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Arquitetura Paulista: Theatro Pedro II, Ribeirão Preto

Sua construção foi iniciada em 1928 e 
concluída em 1930. Projetado por Hippolyto 
Gustavo Pujol Júnior, o prédio já passou por 
algumas obras de reforma e também de 
restauro desde sua abertura, sendo tombado 
pelo Condephaat em 1982.
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Quando houve a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil e a migração dos profissionais que estavam no antigo sistema, o 
CREA, para o CAU, no fim de 2011, poucos acreditavam que logo no iní-
cio de 2012 os arquitetos e urbanistas conseguiriam sua legalização e 
pronta documentação para o exercício da profissão.

Isso foi possível graças a um grande esforço dos colegas que atuaram 
no processo de transição e, principalmente, da então nova diretoria do 
CAU/BR, que viabilizou um novo sistema que possibilitou a inscrição de 
todos profissionais e do acesso a seus dados e cadastros. 

Com esse procedimento, foi criado um sistema informatizado que 
permitiu não só a migração de dados do antigo sistema, mas também 
a sua atualização, com a emissão dos documentos necessários a esse 
exercício profissional. O chamado SICCAU foi uma grande inovação, que 
possibilita o acesso a todos os serviços do CAU, sem a necessidade de 
comparecimento pessoal às suas sedes.

Passados quase seis anos desse período inicial, o SICCAU é frequen-
temente atualizado e apresenta ainda alguns problemas que eventual-
mente prejudicam os nossos profissionais.

Muitos esforços, inclusive financeiros, são dispendidos para aprimo-
rar e agilizar os procedimentos, buscando cada vez melhor atendimento 
aos arquitetos e urbanistas. Por conta disso, nosso SICCAU vem passando 
por alguns períodos de instabilidade e interrupção aos fins de semana, 
visando alcançar cada vez mais a qualidade desejada.

Entretanto, apesar de todo esse esforço, com a migração de todo o 
cadastro do CREA para o CAU, o antigo sistema ainda não atualizou seus 
dados. Muitos colegas estão sendo cobrados por suas empresas ainda 
constarem do cadastro do CREA. Além disso, colegas arquitetos e urba-
nistas com especialização em engenharia de segurança do trabalho estão 
sendo cobrados indevidamente por anuidades nos últimos cinco anos. 

Vale enfatizar que, a partir da criação do CAU, os arquitetos e urba-
nistas não têm mais vínculo nenhum com o CREA, não devendo, portanto, 
nenhuma mensalidade nem como profissional, nem como empresa, que 
tenha somente arquitetos e urbanistas como responsáveis técnicos. Os 
profissionais tão pouco podem optar por permanecer no antigo sistema.

O CAU/SP está tomando as providências necessárias para evitar esse 
transtorno irregular na vida de alguns de nossos colegas profissionais, la-
mentando que até hoje o antigo sistema queira manter ainda arquitetos e 
urbanistas e suas empresas em seu cadastro de profissionais.

Gilberto Belleza
Presidente

Um Conselho informatizado e 
o peso de nosso passado

A partir da criação do 
CAU, os arquitetos e 
urbanistas não têm mais 
vínculo nenhum com 
o CREA, não devendo, 
portanto, nenhuma 
mensalidade nem como 
profissional, nem como 
empresa

palavra do presidente
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Colegas,
Dois temas trazidos nesta edição 7 da revista 

Móbile – a Revista do CAU – abordam questões que 
merecem reflexão. A primeira, na Matéria de Capa, 
Arquitetura Efêmera, mostra que há um campo de 
trabalho ainda pouco explorado pelos arquitetos. A 
fiscalização do CAU/SP tem realizado um trabalho de 
contato e conscientização, mostrando a importância 
e a necessidade legal da participação do arquiteto 
no planejamento espacial de feiras, eventos e expo-
sições, bem como no projeto e montagem de estan-
des. Aos profissionais da Arquitetura cabe buscar a 
ocupação desse espaço de trabalho. Leia e comente 
a matéria, trazendo subsídios para o desenvolvimento 
de outros temas correlatos.

Outro tema importante diz respeito ao ensino da 
Arquitetura. Nesse caso, trazemos a posição do cole-
ga Luiz Augusto Contier acerca do ensino à distância 
da Arquitetura e Urbanismo. Uma tendência que já 
se percebe como crescente e real e que precisa ser 
discutida, assim como a qualidade do ensino como 
um todo. É claro que esse assunto diz respeito ao 
Ministério de Educação, mas cabe ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo trazer ao debate.

Carlos Augusto Lacaz, ou simplesmente Guto La-
caz, responde em entrevista sobre sua trajetória de 
artista plástico renomado a partir da sua formação de 
arquiteto, que remonta os anos 70 na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos.

Qual o papel do guardanapo? Qual sua relação 
com a profissão do arquiteto e urbanista? Descubra 
a resposta a partir da crônica do colega Carlos Eugê-
nio Monteclaro. 

Arquitetura Paulista reverencia a beleza do edifi-
co do Theatro Pedro II, de Ribeirão Preto.

Mais uma vez convido aos leitores a explicitarem 
seus comentários, sugestões de pauta e críticas. 

Boa leitura.

Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP
* cecom@causp.gov.br
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Outros caminhos, novos caminhos
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curtas do cau

Mais de 43 mil atendimen-
tos telefônicos, 13.153 e-mails 
respondidos, 6.368 profissionais 
atendidos pessoalmente, e mais 
de 2,75 mil chamadas recebidas 
pelo Portal e Chat.

Este é o balanço das ativi-
dades realizadas pelo Setor de 
Atendimento no ano passado. 
Em geral, os profissionais mani-
festaram dúvidas e procuraram 
orientação em quatro assuntos 
principais: RRT/CAT, Registro 
Profissional, pagamento de anui-
dade e Identidade Profissional.

Escritórios de Arquitetura e Urbanismo ou empresas com ati-
vidades afins, e que operam sem registro de pessoa jurídica no 
CAU/SP, devem ser notificadas para regularizarem a situação.

A Fiscalização do CAU/SP deu início a uma nova fase do pro-
jeto “Empresa Legal”, que lança mão de bancos de dados em-
presariais, e da Receita Federal, para identificar escritórios que 
operam sem o devido registro.

A Diretoria Técnica estima que sejam notificadas, ao longo de 
2017, aproximadamente 550 empresas sem registro do Estado 
de São Paulo.

Colações de grau e Aulas Magnas 
têm participação do Conselho

No primeiro bimestre, representantes do CAU/SP participa-
ram ativamente do calendário acadêmico das Instituições de 
Ensino Superior (IES) do Estado.

Os conselheiros marcaram presença em pelo menos 20 co-
lações de grau, quando foram entregues certificados de “Desta-
que Acadêmico” para os estudantes com melhor desempenho 
durante a graduação, indicados pelas próprias Instituições.

O CAU/SP também foi convidado por diversas vezes para 
participar de Aulas Magnas (foram 13 somente em fevereiro) e 
Semanas de Arquitetura e Urbanismo, ocasião em que os repre-
sentantes do Conselho reforçaram a questão das atribuições de 
arquitetos e urbanistas.

Sedes do ABC, 
Campinas e 
Ribeirão Preto 
mudam de 
endereço 

Para oferecer uma melhor in-
fraestrutura de atendimento aos 
profissionais, as Sedes Regionais 
do ABC (Santo André), Campinas 
e Ribeirão Preto foram transfe-
ridas para novos endereços em 
janeiro.

O escritório regional de Cam-
pinas foi transferido para o bair-
ro do Cambuí; a Sede de Santo 
André mudou para um prédio 
comercial na região central; e a 
equipe de Ribeirão Preto foi ins-
talada no Jardim Irá, na zona sul 
do município.
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Setor de 
Atendimento 
apoiou milhares 
de profissionais 
em 2016 

Projeto Empresa Legal fiscaliza 
escritórios sem registro
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Arquitetos e urbanistas já podem conferir o conteúdo do 
CAU/SP no Instagram, uma das redes sociais que mais crescem 
no planeta.

Plataforma por excelência para publicação de fotos e vídeos, o 
Instagram é bastante popular entre os profissionais.

Com a nova conta, a autarquia amplia sua presença digital, 
já que divulga informação também por meio da rede social 
Facebook e do portal YouTube.

Siga o CAU/SP no Instagram: @causp_oficial

Depois de Santos e São José dos Campos, foi a vez de 
Mogi das Cruzes sediar o Workshop sobre Acessibilidade e 
Desenho Universal.

O treinamento é gratuito, sendo resultado de um con-
vênio firmado com a Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência no ano passado, com organização 
do GT Acessibilidade do CAU/SP.

Durante o workshop, os arquitetos e urbanistas rece-
bem informações sobre a Lei Brasileira de Inclusão, Con-
ceito e Aplicação do Desenho Universal na Arquitetura 
entre outros temas.
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Mogi das Cruzes recebe 
workshop sobre Acessibilidade 

Conselho expande presença digital

Conhecendo os 
profissionais que 
procuram as 
Regionais

Implantado no meio do ano pas-
sado, o Relatório Mensal de Ativi-
dades das Regionais está passando 
por um processo de ajustes e melho-
rias de seus objetivos e funções. 

