporte

Muito mais que trilhos 
e plataformas

Existe material suficiente 
para escrever um livro 
sobre as estações de 

trem mais icônicas do mundo. Se-
lecionamos cinco delas, seguindo 
critérios de relevância histórica 
para o desenvolvimento das regi-
ões em que estão inseridas, im-

Estação ferroviária de 
Liège, na Bélgica

portância atual para a mobilidade, 
sua relação orgânica com a cida-
de e, principalmente, aspectos 
únicos de sua arquitetura. 

Porém, antes de começar, 
vale a pena contar um pouco so-
bre o surgimento do transporte 
sobre trilhos...

A locomotiva a vapor foi in-
ventada pelo galês Richard 
Trevithick (1771-1833) em 1804, 
mas a primeira viagem de trem 
com passageiros ocorreu em 
1830. O trajeto inaugural foi fei-
to entre as cidades de Liverpool 
e Manchester, no Noroeste da 
Inglaterra. 

Nos 20 anos seguintes, foram 
instaladas nada menos que 10 
mil quilômetros de linhas férreas 

em todo o Reino Unido – pouco 
mais que a metade da malha to-
tal disponível hoje naquele país.

Sem as ferrovias, não existi-
riam os subúrbios londrinos. Afi-
nal, os trabalhadores só puderam 
morar longe da região central, 
onde os empregos estavam con-
centrados, porque dispunham de 
transporte adequado.

Passado e futuro integrados
Um dos ícones da era de ouro 

do transporte ferroviário inglês é 
a King’s Cross Station, cenário de 
filmes do bruxinho Harry Potter. 
Inaugurada em 1852, a estação 
só foi finalizada em 1868. O edi-
fício de tijolos vermelhos que até 
hoje constitui sua fachada princi-

POR SILVIA LAKATOS
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Estação Central de Amsterdã

pal foi projetado por George Gil-
bert Scott (1811-1878), arquiteto 
da Era Vitoriana dedicado a con-
ceber, construir e restaurar igre-
jas, catedrais e cárceres. Como 
se vê, não é por acaso que sua 
aparência lembra a de uma igreja.

Danificada por bombardeios 
na II Guerra Mundial, a estação 
perdeu sua ala norte e quase foi 
fechada. Mas, em 1967, foi reco-
nhecida como patrimônio histó-
rico nacional, o que levantou a 
necessidade de preservá-la. 

Em 2012, por ocasião das 
Olimpíadas em Londres, a King’s 
Cross Station foi restaurada e re-
modelada. Com projeto do escri-
tório de arquitetura John McAslan 
+ Partners (JMP), a obra – que 
consumiu oito anos de trabalho e 
mais de £ 500 milhões – envolveu 
três operações arquitetônicas 
bastante complexas: requalifica-
ção, restauração e ampliação.

A ala norte foi reconstruída a 
partir de seu desenho original, e 
a fachada de Grau 1 (classifica-
ção dada aos “edifícios relevan-
tes para o contexto histórico do 
Reino Unido”) recebeu restauro 
detalhado. 

Com 7.500 m², o saguão oes-
te da King’s Cross é o destaque 
do projeto e tornou-se o maior 
vão livre estrutural dentre as es-
tações na Europa. Coberto por 
estrutura metálica semicircular, 
apresenta um vão de 150 m de 
largura e 20 m de altura em seu 
ponto mais alto – a maior estru-
tura do tipo jamais utilizada em 
uma estação. Dezenas de co-
lunas de aço são irradiadas de 
um expressivo e pontudo funil 
central, e tanto o centro desse 
semicírculo quanto a fachada tra-
seira do saguão são de vidro, de 
modo a permitir a entrada de luz 
natural. 

Além de ampliar os recursos 
disponíveis para o embarque 
de passageiros, o novo saguão 
acentua as ligações com o me-
trô de Londres, com as linhas de 
ônibus, táxis e conexões com a 
renovada estação do Eurostar, 
St. Pancras.

Beaux-Arts na Big Apple
Em Nova York, a Grand Cen-

tral Station – na verdade, "Grand 
Central Terminal", embora pou-
cas pessoas refiram-se a ela pelo 

nome correto – tem arquitetura 
inspirada no estilo Beaux-Arts, 
que mescla elementos gregos, 
romanos e renascentistas. Foi 
inaugurada em 1913 e, desde en-
tão, serve de ponto de chegada 
ou partida para quase um milhão 
de usuários por dia. 

Com área total superior a 
190.000m², permanece no posto 
de maior área de linha férrea ele-
trificada dos Estados Unidos, e 
desde 1967 é reconhecida como 
patrimônio nacional pela comis-
são norte-americana de preser-
vação de marcos históricos.

O átrio central é de mármore, 
assim como a escadaria dupla. 
No teto altíssimo – a edificação 
tem pé direito de 43 metros – es-
tão desenhadas as constelações 
do zodíaco. Janelas arqueadas 
de mais de 20 de altura com-
pletam o conjunto e permitem a 
passagem de luz natural.

Em sua fachada, grandes ar-
cos são ladeados por colunas co-
ríntias, que, no topo, trazem as 
esculturas dos deuses Mercúrio, 
Minerva e Hércules. Centraliza-
do, está o maior relógio Tiffany 
do mundo, com quase 4 metros 
de diâmetro, e no salão princi-
pal, outro relógio, composto por 
quatro faces feitas de opala, está 
avaliado em pelo menos US$ 
10 milhões pela Sotheby’s and 
Christie’s. Uma curiosidade: to-
dos os relógios do Grand Central 
Terminal estão adiantados em 
exatamente um minuto. Inicial-
mente, essa prática foi adotada 
para evitar atraso de passagei-
ros; depois, virou tradição.

E, por falar em curiosidade, 
uma plataforma secreta (trilho 
61) leva diretamente ao hotel 
Waldorf Astoria. Ela era usada 
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postados em cantos diagonais 
de uma câmara de 50 metros 
de largura, consigam “conver-
sar” por meio de sussurros. Isso 
ocorre porque som é transmitido 
pelo arco do teto.

Além da exuberância visual e 
das atrações paralelas, a Grand 
Central Station exerceu papel 
fundamental ao desenvolvimen-
to de Nova York: seu surgimento 
impulsionou o comércio, a hote-
laria e a instalação de empresas 
no entorno. O terminal e suas 
ligações aos diferentes meios 
de transporte na cidade também 

�

pelo presidente Franklin D. Roo-
sevelt (1933-1945) quando este 
queria passar despercebido... 

Mas existem mais peculiari-
dades. Por exemplo: no quarto 
piso do edifício, é possível jogar 
uma partida de tênis no Clube 
Vanderbilt, que permite o aces-
so de qualquer pessoa mediante 
o pagamento de taxa. 

Outra maneira de se divertir 
é fazer uma visita à Whispering 
Gallery (“Galeria dos Sussur-
ros”), que fica em frente ao Oys-
ter Bar. Ali, uma anomalia acús-
tica permite que dois visitantes, 

levaram ao crescimento da popu-
lação residente no Bronx e nos 
subúrbios a norte de Manhattan.

Ilha artificial e arcadas fluidas
Foi da prancheta de Petrus 

Josephus Hubertus (Pierre) 
Cuypers (1827-1921) que despon-
taram dois dos mais importantes 
ícones da arquitetura mundial: 
a Estação Central de Amsterdã 
(construída entre 1881 e 1889) e 
o Rijksmuseum (iniciado em 1876 
e concluído 10 anos depois), am-
bos na capital holandesa. 

De estilo neogótico, a Estação 
Central é uma joia arquitetônica e 
também um símbolo de supera-
ção de desafios pela engenharia: 
para construí-la, foi necessário 
cavar uma espécie de ilha artifi-
cial e colocar oito mil pilares de 
madeira para dar sustentação à 
estrutura. 

Já em Liège, na Bélgica, po-
demos dar um salto para o futuro 
e encontrar o Terminal Ferroviário 
projetado pelo arquiteto espa-
nhol Santiago Calatrava. Inaugu-
rada em 2009, a estação ostenta 
uma cobertura metálica de 10 mil �
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toneladas em forma de arco. A es-
trutura longitudinal principal, que 
cobre a região das plataformas 
com arcos metálicos paralelos, 
tem 200 metros de comprimen-
to e 73 metros de largura. Para 
fazê-la, foi necessário providen-
ciar uma estrutura particular: a 
cada cinco arcos montados, a 
estrutura era empurrada sobre 
as plataformas com a ajuda de 
macacos hidráulicos. 

Graças à fluidez do desenho 
das arcadas, que se harmoniza 
às linhas das pontes e passa-
gens de ligação, a obra dá uma 
ideia de movimento – ou seja, é 
como se o edifício todo “falas-

se” em transporte, em locomo-
ção. A combinação de aço, betão 
branco e pequenos tijolos de 
vidro proporcionam um telhado 
semitransparente para as áreas 
subterrâneas, permitindo a circu-
lação da luz natural.

Mais do que beleza, porém, a 
Estação de Liège é um símbolo 
de funcionalidade: ela integra o 
modal rodoviário à linha férrea, 
dá acesso ao cais (Rio Mosa) e 
encurta a distância entre os bair-
ros industrial e residencial.

DNA inglês
A Estação da Luz, situada na 

região central de São Paulo, en-

�	King’s Cross 
Station, em 
Londres   

� Grand Central 
Station, em 
Nova Iorque

�  King’s Cross 
Station, em 
Londres   

�	Estação da Luz, 
em São Paulo

trou em funcionamento no dia 1º 
de março de 1901. Era a época 
áurea da economia cafeeira, e o 
empreendedor Irineu Evangelista 
de Sousa (1813-1889), o “Barão 
de Mauá”, havia buscado na Ingla-
terra a parceria necessária para 
realizar seu sonho: implantar uma 
linha férrea que facilitasse o esco-
amento do precioso grão. Foi as-
sim que, na segunda metade do 
século 19, o Brasil viu surgirem 
suas primeiras ferrovias.