Inicialmente concebido para re-
gistrar as atividades de atendimento, 
o relatório agora está se consolidando 
como um importante instrumento de 
compreensão das atividades da Regio-
nal, proporcionando melhorias de pro-
cessos e absorção de novas atitudes. 

Integrando as atividades de to-
dos os membros das equipes regio-
nais (Gerente, Fiscal e Assistente 
Técnico Administrativo), o relatório 
incorporou também os relatórios tri-
mestrais da Diretoria Financeira. 

Os relatórios mensais também po-
derão revelar comportamentos espe-
cíficos de cada regional, ou mesmo de 
profissionais. Essas informações po-
derão proporcionar ações específicas 
de melhorias e ajustes, aumentando 
assim a qualidade de atendimento 
das Regionais.
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Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, o Se-
brae/SP apresentou a palestra “Escolha 
os melhores caminhos para a sua empresa” 
em seis distritos da capital paulista: Itaquera 
(zona Leste), Liberdade (Centro), Perdizes 
(zona Oeste), Santana (zona Norte), Santo 
Amaro (zona Sul) e Tatuapé (zona Leste).

A ação foi uma parceria com o CAU/SP, 
tendo por público-alvo micro e pequenos 
empresários prestadores de serviços para a 
área da construção civil.

Em fevereiro, o CAU/SP foi convidado a participar da dis-
cussão sobre como melhorar a capacitação dos profissionais 
de segurança do trabalho na proteção contra incêndio.

Em reunião convocada pelo Grupo de Trabalho de Pre-
venção contra Incêndios, ligado à Fiesp (Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo), o Diretor Técnico Altamir 
Fonseca falou sobre a importância do ensino na Arquitetura 
de segurança contra incêndio como disciplina transversal 
no curso de Arquitetura e Urbanismo.

Além do CAU/SP, participaram do encontro represen-
tantes da Universidade  Mackenzie, Unip, FMU, Instituto 
Mauá de Tecnologia entre outras, e também entidades 
das áreas técnicas e industriais.

O balanço do setor de Fiscalização do 
CAU/SP enfatiza a importância das denún-
cias para este trabalho: do total de processos 
abertos em 2016, um quarto teve origem em 
denúncias encaminhadas pelo Sistema de In-
formação e Comunicação (SICCAU).

No ano passado, o Conselho também 
manteve a estratégia de ressaltar o caráter 
orientativo destas ações.

Dentre as 2.703 ações de fiscalização rea-
lizadas neste período, 68% foram arquivadas 
na fase de relatório e apenas 3,55% resulta-
ram em autuações. Outros 16,24% foram até 
a fase de notificação – quando o responsável 
é solicitado a reparar uma irregularidade en-
contrada pelo agente do CAU.

Reunião debate projeto 
para recuperar Cracolândia

Em fevereiro, o CAU/SP, junto com outros conselhos 
profissionais, foi chamado a participar de uma reunião 
sobre o potencial envolvimento com o projeto da Prefei-
tura em torno da recuperação da Cracolândia – a região 
da capital paulista frequentada por consumidores de 
drogas, em especial o crack.

A reunião, convocada pela OAB-SP (Ordem dos Advo-
gados do Brasil – São Paulo), apresentou a ideia do proje-
to, que pretende construir uma política intersetorial – do 
ponto de vista da saúde, do espaço urbanístico e do tra-
tamento jurídico do tema. Trata-se de promover o diálogo 
com diferentes entidades e identificar de que forma cada 
uma poderá ajudar na formulação de políticas públicas 
para recuperar a área degradada.

O Conselho deve participar das próximas reuniões, 
desta vez com representantes da Prefeitura, para deba-
ter a participação no projeto de recuperação urbana.

Jo
sé

 L
ui

s 
da

 C
on

ce
iç

ão
/O

AB
SP

Ac
er

vo
 C

AU
/S

P

Reunião discute melhorias na 
capacitação contra incêndios

Parceria com Sebrae/SP 
ajuda empreendedores a 
aprimorar gestão

Fiscalização realizou mais 
de 2 mil ações em 2016
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A Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, a PNRS (a lei fede-
ral 12.305/10), é um dos assuntos 
centrais da primeira edição de 2017 
do boletim preparado pelo Grupo 
de Trabalho do CAU/SP dedicado à 
questão do meio ambiente.

Nesta edição, o GT ressalta a im-
portância das decisões profissionais 
de arquitetos e urbanistas no cumpri-
mento da PNRS.

“(…) a escolha de materiais ade-
quados, o uso racional desses mate-
riais nos projetos, a organização de 
canteiros de baixo impacto e, sobre-
tudo, a gestão dos resíduos de cada 
empreendimento e sua correta des-
tinação, são aspectos do nosso mis-
ter que fazem a diferença na cadeia 
produtiva”, comenta o GT.

O boletim do GT Meio Ambiente, 
assim como as produções dos demais 
grupos de trabalho do CAU/SP, está 
disponível no site oficial através do link: 
http://www.causp.gov.br/boletins-gt/

OFÍCIO DECLARATÓRIO 06/2016-CAU/SP
APLICAÇÃO DE PENALIDADE – ADVERTÊNCIA PÚBLICA – CONSELHO DE ARQUITE-
TURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, em cumprimento à 
decisão nos autos do Processo Ético-disciplinar n.o ED-02/2015, transitada em julgado, 
aplica ao ARQUITETO E URBANISTA MOYSES BARBOZA DA SILVA, CAU n.o 342394, a 
penalidade disciplinar prevista no artigo 19, inciso I, da Lei 12.378/2010, bem como no 
artigo 5o, inciso I e parágrafo segundo, inciso II, da Resolução n.o 58 de 05 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução n.o 86 de 15 de agosto de 2014, qual seja, Advertência 
Pública, por infração à regra n.o 5.2.6, do Código de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que prevê: “o arquiteto e urbanista deve abster-se 
de emitir referências depreciativas, maliciosas, desrespeitosas, ou de tentar subtrair o 
crédito do serviço profissional de colegas”. São Paulo, 28 de abril de 2016. Gilberto Silva 
Domingues de Oliveira Belleza – Presidente CAU/SP.

OFÍCIO DECLARATÓRIO 09/2016-CAU/SP
APLICAÇÃO DE PENALIDADE – ADVERTÊNCIA PÚBLICA – CONSELHO DE ARQUITE-
TURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, em cumprimento à 
decisão nos autos do Processo Ético-disciplinar n.o 10000008587/2014, transitada em 
julgado, aplica ao ARQUITETO E URBANISTA EDEVALDO POLIZELI, CAU n.o A24058, a 
penalidade disciplinar prevista no artigo 19, inciso I, da Lei 12.378/2010, bem como no 
artigo 5o, inciso I e parágrafo segundo, inciso II, da Resolução n.o 58 de 05 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução n.o 86 de 15 de agosto de 2014, qual seja, Advertên-
cia Pública, por infração aos incisos IX, X e XII do Artigo 18 da Lei 12.378/2010, que 
preveem como infrações ético- disciplinares: IX - deixar de observar as normas legais 
e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo; X - ser 
desidioso na execução do trabalho contratado; XII - não efetuar Registro de Responsabi-
lidade Técnica quando for obrigatório. São Paulo, 22 de setembro de 2016. Gilberto Silva 
Domingues de Oliveira Belleza – Presidente CAU/SP.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE – CANCELAMENTO DO REGIS-
TRO PROFISSIONAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E UR-
BANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, em cumprimento à 
decisão nos autos do Processo Ético-disciplinar n.o ED-08/2015, transitada em julga-
do, aplica à ARQUITETA E URBANISTA SILVIA HELENA CAMILO DE OLIVEIRA BONA-
DIO, CAU n.o 10261-0, a penalidade disciplinar prevista no artigo 19, inciso III, da Lei 
12.378/2010, bem como no artigo 5o, inciso III, da Resolução n.o 58 de 05 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução n.o 86 de 15 de agosto de 2014, qual seja, Cancelamen-
to do Registro Profissional, por infração às regras n.o 1.2.5, 1.2.6, 2.2.6, 3.2.1, 3.2.8, 
4.2.3, do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
que preveem: 1.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir res-
ponsabilidades profissionais que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades 
e competências, em seus respectivos campos de atuação; 1.2.6. O arquiteto e urbanis-
ta responsável por atividade docente das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo deve, 
além de deter conhecimento específico sobre o conteúdo a ser ministrado, ter execu-
tado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas; 2.2.6. O arquiteto e 
urbanista deve prescindir de utilizar o saber profissional para emitir opiniões que de-
turpem conscientemente a verdade, persuadindo leigos, a fim de obter resultados que 
convenham a si ou a grupos para os quais preste serviço ou os quais represente; 3.2.1. 
O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de 
posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários 
à satisfação dos compromissos específicos a firmar com o contratante; 3.2.8. O arquite-
to e urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, conside-
rar a veracidade das informações e o respeito à reputação da Arquitetura e Urbanismo e 
4.2.3. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a 
formação acadêmica, tendo em vista a aquisição de competências e habilidades plenas 
para o exercício da Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. Gilberto 
Silva Domingues de Oliveira Belleza – Presidente CAU/SP.Cl
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presidência

Edifício Altino Arantes, projetado por 
Plinio Botelho do Amaral
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EditAl dE PArCEriAs 
apoia iniciativas para valorizar 
Arquitetura e Urbanismo

A obra do arquiteto 
germano -brasi -
leiro Franz Heep, 

a proteção de edifícios his-
tóricos contra incêndios e 
as novidades em tecnologia 
metroferroviária são alguns 
temas contemplados pela 
edição 2017 do Edital de 
Parcerias do CAU/SP.

A cada ano, o Conselho 
reserva uma parte do orça-
mento para apoiar iniciativas 
que ajudem a valorizar a Ar-
quitetura e Urbanismo.

Entre as ações estão cur-
sos, exposições, livros, docu-
mentários, seminários ou fei-
ras. Em comum, a prioridade 
à divulgação de conteúdo 
científico, técnico ou cultural 
do interesse dos profissio-
nais da área.

Também é fundamental 
que as propostas sejam reali-
zadas no Estado de São Pau-
lo, mesmo que tenham esco-
po internacional, e que sejam 
pleiteadas por entidades sem 

fins lucrativos, que provem 
ter capacidade para realizar o 
projeto apresentado.

Neste ano, o Conselho 
vai dedicar R$ 1,45 milhão 
para fomentar parcerias.

Originalidade, clareza na 
apresentação da ideia, quali-
dade das contrapartidas e a 
relevância da proposta para 
o desenvolvimento da Arqui-
tetura e Urbanismo. Estas 
são as características que o 
Conselho procura ao avaliar 
as propostas. 

Nas edições passadas, 
o CAU/SP ajudou a realizar 
uma série de eventos e pu-
blicações relevantes para o 
exercício profissional. As car-
tilhas de orientação predial 
do Ibape (entidade do setor 
de avaliações e perícias) e a 
premiação APCA (na catego-
ria “Arquitetura”) são alguns 
exemplos.

Neste ano, o CAU deve 
apoiar o mix habitual de ini-
ciativas para divulgação de 

conhecimento técnico, como 
o curso de geoprocessamen-
to, proposto pela Associação 
Leste dos Profissionais de 
Engenharia e Arquitetura da 
Cidade de São Paulo, ou o 
documentário sobre o arqui-
teto Oswaldo Corrêa Gonçal-
ves, da entidade AMA Brasil.

Os interessados em sub-
meter suas propostas para o 
próximo Edital, que deve ser 
lançado no ano que vem, po-
dem se preparar consultan-
do as exigências e documen-
tação necessárias no Portal 
da Transparência do CAU/SP 
(http://transparencia.causp.
gov.br/), na seção de “cha-
madas públicas”.

A lista de projetos con-
templados em 2017 também 
está disponível no site do 
CAU/SP: www.causp.gov.br. n

A cada ano, 
o Conselho 
reserva uma 
parte do 
orçamento 
para apoiar 
iniciativas 
que ajudem 
a valorizar a 
Arquitetura e 
Urbanismo



administrativo

NOvO POrtAl 
aprimora prestação de serviços a profissionais

Vinculado à Rede Integrada de 
Atendimento (RIA), a ferramenta 

consolida todas as informações 
coletadas pelos diferentes setores de 

atendimento de todo o país
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A unificação do siste-
ma de atendimen-
to do CAU/BR e  

dos CAU/UF já é uma realida-
de, começando pelo Conse-
lho de Arquitetura e Urbanis-
mo de São Paulo.

No Estado, os profissio-
nais que usam o Portal de 
Atendimento já observaram 
diferenças na apresentação 
da ferramenta, que teve mu-
danças estruturais impor-
tantes.

O novo Portal está vin-
culado à Rede Integrada de 
Atendimento (RIA), que con-
solida as informações cole-
tadas pelos setores de aten-
dimento de todo o país, em 
todos os canais de contato: 
telefone, e-mail, Portal, chat 
e atendimento pessoal.

A metodologia implan-
tada com a RIA inclui fer-
ramentas de “Customer 
Relationship Management” 
(Gestão do Relacionamento 
com o Cliente, ou CRM), e 
“Business Intelligence” (in-
teligência de negócios, ou 
BI), que possibilitam a iden-
tificação de gargalos nos 
processos de atendimento 
ao profissional.

CAU/BR e CAU/SP já 
fazem parte do mesmo sis-
tema para compartilhar in-
formações em tempo real. 
Outros CAU/UF devem aderir 
em breve. Essa unificação da 

base de dados pode trazer 
uma melhoria contínua em 
nível nacional, aprimorando 
e desenvolvendo processos 
e procedimentos.

A expectativa é que, ao 
coletar e consolidar as in-
formações, os atendimentos 
ganhem uniformidade e qua-
lidade. Será possível traçar 
um histórico de respostas a 
um determinado profissio-
nal, aumentando a eficiência 
na prestação de serviços.

MILHARES DE 
DEMANDAS

Com a maior população 
de arquitetos e urbanistas do 
país, São Paulo tem milha-
res de demandas atendidas, 
que podem servir de conhe-
cimento compartilhado para 
os demais CAU/UF.

Somente no ano pas-
sado, foram 43.200 atendi-
mentos telefônicos, outros 
13.153 e-mails respondidos, 
além de 6.368 atendimentos 
presenciais. Pelo Portal de 
Atendimento, foram 1.777 
chamadas atendidas; e pelo 
Chat, 981.

A emissão de RRT/CAT, 
a realização do Registro 
Profissional e dúvidas sobre 
o pagamento de anuidade 
foram os principais motivos 
pelos quais os profissionais 
procuraram o atendimento 
do Conselho em 2016. n

A expectativa 
é que, ao 
coletar e 
consolidar as 
informações, 
os 
atendimentos 
ganhem 
uniformidade 
e qualidade
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sEgUrANçA dO trAbAlhO 
também é área de arquitetos e urbanistas

especializações como 
os cursos de pós-gra-
duação “lato sensu” 

se tornaram um excelente 
repositório de informações, 
pois aprimoram o desen-
volvimento profissional ao 
proporcionar subsídios com-
plementares ao ofício de ar-
quitetos e urbanistas. 

Um desses casos é a es-
pecialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho. 
Além do conhecimento ad-
quirido, a conclusão do curso 
amplia as possibilidades pro-
fissionais por meio de novas 
atribuições. 

A supervisão, coordena-
ção e orientação técnica de 
serviços da área; a análise 
de riscos e falhas; a propo-
sição de políticas, normas e 
regulamentos de segurança 
do trabalho; a inspeção de 
locais de trabalho; o estudo 
de instalações para identi-
ficação de pontos de riscos 
são algumas das atividades 
compreendidas nesta área 
que se agregam ao exercício 
do arquiteto e urbanista. 

O exercício e o registro 
da atividade de Engenharia 
de Segurança do Trabalho 
no âmbito das atividades 
próprias de Arquitetura e Ur-
banismo são permitidos ao 
profissional conforme a Reso-

O exercício e 
o registro da 
atividade de 
Engenharia 
de Segurança 
do Trabalho 
no âmbito das 
atividades 
próprias de 
Arquitetura 
e Urbanismo 
são permitidos 
ao profissional 
conforme a 
Resolução do 
CAU/BR 
No 10/2012

de pedidos dos profissionais 
registrados no Conselho.

Para que o registro e a 
anotação das atribuições se-
jam possíveis, o arquiteto e 
urbanista deve abrir um pro-
tocolo específico no SICCAU 
e inserir os seguintes docu-
mentos: Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão da 
Pós-Graduação.

COBRANÇAS INDEVIDAS
Neste ano, o CAU/SP teve 

ciência do recebimento de co-
branças de pagamento para 
arquitetos e urbanistas com 
especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho pelo 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia (CREA/SP). 

Tão logo chegaram estas 
informações, o Conselho ini-
ciou conversas com o CREA/SP 
para a tomada de providências.

É necessário frisar que o 
CAU/SP desconhece o teor 
dessas cobranças e solici-
ta aos profissionais que, em 
caso de dúvidas, entrem em 
contato através dos canais de 
atendimento indicando o re-
cebimento das mesmas, suas 
dúvidas ou pendências. n

lução do CAU/BR nº 10/2012, 
nas seguintes condições:
“I – portador de certificado 
de conclusão de curso de es-
pecialização, em nível de pós-
-graduação, em Engenharia 
de Segurança do Trabalho;
II – portador de certificado 
de curso de especialização 
em Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho, realizado em 
caráter prioritário pelo Minis-
tério do Trabalho;
III – portador de registro de 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho, expedido pelo Mi-
nistério do Trabalho, dentro 
de 180 (cento e oitenta) dias 
da extinção do curso referido 
no item anterior.” 

CONSELHO ANALISA 
DOCUMENTOS E ANOTA 
ESPECIALIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS

A Diretoria de Ensino e 
Formação do CAU/SP atu-
almente é responsável pela 
análise de documentos para 
anotação da Pós-Graduação 
em Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho nas páginas 
profissionais dos arquitetos 
e urbanistas do Estado de 
São Paulo. 