Projetado por Charles Henry 
Driver (1832-1900), o prédio em 
que funciona a Estação da Luz é 
um dos legados daquele período 
– e ainda funciona como impor-
tante ponto de integração entre 
linhas de metrô e trem, inclusive 
intermunicipal.

Alta, simétrica, rica em de-
talhes, a Estação da Luz retrata 
bem o estilo vitoriano ao qual 
Driver era adepto. Suas nume-
rosas janelas possuem divisões 
quadriculadas e venezianas em 
madeira, e apresentam, assim 
como as portas, detalhes em fer-
ro escuro.

A torre, encimada por um re-
lógio que lembra o Big Ben lon-
drino, é um de seus aspectos 
mais famosos, bem como o tijolo 
aparente e as estruturas metáli-
cas da gare, que é ladeada por 
quatro torreões, repetindo a tipo-
logia e as linhas empregadas no 
corpo principal da estação.

Hoje, a Estação da Luz é a 
segunda mais movimentada da 
rede metro-ferroviária de São 
Paulo, com uma entrada de 147 
mil passageiros por dia. É supe-
rada apenas pela Estação Brás, 
também daquele período, e que 
hoje comporta a circulação diária 
de 150 mil pessoas. ¥

�

�
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Arquitetura e Urbanismo 
na sala de aula

Dados do Ministério 
da Educação (MEC) 
informam que hoje 

existem 418 cursos de Arquite-
tura e Urbanismo em funciona-
mento no Brasil. Nos dois sé-
culos que separam a criação do 
primeiro curso de Arquitetura no 
Brasil (veja box) do cenário atual, 
em que arquitetos e urbanistas 
devem, por exemplo, dominar 
novas tecnologias, muita coisa 
mudou: a forma como as pes-
soas moram e se locomovem, 
o conceito de bem-estar e, 
principalmente, o adensamen-
to urbano – segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), 57% dos brasilei-
ros concentram-se em 6% dos 
municípios do País. 

A nova realidade impõe no-
vos desafios ao exercício e 
também ao Ensino de Arquite-
tura e Urbanismo: “Entender 
as demandas da sociedade e 
se envolver com a produção de 
espaços mais equilibrados am-
bientalmente e economicamen-
te viáveis têm sido uma busca 
desta profissão”, observa o Dr. 
José Antonio Lanchoti, arquiteto 
e urbanista, conselheiro e coor-
denador da Comissão de Ensino 
e Formação do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo de São 
Paulo (CEF CAU/SP). Ele ressal-
ta que “a busca pelo equilíbrio 

Ensino versus mercado
A existência de uma pos-

sível “discrepância” entre as 
demandas do mercado e o que 
se ensina nas universidades 
tem sido bastante discutida nos 
últimos anos – e ela, de fato, 
existe, como reconhece a Dra. 
Ana Elena: “Nem sempre as so-
luções técnicas preferidas pelo 
mercado são as melhores para o 
conforto ambiental humano”, ela 
afirma. “É necessário garantir a 
autonomia do profissional des-
de a sua formação, para que ele 
possa contribuir e exercer papel 

entre a teoria e a prática tem 
sido uma constante nas discus-
sões de ensino e formação”.

“O arquiteto e urbanista tem 
a incumbência de conformar os 
espaços para a vida das pesso-
as. A profissão é muito comple-
xa, pois envolve diversas áreas 
do conhecimento e exige ca-
pacidade de observação, ima-
ginação e criação, quando não 
de invenção de soluções para 
problemas arquitetônicos e ur-
banísticos, que representam a 
construção da paisagem de nos-
sas cidades”, ressalta Ana Elena 
Salvi, doutora em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade 
de São Paulo e pro-
fessora pesquisado-
ra da Universidade 
Católica de Santos 
e da Universidade 
Paulista.
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de transformador e de educa-
dor no que tange à boa confor-
mação dos espaços, como diz o 
autor italiano Carlo Giulio Argan”, 
garante a professora.

Ela destaca, ainda, que não 
se pode confundir o advento 
de novas tecnologias com de-
mandas de mercado, ainda que 
este possa, em certa medida, 
“exigir” esse conhecimento 
dos profissionais da área. “A 
tecnologia nos impõe a revisão 
de algumas etapas de procedi-
mentos, mas isso não muda o 
caráter do papel do arquiteto e 
urbanista”, afirma. “O mercado 
precisa aprender o que é boa 
Arquitetura e bom Urbanismo 
para vender espaços de boa 
qualidade para todos”, enfatiza. 
E, referindo-se ao Building Infor-
mation Modeling (BIM: em por-
tuguês, Modelagem de Infor-
mações da Construção), a Dra. 
Ana Elena alerta: “O mundo se 
transforma em grande velocida-
de. Cabe aos docentes interagir 
com a realidade real e virtual 
dos novos profissionais, que já 
nascem plugados no mundo e 
se relacionam com um universo 
antes inimaginável”.

Lanchoti ainda lembra que o 
CAU/SP tem buscado aprimorar 
as discussões sobre esses te-
mas, inclusive com a proposta 
de chamamento de modelos 
inovadores e a promoção de 
boas práticas no ensino e for-
mação do arquiteto e urbanista.