Realizando a atividade 
desde 2013, a Diretoria já fez 
mais de 250 (duzentas e cin-
quenta) anotações a partir 
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técnica

FisCAlizAçãO 
busca garantir atribuição de 
arquitetos em feiras e eventos 
Projeto tem como objetivo 
orientar o setor sobre os 
procedimentos corretos 
referentes à documentação e 
regularização de RRTs

feiras, mostras e ex-
posições são um im-
portante nicho de 

mercado para arquitetos e 
urbanistas paulistas. 

Pensando nisso, o Con-
selho tem buscado garantir 
o papel dos profissionais 
da área como responsáveis 
técnicos pela chamada “Ar-
quitetura Promocional”, as-
sumindo a responsabilidade 
visual e pela integridade das 

milhares de instalações tem-
porárias montadas nas cen-
tenas de eventos realizados 
todos os anos no Estado.

A Diretoria Técnica tem 
feito reuniões com empresas 
organizadoras e promotoras 
destes eventos, além de fir-
mar contato com as entida-
des do setor.

Recentemente, a direto-
ria do Sindicato das Empre-
sas de Promoção, Organiza-
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Pelo menos 
18 feiras de 
negócios 
devem 
receber a 
visita dos 
fiscais neste 
ano, entre 
eventos de 
médio e 
grande porte

ção e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos do 
Estado de São Paulo (Sin-
diprom) esteve na sede do 
CAU/SP, na capital. Trata-
-se da continuidade dos es-
forços já realizados junto à 
União Brasileira dos Promo-
tores de Feiras (Ubrafe) para 
levar informação e reforçar o 
cumprimento da lei a respei-
to das atribuições privativas 
de arquitetos e urbanistas.

A estratégia é informar 
os associados destas entida-
des sobre a lei Nº 12.378/10 
e as resoluções que tratam 
do exercício profissional de 
arquitetos e urbanistas.

Por causa desses esfor-
ços, o Conselho já detectou 
um incremento no volume de 
RRTs emitidos em “Arquite-

necessidade do registro da 
montadora no CAU.

Pelo menos 18 feiras 
de negócios devem rece-
ber a visita dos fiscais neste 
ano, entre eventos de mé-
dio e grande porte.

Trinta dias antes da 
montagem dos estandes, 
os fiscais vão conferir a do-
cumentação – numa ação 
orientativa característica 
da Fiscalização do Conse-
lho – e agendar a data efe-
tiva para fiscalizar a feira, 
mostra ou exposição. n

 

tura Promocional”, abrindo 
uma nova frente de trabalho.

A Fiscalização do CAU/SP 
também possui uma progra-
mação extensa de visitas às 
feiras, mostras e exposições.

Eventos do porte da 
Agrishow, Festa do Peão de 
Barretos, Equipotel, Bienal 
do Livro, Salão do Automó-
vel e Casa Cor são alguns 
exemplos.

Para este ano, o projeto 
“Espaço Responsável”, idea-
lizado pela Diretoria Técnica, 
visa a orientar organizadores, 
promotoras, montadoras e 
profissionais por meio de 
reuniões de esclarecimento, 
da distribuição de cartilhas e 
folhetos quanto à obrigatorie-
dade do RRT de projeto e/ou 
de execução, bem como da 
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financeiro

Conheça a 
POlítiCA dE dEsCONtOs e 
isENçãO dE ANUidAdEs
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devem comprovar sua condi-
ção por meio de laudo emiti-
do por órgão de saúde oficial 
para obtenção do benefício.

A isenção será válida por 
todo o tempo que perdurar 
o estado de doença, sendo 
necessária a comprovação 
anual desta condição.

É importante lembrar 
que a isenção não se estende 
a eventuais débitos em aber-
to dos exercícios anteriores, 
que precisam ser liquidados.

O CAU também conce-
de isenção para pessoas ju-
rídicas de direito público, a 
exemplo de prefeituras, que 
dispõem de seções técnicas 
com arquitetos e urbanistas.

É importante esclarecer 
ainda que empresas priva-
das com departamentos 
que exerçam quaisquer ati-
vidades técnicas no campo 
da Arquitetura e Urbanismo 
devem fazer o Registro de 
Pessoa Jurídica e se compro-
meter com o pagamento da 
anuidade do CAU.

CORREÇÃO DE 
VALORES

O CAU/BR alertou que 
já foram feitas as correções 
nos valores das anuidades 
de 2017 para os boletos emi-
tidos por alguns arquitetos e 
urbanistas.

Profissionais recém-
-formados e aque-
les com mais anos 

de carreira em Arquitetura e 
Urbanismo têm direito a des-
conto no pagamento da anui-
dade do CAU/SP. O benefício 
está descrito na Resolução 
Nº 121 do CAU/BR e garan-
te que egressos com até dois 
anos de formados e formados 
há mais de 30 anos paguem 
somente metade do valor 
anual.

Há ainda isenção integral 
para os arquitetos e urbanis-
tas com 40 anos ou mais de 
contribuição (considerando 
os pagamentos já feitos ao 
CREA).

Desta maneira, o Con-
selho pode apoiar os novos 
ingressantes na profissão em 
um período de grandes de-
safios e superações. Assim 
como promove um reconhe-
cimento aos profissionais de 
longa carreira pela contribui-
ção dada à profissão e à so-
ciedade. 

Recentemente, o CAU/BR 
estendeu o benefício da isen-
ção também aos profissionais 
diagnosticados com doenças 
graves.

A recém-publicada Re-
solução Nº 134 define que os 
arquitetos e urbanistas que 
enfrentam esses problemas 

Estes profissionais, seja 
por serem recém-formados 
ou com 30 anos ou mais de 
carreira, tinham direito a des-
conto ou isenção.

Arquitetos que já paga-
ram a anuidade, mas detec-
taram eventuais incorreções, 
devem entrar em contato 
com a Central de Atendimen-
to do CAU/SP. n

É importante 
lembrar que 
a isenção 
não se 
estende a 
eventuais 
débitos em 
aberto dos 
exercícios 
anteriores, 
que 
precisam ser 
liquidados
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relações institucionais

EXPO rEvEstir: Conselho participa de 
feira para estreitar contato com profissionais

m ais de 68 mil pessoas visitaram a 
15ª edição da feira EXPO Reves-
tir, que pelo terceiro ano con-

secutivo contou com o apoio institucional 
do CAU/SP. O evento aconteceu no Transa-
mérica Expo Center, na capital paulista, entre 
os dias 7 e 10 de março. A equipe da Diretoria 
de Relações Institucionais do CAU/SP acom-

panhou todo o evento, dando 
suporte à estrutura montada 
pelo Conselho para o atendi-
mento aos arquitetos e urba-
nistas. 

A edição deste ano da 
EXPO Revestir teve uma vi-
sitação recorde, com um 
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Relações Institucionais, Car-
los Alberto Silveira Pupo.

A participação do Conse-
lho na feira de negócios, que 
é referência para o setor de 
revestimentos, pisos e cerâ-
micas, faz parte do conjunto 
de ações institucionais de-
senvolvidas pela autarquia. 
Trata-se de estreitar o con-
tato com o profissional, ao 
mesmo tempo em que apoia 
eventos afins à Arquitetura e 
Urbanismo.

O último dia marcou o 
Dia do Arquiteto no evento, 
que foi prestigiado pelo Pre-
sidente do CAU/SP, Gilber-

A participação 
do Conselho 
na feira de 
negócios, 
que é 
referência 
para o 
setor de 
revestimentos, 
pisos e 
cerâmicas, 
faz parte do 
conjunto 
de ações 
institucionais 
desenvolvidas 
pela autarquia

crescimento de 8,7% sobre 
2016 e, para isso, o CAU/SP 
manteve um estande amplo e 
confortável durante os quatro 
dias da feira, entre 10h e 19h. 
Cerca de 400 profissionais 
tiveram atendimento perso-
nalizado para a realização de 
coleta biométrica de dados 
(164 realizadas), atendimen-
to presencial (230 profissio-
nais recebidos), e distribui-
ção de material institucional, 
a exemplo do Código de Ética 
e Disciplina do CAU/BR, re-
vistas, folhetos e demais pu-
blicações do CAU/SP.

Os assuntos mais de-
mandados pelos arquitetos e 
urbanistas durante o evento 
foram: Registro Profissional 
(68 atendimentos), anuida-
de (29), carteira de Iden-
tidade Profissional (27) e  
RRT/CAT (26).

A abertura oficial da 
EXPO Revestir foi prestigia-
da por autoridades, como 
o secretário adjunto de Es-
tado da Habitação Nelson 
Luiz Bareta Neves Filho, 
representando o governa-
dor Geraldo Alckmin; e das 
entidades do setor, como 
a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Cerâmica 
para Revestimentos, Lou-
ças Sanitárias e Congêneres 
(Anfacer) e Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de 
Tintas (Abrafati). Além dos 
deputados estaduais Itamar 
Borges e João Caramez e do 
vereador Rodrigo Goulart. O 
CAU/SP esteve representado 
na cerimônia pelo diretor de 

to Belleza, além de outros 
membros do CAU e autori-
dades ligadas à Arquitetura e 
Urbanismo.

Na ocasião, houve ain-
da um painel com a parti-
cipação do Presidente do 
CAU/BR, Haroldo Pinhei-
ro, da Presidente da AsBEA, 
Miriam Addor, do Presiden-
te da SP Urbanismo, José 
Armênio de Brito Cruz, e de 
Adriana Levisky, também da 
AsBEA/SP. O debate girou em 
torno das resoluções aprova-
das no Congresso Mundial da 
ONU – HABITAT III – realiza-
do em outubro de 2016. n
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Ameaça à educação 
dos arquitetos
A maioria das escolas de 
Ensino à Distância adota 
a carga mínima e vem 
substituindo disciplinas 
teóricas e de formação 
crítica sem sequer exigir 
o acompanhamento à 
distância de um professor

Luiz Contier (*)

C omo conselheiro do CAU, 
tomei conhecimento re-
centemente da solicita-

ção de autorização de cursos de 
Arquitetura à distância. Ao pes-
quisar o assunto, fui tomado de 
assalto com a informação de que 
já existem no Brasil seis cursos 
de Arquitetura autorizados pelo 
MEC a funcionar na modalidade 
à distância.

A Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura (Abea), em 
carta de janeiro de 2017, já ma-
nifestou sua “discordância com a 
criação de Cursos de Graduação 
de Arquitetura e Urbanismo na 
modalidade EaD”.1 Na condição 
de conselheiro, repliquei imedia-
tamente essa carta. No entanto, 
diante dos novos fatos, senti-me 
na obrigação de retomar e apro-
fundar o assunto.

Em setembro de 1994, há 
mais de 22 anos, foi convocado o 
“Seminário Nacional de Avaliação 
do Ensino de Arquitetura e Urba-
nismo”, sediado na Universidade 
de Brasília. Havia no Brasil, naque-
la época, 73 cursos em funciona-

mento. No seminário, diretores, 
coordenadores e professores de 
47 universidades analisaram e 
debateram o status do ensino e o 
currículo mínimo de 1969. Ao fim 
do seminário, tínhamos uma pro-
posta de novo currículo. Na plená-
ria foi aprovada não como currí-
culo mínimo, mas como Diretrizes 
Curriculares, para ficar em acordo 
com a recém-aprovada (1993) 
Leis de Diretrizes e Bases da Edu-
cação – LDB, a Lei Darcy Ribeiro.

Tive o privilégio de ser um dos 
professores signatários daquela 
proposta que, em dezembro, foi 
publicada pelo ministro da Educa-
ção (portaria 1.770) e é base das 
Diretrizes Curriculares vigentes.

Quando, nos debates na UNB, 
se discutia o texto, com ampla par-
ticipação de gestores, professores 
e acadêmicos, todos tínhamos 
algumas referências norteadoras, 
como os diagnósticos de 1993 da 
CEAU2, e estávamos alinhados 
aos colegas da UIA / Unesco, que 
aprovaram em 1996 o “Charter for 
Architectural Education”3, cuja 
revisão tive a oportunidade de tra-

1 http://www.abea.org.br/?p=2052
2  CEAU – Comissão de especialistas em Arquitetura e Urbanismo da SESU - 
Secretaria de Ensino Superior do MEC.
3 http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/charte-en.pdf



duzir e está disponível no site da Abea4. Desse modo, 
as Diretrizes Curriculares foram desenvolvidas tendo 
por base a aquisição de conhecimentos, desenvolvi-
mento de habilidades e de competências, como pro-
punha a UIA.

Naquela época, a existência de 74 cursos pare-
cia espantosa ante os 28 cursos de vinte anos antes. 
No entanto, mais 20 anos e temos 466 cursos! 5

 

Ainda que as realidades sejam muito diferentes, 
uma rápida comparação não deixa de ser intrigante: 
em 2006, os Estados Unidos tinham 134 cursos de 
graduação em Arquitetura6. Temos quatro vezes mais 
cursos para um pouco mais da metade da população. 
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Em 1994, na avaliação da CEAU, existia uma cla-
ra preocupação com os fenômenos de sucateamento 
e barateamento dos cursos, evidenciados pela ca-
rência de espaços adequados, falta de laboratórios, 
bibliotecas pobres, e baixíssimo investimento nos do-
centes, entre outras mazelas detectadas.

A Carta para Educação dos Arquitetos da UIA/
Unesco aponta, entre outras condições e requisitos:

“... As escolas de Arquitetura devem ser equipa-
das adequadamente com estúdios, laboratórios, ins-
talações para pesquisa, estudos avançados, biblio-
tecas e instalações para intercâmbio de informação 
sobre novas tecnologias.”

Como resposta ao quadro encontrado, são esses 
pontos que o documento da CEAU/Sesu “Perfis da 
Área & Padrões de Qualidade Expansão, Reconheci-
mento e Verificação Periódica dos Cursos de Arquite-
tura e Urbanismo”7 propõe.

Em 1994, os 73 cursos eram mantidos por 28 
instituições públicas e 45 instituições privadas, es-
tas geralmente pequenas ou médias empresas fami-
liares. Era raro que uma instituição oferecesse para 
ingresso em seus cursos de Arquitetura mais de 150 
vagas anuais. O número médio de alunos matricula-
dos de 1º a 5º anos era de 400 alunos por curso.

Agora, no espaço de tempo decorrido desde o 
Relatório da CEAU, muita coisa mudou. Vieram os 

4 http://www.abea.org.br/?page_id=304
5 e-MEC - http://emec.mec.gov.br/
6 Architecture School: Three Centuries of Educating Architects in North America, OCKMAN, Joan, MIT Press, 2012, ISBN-978-0262017084
7 http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf
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programas de financiamento estudantil (Fies, Prouni e 
sucedâneos privados), que, ao mesmo tempo em que 
deram acesso à universidade para as classes menos 
favorecidas, praticamente extinguiram a inadimplên-
cia. Pequenas empresas educacionais foram com-
pradas por universidades maiores. O negócio familiar 
virou big business para fundos de investimento. Com 
ações negociadas na Bolsa, acionistas reivindicando 
lucratividade, essas megainstituições não raro convo-
cam mais de 1.000, 1.500 ingressantes em seus pro-
cessos seletivos.

Para além de universalizar o ingresso, os progra-
mas de crédito educativo poderiam ser um importante 
instrumento numa política de Estado para valorização 
do ensino, pois poderiam beneficiar apenas aquelas 
instituições que aderissem a um rígido padrão de qua-
lidade. Não foi o que aconteceu. Criou-se a benesse e 
nada se exigiu de contrapartida.

Em Arquitetura, notadamente nas escolas priva-
das, a carga horária mínima de 3.600 horas passou 
a ser uma regra do negócio, sendo raríssimas as es-
colas que hoje oferecem mais que o mínimo. Várias 
contabilizam as horas de estágio, língua portuguesa, 
empreendedorismo, educação étnico-racial e de gê-
nero e outros penduricalhos dentro das 3.600 horas8, 
reduzindo ainda mais a carga horária que deveria ser 
dedicada exclusivamente ao cumprimento dos conte-
údos das diretrizes.

Piorando esse panorama, desde que o MEC auto-
rizou que 20% do conteúdo fosse ministrado em EaD, 
a maioria das escolas vem buscando modos de ado-

tar essa modalidade, frequentemente substituindo 
disciplinas teóricas e de formação crítica sem se-
quer exigir o acompanhamento à distância de um 
professor. Comumente, o modelo de EaD praticado 
no país se baseia em vídeo aulas e exercícios online, 
ao contrário de centros de excelência estrangeiros, 
que mantém verdadeiras salas de aula virtuais, com 
professores e alunos ativos. 

Por mais que o EaD seja uma realidade que vem 
se difundindo rápida e desastradamente no Brasil, 
os responsáveis pelo ensino vinham preservando o 
desenvolvimento de habilidades e competências, 
como é o caso do ato de projetar.

Parece óbvio que assim seja. No entanto, há ago-
ra cursos de Arquitetura autorizados pelo MEC ofere-
cendo a graduação à distância9, sendo que, em seus 
sites, alguns informam ser 100% à distância.