O arquiteto e urbanista 
em sala de aula

A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Brasileira (LDB – 
Lei nº 9.394/1996) estabeleceu 

regras para o funcionamento de 
cursos de Arquitetura e Urbanis-
mo em todo o país, para todas as 
Instituições de Ensino, públicas 
e particulares. “Uma dessas exi-
gências refere-se à titulação do 
corpo docente”, destaca Lancho-
ti. “Os professores devem ser 
mestres e doutores, mas isso 
não basta para assegurar a qua-
lidade do ensino”, comenta. “A 
constante busca pela melhoria 
da formação dos arquitetos e ur-
banistas passa pelas discussões 
sobre conhecimentos e habilida-
des necessários ao atendimento 
das atribuições previstas na Lei 
que regula a profissão (Lei nº 
12.378/2010)”.

Lanchoti ressalta que o CAU 
vem discutindo a implantação 
de formas de validação da qua-
lidade dos cursos pelo país. 
“No momento, está em curso a 
realização de um projeto-piloto 
de Acreditação de Cursos com 
Instituições de Ensino Superior 
(IES) voluntárias”, explica.

A Dra. Ana Elena, por sua 
vez, lembra que “a imitação é 
inerente ao ser humano, como 
disse Aristóteles em sua Poéti-
ca. Portanto, o exemplo é fun-
damental para a formação dos 
alunos. Quem tem a intenção 
de seguir a carreira acadêmica 
deve se dispor a continuar estu-
dando sempre”. ¥

História do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo

No Brasil, o primeiro curso 
de Arquitetura foi instituído em 
1816, graças a um decreto assi-
nado pelo então rei D. João VI, 
que criou, no Rio de Janeiro, a 
“Escola Real de Ciências, Artes 
e Ofícios”, por ocasião da visão 
de uma missão artística france-
sa ao país. Dentre os primeiros 
professores contratados, havia 
nomes como os dos pintores 
Jean-Baptiste Debret (1768-1848) 
e Nicolas-Antoine Taunay (1755-
1830), além do arquiteto e jurista 
Auguste Henri Victor Grandjean 
de Montigny (1776-1850) – to-
dos franceses e, àquela altura, 
mundialmente reconhecidos pela 
qualidade das suas obras.

O tempo passou, o ensino 
mudou. Na São Paulo de 1920, 
surgiu um movimento pela cria-

ção de uma cadeira de Urbanismo 
inserida no curso de Arquitetura, 
e na década seguinte o arquite-
to Lúcio Costa tentou emplacar 
uma reforma curricular na Escola 
de Belas Artes, pleiteando – sem 
sucesso – a inclusão das discipli-
nas de Urbanismo e Arquitetura 
Paisagística. 

Foi apenas em 1935 que o pri-
meiro curso de Urbanismo passou 
a ser ministrado na Universidade 
do Distrito Federal (então, sediada 
no Rio de Janeiro). Ainda assim, 
sua relevância só começou a ser 
efetivamente reconhecida quan-
do a Reforma do Ensino Superior, 
aprovada pelo Conselho Federal 
de Educação, em junho de 1969, 
unificou os cursos de Arquitetura 
e Urbanismo, dando origem ao 
modelo que vigora até hoje.
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INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Empreender, unir e inovar

Uma casa de 155 metros 
quadrados, com nove 
ambientes planejados 

por 10 arquitetos de primeiríssima 
linha: o Instituto Business House 
– ou simplesmente “B. House” – 
nasceu com a proposta de ser um 
espaço de coworking sob medida 
para profissionais de Arquitetura e 
Design de interiores. “Desconhe-
ço a existência de algo similar no 
mundo”, declara sua idealizadora, 
a arquiteta Rosana Ferrari. “Fize-
mos uma pesquisa no momen-

O Instituto Business 
House, em Jundiaí, é 
pioneiro em integrar 
os diversos elos da 
cadeia da construção 
civil e, ao mesmo 
tempo, estimular boas 
práticas em negócios e 
sustentabilidade

to da criação do Instituto e nos 
inspiramos no modelo de uma 
empresa multinacional focada na 
promoção de coworking”, ela expli-
ca. “Mesmo assim, concebemos 
algo diferente, porque segmenta-
mos a abrangência do B. House 
para o setor da construção civil”, 
esclarece a empreendedora, que 
tem especialização em Urbanis-
mo Moderno e Contemporâneo e 
atualmente é diretora administra-
tiva financeira do B. House.

Quase por acaso
O embrião do instituto re-

monta a um projeto que Rosana 
Ferrari tentou emplacar no início 
de 2018. “Íamos realizar uma 
Mostra de Arquitetura voltada 
ao retrofit”, relembra. “A ideia 
consistia em reformar um galpão 
construído em 1960, situado no 
Jardim Rafael de Oliveira, em 
Jundiaí (SP), e depois converter 
o espaço em sede da ‘Casa de 
Negócios para a Mulher Empre-
sária’”, afirma Rosana. 

Quando o projeto foi cance-
lado,  depois de já prospectado 
25 patrocinadores, a arquiteta 
decidiu que não desperdiçaria o 
esforço empregado até ali. “Co-
mecei a pesquisar qual seria o 
propósito de uma casa de ne-
gócios e de que maneira pode-
ríamos aproveitar o potencial da-
quelas empresas que já haviam 
assumido o compromisso de 
participar da reforma”, ela conta

Um de seus primeiros pas-
sos foi convidar Lurdes Dorta, 
especialista em eventos, mes-
tre em Turismo e Hotelaria, com 
nove livros escritos sobre o 
tema. “Começamos a desenhar 
juntas aquilo que seria, no início, 
apenas um coworking da Cons-
trução Civil”, relata Rosana, que 
tem mais de 30 anos de atuação 
em Jundiaí e, valendo-se desse 
prestígio, conseguiram juntas, 
captar o patrocínio de 104 em-
presas e oito escritórios de ar-
quitetura. 

Instituto Business House, em Jundiaí/SP
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“Em 7 de dezembro, finalmente inauguramos 
a sede do B. House”, celebra Rosana. “Atualmen-
te presidido por Lurdes Dorta, o instituto promove 
a interação entre diferentes players da construção 
civil e realiza eventos voltados a divulgar o Institu-
to e seus conceitos”, informa.

Plano de ação 
Em janeiro de 2019, os integrantes do B. House 

aprovaram, em Assembleia Geral, um Plano de Ação 
que prevê associar todos os 104 patrocinadores, além 
de outras empresas que já manifestaram interesse 
em participar do Instituto. “Também queremos pro-
mover encontros semanais para troca de experiências 
e geração de negócios”, revela a arquiteta. “Teremos 
rodadas de negócios em dias específicos e perío-
dos noturnos, com palestras de empresários sobre 
tecnologia e tendências em produtos de interesse na 
cadeia produtiva da construção civil”, diz.

Rosana ressalta que qualquer empresa ligada à 
construção civil ou mesmo profissionais, como enge-
nheiros ou arquitetos e urbanistas, poderão se asso-
ciar e participar do network e das rodadas de negócios.

Desafios e aprumo tecnológico
Lurdes Dorta e Rosana Ferrari garantem que, 

muitas vezes, ainda se surpreendem com a dimen-
são alcançada pelo B. House, inclusive no que se 
refere ao seu alto padrão tecnológico. “Quando pen-

Parceiros de primeira hora
A primeira Mostra de Arquitetura e Urbanis-

mo do B. House contou com a participação de 
oito escritórios de arquitetura, dos quais 10 pro-
fissionais tomaram parte direta no projeto. São 
eles: Beatriz Migliorini, Danielle Albuquerque, 
Larissa Carassini, Leticia Passarini, Marcelo Ca-
munhas (que faleceu alguns dias após a inaugu-
ração), Mariangela Mendes, Nancy Laranjeira 
Camargo, Rosana Ferrari, Tereza Raymundo e 
Tony Hernandez Rozo.

Além disso, 10 instituições, não necessaria-
mente relacionadas à cadeia produtiva da cons-
trução civil – mas que reconheceram a impor-
tância do projeto – firmaram convênio com o 
Instituto: ABIH, ADEJ, ACE, CIESP, AB AU, ITIE, 
MQD, Proempi e SEBRAE.

samos em fazer um espaço colaborativo, não imagi-
návamos criar tão rapidamente essa conexão, como 
algo maior e mais complexo, onde o Instituto B. 
House seria gerenciado por meio de uma platafor-
ma digital global, que utiliza a tecnologia blockchain”, 
sublinham. 

Rosana assegura que, em breve, cada membro 
do B. House terá uma Identidade Digital Global e 
um Ativo Digital (Cripto Ativo), que permitirá “a uti-
lização do instituto em conexões intercontinentais, 
gerando negócios além das nossas fronteiras”. 

Mas, se por um lado o B. House está conectado 
ao mundo das tecnologias disruptivas, o mesmo 
não ocorre no meio acadêmico onde se formam ar-
quitetos e urbanistas. “O setor da construção civil 
não acompanha os avanços tecnológicos de outros 
setores”, lamenta Rosana. “As universidades se 
atêm, na grade curricular, às formas de construção 
tradicionais, e esse é um dos fatores que limitam 
o acesso à habitação no Brasil”, constata a empre-
sária. “Fala-se que a habitação deve ser construída 
em larga escala, mas esse discurso acadêmico não 
é transposto para a prática, para a formação de pro-
fissionais que de fato enfrentarão os desafios de 
um futuro próximo”, ela critica. 

“Nessa lógica de inovação, o processo de retrofit, 
que é estimulado pelo B. House e pela parceria com 
o Instituto de Tecnologia e Inovação das Edificações 
(ITIE), é essencial porque mostra que áreas centrais 
abandonadas podem ser recuperadas e ocupadas, e 
também, porque permite aflorar técnicas construti-
vas inovadoras, muitas das quais são utilizadas em 
larga escala nos Estados Unidos e em países euro-
peus”, assinala a arquiteta. ¥

Instituto Business House, em Jundiaí/SP
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OLHAR DO ARQUITETO

André Gomes
Cobertura do Mercado Municipal de São Paulo

Viviane Bartolo 
Biblioteca municipal de Stuttgart, na Alemanha
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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".