8 Quaisquer dessas disciplinas e muitas outras seriam 
interessantes à nossa formação se fossem oferecidas além 
das 3.660 horas dedicadas exclusivamente aos conteúdos 
das diretrizes e não em substituição a esse conteúdo, 
mantendo as mesmas 3.600 horas.
9 Dados do E-MEC (http://emec.mec.gov.br/) sobre cursos 
de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em atividade, 
na modalidade à distância:
Instituição (IES)    Vagas 
Autorizadas
Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) 200
Universidade Pitágoras UNOPAR ()  9999
Universidade Braz Cubas (UBC)  2000
Universidade Anhangüera (UNIDERP)  9999
Centro Universitário Facvest (FACVEST)  500

Instituto Infnet Rio de Janeiro (INFNET)  500

Relatório da Consulta Avançada
Resultado da Consulta por:  CURSO
Total de Registro(s): 6

Código 
IES

Instituição (IES) Código
Curso

Nome do Curso Grau Modalidade CC CPC ENADE Vagas
Autorizadas

Situação

27 UNIVERSIDADE VALE DO 
RIO VERDE (UNINCOR)

1380266 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 200 Em Atividade

298 UNIVERSIDADE PITÁGORAS 
(UNOPAR)

1373746 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 9999 Em Atividade

526 UNIVERSIDADE BRAZ 
CUBAS (UBC)

1348213 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 2000 Em Atividade

671 UNIVERSIDADE 
ANHANGUERA (UNIDERP)

1382614 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 9999 Em Atividade

3840 CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FACVEST (FACVEST)

1375314 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 500 Em Atividade

3998 INSTITURO INFNET 
RIO DE JANEIRO (INFNET)

1331596 ARQUITETURA 
E URBANISMO

Bacharelado A Distância - - - 500 Em Atividade
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 Um dos seis cursos à distância autorizados pelo 
MEC (6) apregoa:

“Ganhe flexibilidade na hora de estudar. Op-
tando pelo curso Semipresencial, você estuda 
a teoria online e cumpre a parte prática no 
laboratório de arquitetura, comparecendo ao 
polo até 2 vezes por semana”.

Outra, esclarece:
“Na EaD+ você só precisa comparecer presen-
cialmente na instituição uma vez por bimestre 
para realizar uma Atividade Prática, quando 
houver, e uma Verificação de Aprendizagem. 
Essas atividades acontecem sempre aos finais 
de semana e são informadas com antecedên-
cia para você se programar.

Estão previstos quatro encontros ao longo do 
semestre, sendo que dois deles podem ser acumu-
lados em um só! Desta forma, você vem apenas uma 
vez por bimestre na instituição.”

Essa universidade divide o curso em 5 ciclos e 
nos 4 primeiros ciclos não oferece nenhuma disci-
plina de projeto, concentrando-as no 5º período: 12 
disciplinas de 40 horas de Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo.

No total já estão autorizadas nesses seis cursos 
23.198 vagas à distância. Dois deles estão autoriza-
dos a ofertar 9.999 vagas cada. 

A Carta para Educação dos Arquitetos da UIA/
Unesco destaca a respeito: 

“... cada instituição de ensino deve ajustar o 
número de alunos de acordo com a sua capa-
cidade de ensinar e a seleção dos candidatos 
deve estar em conformidade com as compe-
tências necessárias para uma formação bem-
-sucedida em Arquitetura, e isso será obtido 
através de processo de seleção adequado 
implementado na entrada de cada programa 
acadêmico.”

No exterior, todos os cursos lutam por figurar 
em algum ranking. O que conta é ser um dos “top 
ten” disputadíssimos. Entre nós, para a conquista 
de clientes, à falta de indicadores objetivos de qua-
lidade, os cursos se valem do marketing, da fama e 
prestígio, ou dos preços módicos. Não é opção ofe-
recer professores visitantes do exterior, ambientes 
adequados e equipados ou maiores carga horárias.

Sem a obrigação de qualidade, independente-
mente da possibilidade de se garantir a formação 

de um arquiteto dessa forma, fica a pergunta: por 
que autorizar um curso de Arquitetura totalmente 
por EaD? Os 83.700 arquitetos detectados pelo CAU 
mais o contingente massivo anualmente colocado 
no mercado pelos 466 cursos já instituídos são insu-
ficientes? A presença de cursos de Arquitetura em 
210 cidades das 27 unidades da federação não é 
abrangência suficiente?

Se não é pela falta de arquitetos, outra razão 
seria a oferta de um curso mais “em conta” para o 
aluno. Sabemos que o principal custo do ensino é a 
folha de pagamento. Sem esse entrave, podemos di-
zer que chegamos ao ponto onde as IES estão entre-
gando os diplomas de arquiteto sem intermediários, 
em módicas prestações? 

No Brasil, não há, como em outros países, dis-
tinção entre bacharelados sobre Arquitetura e ba-
charelado em Arquitetura. Os primeiros são cursos 
de cultura arquitetônica enquanto os segundos são 
profissionalizantes, licenciam arquitetos. No Brasil 
temos unicamente o bacharelado em Arquitetura, 
que é profissionalizante.

Como em outros países, a Arquitetura é uma 
profissão regulamentada. Não é de livre exercício. 
Ao registrar seu diploma no CAU, o bacharel passa a 
poder utilizar o título de arquiteto e exercer as prer-
rogativas de sua profissão.

Em muitos países para obter a licença, o bacha-
rel precisa prestar exames. O licenciamento pelo 
CAU não supõe a avaliação do candidato, como o 
caso dos advogados na OAB. Assim é nossa Lei.

Em alguns lugares, licenciamento ainda é um 
privilégio vitalício. Hoje em dia, mas cada vez mais, 
se exige renovação da licença e revisão periódica pe-
los pares. O candidato precisa provar que está atua-
lizado através de exames e, em alguns casos, partici-
pado de programas de ensino continuado.

Entre nós, sem exame de ordem, com registro 
vitalício, o CAU vai dar registro aos egressos des-
ses cursos EaD nessas condições, pareando-os aos 
egressos de cursos presenciais?

Diante de tais perguntas cabe, no mínimo, um 
grande debate envolvendo a academia, sociedade, 
o CAU e o MEC.

(*)  Arquiteto titular da Contier Arquitetura, conselheiro suplente 
do CAU/BR. Foi coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da USJT por 22 anos e professor por 30 anos de faculdades de 
Arquitetura.
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O arquiteto lúdico
Embora tenha exercido a profissão por poucos anos, 
o artista plástico, designer, ilustrador, cenógrafo e 
desenhista diz que sua formação acadêmica foi essencial 
para o desenvolvimento de seu trabalho 

POR CLÁUDIO CAMARGO

Pouca gente sabe, mas um 
dos maiores artistas plás-
ticos do Brasil, Carlos Au-

gusto Martins Lacaz, mais conhe-
cido como Guto Lacaz, formou-se 
em Arquitetura na única turma da 
famosa Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo de São José dos Cam-
pos, cujo projeto experimental não 
resistiu aos tempos da ditadura. 
Graduado em 1974, Guto diz que 
foi na faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo que ele tomou contato 
com cinema, fotografia e comuni-
cação visual. 

Depois de formado, Guto tra-
balhou como arquiteto por quatro 
anos, até ser demitido em uma 
das muitas crises econômicas 
que assolaram o país. A convite de 
Marcelo Bratke e de sua mulher, a 
artista plástica Mariannita Luzzati, 
Guto elaborou um projeto – que 
nunca saiu do papel – para a ave-

nida Berrini, na zona Sul de São 
Paulo. Marcelo Bratke é pianista, 
mas é proveniente de uma tradicio-
nal família de arquitetos paulistas 
– ele é filho de Roberto Bratke e 
sobrinho de Carlos Bratke, faleci-
do recentemente, cujo escritório 
trabalhou em diversos projetos na 
avenida Berrini.   

Além de artista plástico e de-
signer, Guto Lacaz é cenógrafo, 
ilustrador e desenhista, entre ou-
tras atividades. Mas ele se define 
mesmo como “biscateiro”, “um 
sujeito do tipo que bate prego, pin-
ta prateleira ou desencapa fios”. 
Sem formação específica em arte, 
ele sempre gostou de criar objetos 
aleatoriamente até se descobrir ar-
tista, termo, aliás, que rejeita. “As 
artes são puro ofício, sem nenhum 
glamour”, explica. 

Sua vasta obra é multimídia, 
interage com objetos do cotidiano 

GUTO LACAZ
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e explora possibilidades tecnoló-
gicas da arte. Pode-se destacar 
Eletro-Performance e Estranha 
Descoberta Acidental (ambas de 
1984); O Executivo Heavy Metal 
(1987); Espetáculo Máquinas II 
(1999), entre outras. Também 
merecem ser citadas Crushfixo 
(1974); Óleo Maria à Procura da 
Salada (1982); Ono (1991), obra 
em homenagem ao arquiteto Wal-
ter Ono, criada a partir de uma 
caixa de sabão em pó; Fuscão 
Preto no Acapulco Drive-in, obje-
to-maquete que homenageia mú-
sica de Arrigo Barnabé; e Rádios 
pescando, com rádios portáteis e 
anzóis presos às antenas.

Entre as instalações mais co-
nhecidas, estão Eletro-Esfero-Es-
paço (1986), com 26 aspiradores 
de pó e bolinhas de isopor susten-
tadas no ar pelo jato de ar do as-
pirador; Auditório para Questões 
Delicadas (1989), com cadeiras 
flutuando no Parque do Ibirapue-
ra; Cosmos – um passeio no infi-
nito (1991), uma livre interpreta-
ção da mecânica celeste; Páginas 
preciosas (1992); Marquesa Elé-
trica (1994) e Garoa Modernista 
(2000).

Nos anos 1990, Guto ilustrou 
os livros Crescente: 1977-1990, 
de Duda Machado; Num Zoológi-
co de Letras, de Régis Bonvicino; 
e o Balé dos Skazka’s, de Kátia 
Canton. Em 2005, publicou o livro 
Desculpe a Letra, que reúne dese-
nhos realizados para a coluna da 
jornalista Joyce Paschowith.

Eram os anos 1970, 
quando tudo e todos 
eram questionados, 
e tudo o que era 
levantado caía em 
uma semana. Foi a 
pior época para se 
estudar Arquitetura!

“

Leia a seguir os principais tre-
chos da entrevista que ele conce-
deu à Móbile.

A Arquitetura influenciou ou teve 
alguma importância para sua car-
reira artística? De que maneira?
A Arquitetura foi fundamental. 
Eu gostava de desenhar apenas 
como diletante, mas na faculdade 
tomei contato com o cinema; a fo-
tografia; a comunicação visual; e 
a história da arte. Comecei a fazer 
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objetos, embora ainda não tivesse 
consciência do mundo das artes 
plásticas. Apenas quatro anos de-
pois de formado é que entrei em 
um concurso, ganhei um prêmio e 
virei artista profissional. (Trata-se 
da I Mostra do Móvel e do Objeto 
Inusitado, de 1978, no Paço das 
Artes, no MIS).

Fale um pouco sobre suas experi-
ências na Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo de São José dos 

Campos. Pode-se dizer que as 
práticas dessa escola, como ate-
liê integrado e unidades interde-
partamentais, representaram um 
marco na Arquitetura brasileira?
O ateliê integrado não funcionou, 
mas foi boa a tentativa, pois pro-
jeto é uma sequência de traba-
lhos. E se você coloca todos jun-
tos, muitos ficam sem fazer nada 
até sua hora chegar, bem dizia o 
professor de cinema Valter Rogé-
rio – Vamos desintegrar! Aliás, a 

faculdade foi uma sequência de 
tentativas. Eram os anos 1970, 
quando tudo e todos eram ques-
tionados, e tudo o que era levan-
tado caía em uma semana. Foi 
a pior época para se estudar Ar-
quitetura! Por exemplo, tinha um 
grupo forte em minha classe que 
era contra o desenho, imagine! 
Diziam que modelos matemáticos 
iriam substituir o projeto – claro 
que isso não aconteceu. Em São 
José dos Campos, eu virei gente. 
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Muitos trabalhos 
utilizam produtos 
industrializados para 
mostrar seu lado lúdico, 
cênico, plástico e não 
seu lado prático

“Foi um maravilhoso encontro de 
pessoas, ideias, ideais, espaços, 
sons, cores, boas energias...

Embora você não tenha exerci-
do a profissão de arquiteto, rea-
lizou projetos de reurbanização 
para a região da Avenida Berri-
ni. Fale um pouco sobre esse (s) 
projeto (s).
Trabalhei quase quatro anos como 
arquiteto, até que perdi o empre-
go. O projeto da Berrini foi um con-
vite do Marcelo Bratke e de sua 
esposa, Marianita Luzatti, para 
um conjunto de ações artísticas 
em praças e calçadas da região da 
Berrini. Desenhei um padrão para 
o piso das calçadas que margeiam 
o córrego ou rio que ainda flui no 
meio da avenida, mas nunca foi 
implantado.

Como você definiria a evolução 
de sua vasta obra? Você iden-
tifica períodos, rupturas, conti-
nuidade?
Comecei fazendo desenhos e ob-
jetos e, em 1987, fiz minha primei-
ra instalação (quer dizer, o objeto 
conquistou o espaço). 
Antes, em 1985, apresentei per-
formances na 18ª Bienal – os ob-
jetos pediram o espaço cênico. 
Em 1989, fiz minha primeira in-
tervenção urbana, no lago do Ibi-
rapuera. A ideia pediu a cidade 
(trata-se da instalação Auditório 
para questões delicadas). 
Em 1990, as ideias foram parar na 
TV, quer dizer, foi uma sequência, 
uma construção - novas ideias, 
novas mídias, novos desafios. Com 
sucessos e muitos fracassos.

Em uma entrevista você disse 
que não era um artista plástico, 
mas sim prático. “Sou um bisca-
teiro, um sujeito do tipo que bate 
prego, pinta prateleira ou desen-
capa fios”. Explique melhor essa 
definição.
Artista prático foi um termo criado 
pela Grace Gianoukas quando re-
cebi o troféu Creme de la Creme, 
nos anos 1980. Na verdade, as 
artes são puro ofício, sem nenhum 
glamour, se assemelham à marce-
naria, serralheria, ao trabalho do 
estofador, encanador, eletricista, 
alfaiate etc. É preciso o exercício 
diário de sol a sol para se ver al-
gum resultado no final do mês.  

Seu trabalho “Máquinas II” mos-
trou novas possibilidades de uso 
de objetos do cotidiano como o 
aspirador de pó, vassoura e se-
cador de cabelo. Tem a ver com 
a proposta da “fonte” de Marcel 
Duchamp, já que você disse que 
seu trabalho inicial remetia aos 
dadaístas?
Sim, o Máquinas II é completa-
mente dadaísta. Lembro também 
de Man Ray, tão bom quanto Du-
champ, mas menos famoso, e dos 
surrealistas e modernistas tam-
bém. Quer dizer, uma homena-
gem a todas as vanguardas.

Você também disse que, na sua 
concepção, “arte é energia”. Pode-
ria definir melhor esse conceito?
Sim, tentando entender física 
quântica, me ocorreu que arte é 
energia quando você vê ou viven-
cia uma obra de arte que te toca; 
você recebe pura energia estética 

quando você é motivado a produ-
zir uma obra de arte. Você está 
com essa energia, essa vontade 
de produzir e espera-se que essa 
energia passe da obra para o ob-
servador. Quer dizer, a arte não é a 
obra, mas um fluido que acontece 
quando ela é contemplada.

Lembrando outra afirmação sua, 
você disse que ganha dinheiro 
com as artes gráficas, mas são as 
artes plásticas que te fazem cada 
dia mais feliz. Qual é o panora-
ma das artes plásticas no Brasil 
de hoje?
Cruzes! O Brasil é enorme e eu só 
vejo uma pequena parte do que é 
exposto em São Paulo. E aqui tem 
sempre um monte de trabalhos 
irrelevantes, mas alguns arreba-
tadores.

Você concorda com a tese de que 
sua obra é a que mais nega, no 
país, a “religião da produtivida-
de” que embasa as sociedades 
pós-industriais, como definiu 
uma crítica?
É mesmo um paradoxo. Muitos 
trabalhos utilizam produtos indus-
trializados para mostrar seu lado 
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se tornar um poderoso instrumen-
to de expressão”?
As ciências são ensinadas com 
enfoque em sua matemática e 
não nos experimentos. Assim, os 
estudantes acham a matéria difí-
cil, não lúdica, e dela se afastam. 
Na verdade, as ciências fazem 

parte do grande guarda-chuva 
chamado “arte”, que abriga to-
das as atividades humanas. Por-
tanto, tudo o que se fez em arte 
foi acompanhado de progressos 
científicos.n

lúdico, cênico, plástico e não seu 
lado prático.

Poderia explicar melhor sua afir-
mação de que artistas, de modo 
geral, “têm medo da ciência e 
acabam se esquecendo que, se 
ela for bem administrada, pode 
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O mercado de feiras de negócios no país
movimenta cerca de R$ 16 bilhões por ano
e continua crescendo, projetando um novo 

horizonte para os arquitetos. A “Arquitetura Efêmera” 
se dedica a construir obras temporárias, 

embora muitas vezes grandiosas

POR GEORGE ALONSO

A solidez do 

efemero
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A chamada Arquitetura Efêmera é uma 
área de atuação que a cada dia con-
quista mais o interesse de jovens arqui-
tetos brasileiros. Hoje existem vários 

escritórios de Arquitetura que só se dedicam a esse 
tipo de trabalho no país. Eles criam “cenários” que, 
como o próprio adjetivo expressa, têm caráter tem-
porário. A Arquitetura transitória está presente em 
festas de casamento e jantares corporativos, mas, 
principalmente, em eventos como feiras e exposições 
com estandes; espetáculos com camarotes e monta-
gens teatrais. 

Feira da ABF

No processo de criação desse 
tipo de Arquitetura, leva-se em con-
sideração quem será o público que 
usará o espaço, quanto tempo o ob-
jeto ou o ambiente ficará montado 
e qual é a mensagem que se pre-
tende transmitir. O avanço da tec-
nologia e os constantes estudos das 
estruturas, principalmente as ten-
sionadas, têm possibilitado o uso 
da Arquitetura Efêmera em grande 
escala no mundo. Como é uma obra 
sem necessidade de longa durabili-
dade – podendo ser montada para 
determinado período ou mesmo 
só por 24 horas – são usados, em 
geral, materiais alternativos aos da 
construção civil. 
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Carnaval em Salvador

Levantamento feito pela União 
Brasileira de Promotores de Fei-
ras (Ubrafe) mostra que o merca-
do da Arquitetura Efêmera está 
ativo, mesmo numa época em 
que a economia em crise busca 
recuperação. “Todos os anos são 
realizados cerca de 2 mil feiras de 
negócios no país, sendo 1.200 do 
agronegócio e 800 da indústria, 
do comércio e de serviços. Elas 
movimentam R$ 16 bilhões, por 
ano. Desse total, R$ 1,6 bilhão é 
o dinheiro que gira com as empre-
sas de Arquitetura Efêmera, aque-
las que criam pavilhões e estan-
des para os participantes desses 
eventos”, diz Armando Campos 
Mello, presidente da entidade. 
Segundo ele, um acordo realizado 
entre o CAU/SP e o sindicato das 
empresas promotoras e feiras está 
“colocando os arquitetos em des-

taque”, por meio de um cadastro, o que garante 
a segurança e a fiscalização nas construções de 
estandes. “Estamos muito satisfeitos, porque os 
arquitetos ganham espaço, mas também respon-
sabilidade”, afirma ele.