Cecília Martins Molina
Aeroporto de Marrakech-Menara, no Marrocos
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OUVIDORIA

Rem Koolhaas, na Ho-
landa, nos anos de for-
mação, queria ser um 

arquiteto brasileiro. 
Naqueles anos 50, a exposi-

ção Brazil Builds do MoMA ainda 
repercutia e dava-se andamento, 
em pouco mais de três anos, à 
epopeia da criação, invenção e 
construção de Brasília. São mui-
tos os testemunhos, de Álvaro 
Siza a Kenneth Frampton, a re-
latar o encantamento produzi-
do pelas notícias arquitetônicas 
que chegavam do Brasil, sinais 
animadores no difícil período 
de reconstrução do pós-guerra. 
Por aqui, tudo parecia possível, 
como se fôssemos a China de 
hoje daqueles tempos. 

Recordo esses fatos sem ne-
nhum traço de ingênuo ufanismo 
ou saudade de uma pretensa Ida-
de de Ouro. O saudosismo, afi-
nal, costuma ser péssimo com-
panheiro e ainda pior guia para 
quem, como nós – arquitetos e 
urbanistas, tem a obrigação de 
construir o futuro.

Se não é de saudade, no 
entanto, que devemos nos mu-
niciar, também não será de am-
nésia, a ausência de memória 

UIA 2020 e o resgate 
do Direito à Cidade
POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

tão comum entre nós, sobre-
tudo agora em que tudo parece 
tão difícil, às vezes, impossível. 
Ivan Lessa dizia que o Brasil é 
um país que, a cada 15 anos, es-
quece tudo o que aconteceu nos 
últimos 15 anos e recomeça... 
A sabedoria dos gregos antigos, 
entretanto, fazia das Musas, que 
presidiam as artes e as técnicas, 
as filhas prediletas da divindade e 
de Mnemósine, a Memória.

Temos muito a lembrar, cele-
brar, aprimorar e replicar como 
produção e contribuição da Ar-
quitetura brasileira para a cons-
trução do país mais justo com 
que sonhamos e que parece a 
cada dia mais distante, esmaga-

do pela triste realidade do noti-
ciário cotidiano. 

Nomeada pela UNESCO a Ca-
pital Mundial da Arquitetura em 
2020, ano em que sediará o 27º 
Congresso da UIA (União Inter-
nacional dos Arquitetos), o Rio de 
Janeiro terá, com certeza, muita 
coisa bela e relevante a apresen-
tar aos milhares de visitantes 
que chegarão de toda parte. Não 
terá, entretanto, como esconder 
aquela que é com certeza nos-
sa maior mazela, a gigantesca e 
ostensiva presença das favelas, 
milhares de habitações precárias 
em que vivem, como em todas 
nossas grandes cidades, os mi-
lhares, milhões de brasileiros a 
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quem não é concedido o pleno 
Direito à Cidade. 

A correção desse enorme 
problema deveria ser uma das 
maiores, se não a maior preocu-
pação de toda a sociedade e para 
isso nunca faltou a contribuição 
competente e entusiasmada de 
nossos arquitetos. É preciso ati-
var a memória e lembrar o sem-
-número de propostas e projetos 
que já foram desenhados e, in-
felizmente, nem sempre imple-
mentados pelos governantes e 
empresários a quem caberia pro-
mover a construção do território. 
Dos projetos de habitação social 
dos anos 40, passando por Brasí-
lia, Cajueiro Seco de mestre Acá-
cio Gil Borsoi no sertão, o con-
junto CECAP, em Guarulhos, de 
Artigas, Paulo Mendes da Rocha 
e Fábio Penteado, Favela-Bairro e 
Bairro-Cidade de Conde, Sergio 
Magalhães e equipe no Rio, Curi-
tiba de Lerner e colegas, as mui-
tas iniciativas paulistas das coo-
perativas e grupos de arquitetos 
e cidadãos empenhados na cons-
trução da cidade mais justa, às 
magníficas realizações no âmbito 
da habitação social comandadas 

na Prefeitura Municipal de São 
Paulo pela colega Bete França, 
é rico o acervo de boas práticas 
com as quais aprendemos e que, 
com orgulho, podemos apresen-
tar aos visitantes. Os arquitetos 
brasileiros estão, sim, aptos à 
imensa tarefa de corrigir os ru-
mos desastrosos que tomaram 
nossas cidades, mas não pode-
remos fazer isso sozinhos. É pre-
ciso que a sociedade tenha essa 
pauta como prioridade maior e 
exija dos governantes o seu aten-
dimento, tarefa que compartilha-
remos com satisfação com todos 
os outros profissionais necessá-
rios – engenheiros, sociólogos, 
educadores, advogados, agen-
tes públicos, toda a sociedade, 
enfim, tendo sempre claro que 
é a nós, arquitetos e urbanistas, 
que cabe a tarefa de coordenar o 
encontro e definição das corretas 
soluções espaciais e construtivas 
no desenho da cidade.

O CAU/SP criou em 2018, a 
partir da iniciativa oportuna da 
Conselheira Violêta Kubrusly, a 

Comissão UIA 2020, encarrega-
da do acompanhamento e propo-
sições para o Congresso da UIA. 
É uma comissão temporária e 
sem atribuições executivas, mas 
que deve exercer importante 
papel irradiador junto às demais 
comissões do CAU/SP e a toda 
a classe de arquitetos paulistas 
na preparação e repercussão das 
pautas do Congresso no Rio. 

Está sendo montada uma 
Agenda Paulista para comple-
mentar o evento, colaborando 
para o sucesso desse importan-
te tempo de reflexão que tam-
bém será, não temos dúvida, um 
momento de festa.

Quem sabe também um mo-
mento significativo de mudança 
de rumos, com a indicação do 
resgate e aprimoramento das 
boas práticas arquitetônicas e 
urbanísticas que já produzimos 
- nossa contribuição à conquista 
e extensão do Direito à Cidade a 
realmente todos os cidadãos. ¥ 
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Feicon Batimat, 
de 9 a 12 de abril
Este ano, cerca de 700 expositores estarão 
distribuídos pelos 85 mil m² do São Paulo 
Expo, apresentando em primeira mão os 
principais lançamentos e tendências para 
todo o setor da construção civil.

FIQUE 
ATENTO

Ohtake em dose dupla
Duas exposições sobre as obras do 
arquiteto Ruy Ohtake foram abertas 
na capital paulista, em fevereiro. No 
Museu da Casa Brasileira, o público 
pode conferir cerca de 40 projetos que 
foram construídos ou que estão em 
processo de construção. Já no Instituto 
Tomie Ohtake, 25 peças escolhidas 
para exibição apresentam o trabalho 
dele como designer.

Documentário ARQ.DOC
As histórias por trás de projetos de 
Arquitetura e intervenções urbanas é a 
proposta da série documental inédita ARQ.
DOC, exibida no YouTube desde o final do 
mês de janeiro. Dirigida e produzida por 
Augusto Custódio, a primeira temporada 
terá 11 episódios quinzenais, com duração 
média de 20 minutos cada, com versões 
legendadas em inglês e espanhol. 

Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo/SP
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Samuel Kruchin - 
Arquitetura
Com projetos que datam de 1986 - 
como a primeira fase da Residência 
Capobianco - até os dias de hoje, o 
livro evidencia o percurso do trabalho 
do arquiteto, que assina projetos que 

atendem aos mais 
diversos programas e 
escalas, de shoppings 
centers a complexos 
arquitetônicos com 
diferentes usos.

Casinhas para cães
Depois de ter passado pela China, 
Estados Unidos e Japão, a exposição 
de casinhas de cachorro chegou no 
Brasil em janeiro, na Japan House, em 
São Paulo. Além de apresentar novas 
ideias arquitetônicas voltadas para os 
bichinhos, o projeto também busca 
explorar a capacidade criativa dos 
profissionais. Com entrada gratuita, 
até o dia 7 de abril.
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“Infelizmente, a arquitetura muitas 
vezes virou o métier do agradar a 
todo custo. Isso é grave, é trair sua 
real função, que é a de construir 
lugares em que as pessoas se 
sintam bem e de buscar a beleza” 

Renzo Piano, arquiteto e urbanista, em 
entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, de 
14 de janeiro de 2019.

Centro Georges Pompidou, em Paris, na França

A
ce

rv
o 

C
A

U
/S

P



64

CAU/SP NA MÍDIA

Veja São Paulo
18/01/2019

A arquiteta Adriana Levisky, conselheira do CAU/SP, parti-
cipa da matéria de capa da revista sobre as soluções que 
estão sendo tomadas para melhorar os problemas da Ave-
nida Berrini, como a baixa oferta de opções culturais, áreas 
verdes e de lazer, além do trânsito complicado.

 

Confira os destaques do 
CAU/SP na imprensa
Tenha acesso ao clipping completo por meio do QR Code
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Jornal ABC repórter
05/12/2018

Para aprofundar as discussões sobre 
planejamento urbano, com o apoio 
do CAU/SP, a Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de São Caetano 
do Sul ofereceu aos profissionais da 
região o curso gratuito “Planejamen-
to Urbano e Parâmetros Urbanísticos 
Contemporâneos”. 

 

 
Galeria da Arquitetura
17/01/2019

Assinado entre o CAU/SP e a Secreta-
ria de Cultura do Estado de São Paulo, 
um Termo de Cooperação Técnica para 
preservar e valorizar o patrimônio cul-
tural estadual visa melhorar a adminis-
tração e a fiscalização dos bens tomba-
dos, além de qualificar e capacitar os 
arquitetos e urbanistas.
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PONTO DE VISTA  MARTA MARIA LAGRECA DE SALES*

Mesmo antes dos desastres recentes de 
Mariana e Brumadinho, a situação do “Qua-

drilátero Ferrífero”, onde se instalam, dentre ou-
tras, as estruturas minerárias da Companhia Vale, 
nunca deixou de exigir um olhar atento e crítico, 
poucas vezes traduzido em ações efetivas. Um ter-
ritório que compreende vinte e cinco municípios, 
singulariza-se pelo rico patrimônio ambiental e por 
múltiplas camadas históricas e socioculturais, que 
talvez possam ser discutidas à luz de um vínculo 
comum: o metal de ontem e o metal de hoje. 

As lavras de aluvião do extrativismo colonial do 
ouro criaram uma rede de cidades de mesma raiz 
morfológica: as capelas em agradecimento aos san-
tos e os caminhos com atividades comerciais e de 
serviços à meia encosta, ligando os diferentes Ar-
raiais, que foram se estruturando em Vilas e Cidades. 
Essas lavras deram origem a uma rede urbana frag-
mentária que surgiu do próprio “chão da produção”.

O fim do ciclo aurífero em fins do século XVIII 
é substituído pelo ciclo minerário focado nas forjas 
de ferro e nas concessões de lavra ao capital inglês. 
Por não lograr sucesso na implantação da indústria 
de transformação siderúrgica, o capital inglês foi 
substituído pela então estatal Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD) em 1942, que acabou, não sem 
polêmicas, sendo privatizada em 1997, tornando-se 
empresa multinacional de capital aberto.   

As linhas de força dessa produção do “Quadri-
látero” atravessam uma paisagem significativa de 
compartimentos serranos -Espinhaço, Curral, Rola 
Moça-, associadas a importantes bacias hidrográfi-
cas - Velhas, Paraobebas e Doce -, e abrigam vinte 
e três unidades de conservação ambiental (SNUC, 
1998). O patrimônio ambiental, assim como o pa-
trimônio construído de ontem e de hoje, se vê 
ameaçado constantemente pela extensão das 
atividades ferríferas. São territórios que têm sido 
sucessivamente privatizados pelas empresas mi-
nerárias, seja por meio da compra de grandes pro-
priedades para aumentar a autonomia de sua pro-
dução, seja para garantir o acesso às terras onde o 
subsolo já é escrutinado em lavras de ferro com di-
ferentes licenças para pesquisa e exploração. Não 
fogem à regra os impactos produzidos nas prin-
cipais rodovias e estradas que conduzem tonela-

O Quadrilátero Ferrífero das 
Minas Gerais: extração e 
desmontes de territórios
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das de minérios aos portos de Vitória e do Rio de 
Janeiro. Além do carregamento e desgastes co-
tidianos produzidos nas infraestruturas públicas, 
produzem a emissão de particulados, a ‘neblina 
vermelha’ que ameaça a segurança do próprio ir e 
vir pendular dos trabalhadores das minas.   

Um território no qual convivem dois circuitos 
complementares, mas conflituosos, com diferen-
tes velocidades. Por um lado, o circuito exportador 
baseado na economia industrial que resulta em al-
tos PIBs municipais, sem rebatimentos na renda 
da maior parte da população, devido à baixa cone-
xão entre as atividades produtivas minerárias e o 
comércio e serviços, configurando o outro circuito 
– a economia popular de base local. Já é passado o 
tempo desses diferentes interesses e lógicas bus-
carem suas intersecções e convergências.

Os desastres recentes recolocam fortemente, 
a necessidade de reflexão e ação sobre o legado 
material e imaterial que a extração minerária vem 
deixando no território do Quadrilátero Ferrífero ao 
longo de todos esses anos. Um legado de destrui-
ção de cidades e de pessoas, que impacta rios, 
florestas e ecossistemas, que impede as práticas 
e modos de vida das comunidades locais e popula-
ções tradicionais e que dizima o patrimônio cultural 
desses territórios. Nesse sentido, deve-se (re)pen-
sar novas e mais rigorosas formas de licenciamen-
to e fiscalização ambiental onde as condicionantes 
extrapolem as áreas de influência direta ou indireta 
das estruturas produtivas, e busquem responder 
também ao impacto cumulativo dessas atividades 
em escalas socioterritoriais mais amplas. Associa-
do a isto, os investimentos de responsabilidade 
social coorporativa devem buscar sinergias em 
ações estruturadoras para o território podendo ser 
convergentes com tais condicionantes e seus res-
pectivos Programas Básicos Ambientais.  

* Arquiteta e urbanista, pós-graduada pela UPC_ETSAB, Ms e 
Drª pela FAU/USP, Prof. Urbanismo da Escola da Cidade, Coorde-
nadora do Curso de Pós-graduação Mobilidade: suas Lógicas e 
Escalas, Escola da Cidade/UPC, Sócia Diretora da Lagreca.Sales 
ME e Conselheira do CAU/SP. Atualmente desenvolve como co-
ordenadora técnica junto ao Consórcio Diagonal_JW, o Plano de 
Ordenamento Territorial do Recife (PD, Instrumentos e LPUOS) 