No Brasil, a Arquitetura Efêmera não se res-
tringe a feiras, congressos e exposições. Por exem-
plo, uma das maiores festas de rua do mundo, o 
carnaval de Salvador, atrai todos os anos turistas 
foliões interessados não só em brincar nos espaços 
públicos, mas também nos camarotes, que a cada 
temporada ficam mais sofisticados. Cinema, área 
para massagem e discoteca eletrônica são apenas 
alguns exemplos de espaços já criados por arquite-
tos especialistas na chamada Arquitetura Efême-
ra do carnaval baiano.  São estruturas complexas, 
criadas para suportar todo tipo de adereços, que 
devem seguir critérios de segurança e conforto e 
precisam ser fiscalizados. A diferença básica da 
Arquitetura Efêmera da tradicional é a duração 
da obra, que costuma ser bem mais curta. Feliz-
mente, no caso da Bahia, a Arquitetura Efêmera 
diz respeito a festas e exposições, ao contrário de 

Uma das 
maiores 
festas de rua 
do mundo, o 
carnaval de 
Salvador, atrai 
todos os anos 
turistas foliões 
interessados 
não só em 
brincar nos 
espaços  
públicos, mas 
também nos 
camarotes
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alguns outros lugares onde há ne-
cessidade de construções efême-
ras devido a desastres naturais, 
como terremotos e enchentes, ou 
até mesmo por conflitos armados 
e guerras. 

É impossível cravar, segun-
do especialistas, quando surgiu a 

Arquitetura Efêmera na história da 
humanidade, qual era o contexto 
e quem foram seus idealizadores, 
como fazemos com outras corren-
tes da Arquitetura, como a moder-
nista e a pós-moderna. O motivo 
é simples: ao que tudo indica, ela 
existe desde as antigas tendas 

dos nômades, as ocas indígenas e 
os iglus dos esquimós, chegando 
até às contemporâneas estruturas 
tensionadas e pavilhões de gran-
des exposições. Por isso, o debate 
sobre a Arquitetura Efêmera não 
tem se dado sobre sua origem, 
mas sobre suas características. 
Por exemplo: é uma Arquitetura de 
montagem rápida, se comparada 
à arquitetura convencional, mas 
que ao utilizar as novas tecnologias 
pode oferecer o mesmo conforto. 

Na história, porém, foi nos sé-
culos 19 e 20 que a Arquitetura 
Efêmera ganhou proporções eco-
nômicas importantes: várias edi-
ficações de grandes exposições e 
eventos foram erguidas com prazo 
de validade. Ou seja, foram proje-
tadas e construídas com tempo de 
vida útil definido. Foram feitas para 
serem demolidas. 

Em 1851, uma construção 
inédita chamou a atenção mundial 
para Londres: o Palácio de Cristal, 

Palácio de Cristal, em Londres
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que podia ser desmontado e remontado em outro lu-
gar. Era a Arquitetura pensando num edifício que se 
deslocava. Ele foi erguido em ferro fundido e vidro no 
Hyde Park para abrigar “A Grande Exposição Univer-
sal” – quando mais de 14 mil expositores vindos do 
mundo todo foram mostrar exemplares das últimas 
tecnologias desenvolvidas na Revolução Industrial. 
Desenhado por Joseph Paxton (1803-1865), o edifí-
cio tinha 564 metros de comprimento e altura inte-
rior de 33 metros. O que ele trouxe de novo? Um revo-
lucionário método de projeto e execução: o emprego 
de elementos pré-fabricados (segmentos metálicos e 
lâminas de vidro), produzidos em série e levados aos 

canteiros de obras prontos para 
serem usados. Isso representava 
economia de tempo e dinheiro, e 
o material ainda podia ser recu-
perado. Em 1854, três anos após 
a exposição, o sucesso foi tal que 
o edifício foi “trasladado” para um 
então novo parque londrino em 
Sydenham Hill. Em 1936, a es-
trutura acabou destruída por um 
incêndio. 

Atualmente, Londres abriga 
todos os anos um dos eventos 

Serpentine Galleries, no Parque Kensington Gardens em Londres
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Parte interna do Serpentine Galleries, em Londres
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mais conhecidos e esperados da 
Arquitetura Efêmera. Como se 
fosse uma plataforma de expe-
rimentação arquitetônica, o pa-
vilhão temporário da Serpentine 
Galleries, no Parque Kensington 
Gardens, surpreende turistas, mo-
radores e arquitetos londrinos a 
cada verão, desde 2000, quando 
a iniciativa foi criada. A cada ano 
um arquiteto renomado – desde 
que não tenha projeto construído 
na Inglaterra até o momento do 
convite – é chamado para criar 
um pavilhão efêmero, que fica ex-
posto por três meses. Ele tem seis 
meses para conceber e concluir 
a obra. Oscar Niemeyer (1907-
2012) foi o arquiteto convidado 
em 2003. Este ano o pavilhão será 
projetado por Diébédo Francia 
Kéré, arquiteto africano baseado 
entre Berlim e sua cidade natal, 
Gando, em Burkina Faso. O pro-
jeto de Kéré prevê um telhado 
expansivo suportado por uma 
armação de aço, imitando uma 
árvore de Gando.

Mas há pelo menos dois mo-
delos brasileiros desse tipo de Ar-
quitetura que tiveram repercussão 
internacional: o pavilhão brasileiro 
na Expo de Bruxelas em 1958, um 
projeto do arquiteto Sergio Ber-
nardes, e o Pavilhão da Humani-
dade no Rio em 2012, projetado 
pela arquiteta Carla Juaçaba, e 
construído só para a Rio+20, com 
estrutura de andaimes. Os Jogos 
Olímpicos do Rio, realizados no 

ano passado, também previ-
ram a criação de estruturas que 
depois do megaevento seriam 
desmontadas: por exemplo, as 
arquibancadas da arena onde 
aconteceram os jogos de vôlei de 
praia, em Copacabana, e a Arena 
do Futuro, onde houve as partidas 
de handebol, na Vila Olímpica.  A 
Arena do Futuro incorporou aos 
Jogos o conceito de Arquitetura 

Efêmera ao permitir que os ma-
teriais do ginásio sejam recicla-
dos. A estrutura, supérflua após a 
Olimpíada, pode ser desmontada 
e, segundo promessa de gover-
no, reutilizada na construção de 
quatro escolas municipais. E, se 
na Bahia o carnaval movimenta 
bastante esse mercado, em São 
Paulo, a Festa do Peão de Barre-
tos recria todo ano uma ambien-

Parte interna do Serpentine Galleries, em Londres

Pavilhão de Oscar Niemeyer, Serpentine Galleries, em 2003

Pavilhão brasileiro na Expo de Bruxelas em 1958, projetado por Sérgio Bernardes
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tação para o evento que atrai mi-
lhares de turistas.                

A demanda cada vez maior 
desse tipo de Arquitetura tem 
ampliado o mercado de trabalho 
dos arquitetos e provocado dis-
cussões acadêmicas, em busca 
de uma definição precisa e, ao 
mesmo tempo, abrangente. A Ar-
quitetura Efêmera existe em um 
tempo determinado no espaço 
em que está inserida: logo, a obra 
morre assim que perde sua sig-
nificância? Ela pode existir sepa-
radamente da paisagem? Ao ser 
feita em determinado local, altera 
características naturais marcan-
tes da área? Pode ser efêmera 
portátil, capaz de ser carregada 
para onde quiser ou, pode ser efê-
mera e não portátil? 

A resposta para todas essas 
perguntas é sim, segundo estu-
diosos. Quando então uma arqui-
tetura é efêmera de fato? “A res-
posta é um tanto desconcertante. 
A Arquitetura de eventos, por 
exemplo, é efêmera não por ser 
Arquitetura, mas por ser de even-

tos. Não por empregar esta ou 
aquela modalidade construtiva, 
mas por atrelar-se a algo temporá-
rio, a um uso, às vezes de enver-
gadura urbana, que é transitório”, 
diz o arquiteto e urbanista Daniel 
Mellado Paz, no artigo Arquitetura 
Efêmera ou transitória, esboços 
de uma caracterização, que foi 
publicado em 2008 pela revista 
“Arquitextos”. 

Para ele, o critério definidor 
da Arquitetura Efêmera não é a 
durabilidade potencial do objeto 
construído, mas sua durabilida-
de real. “Um assentamento rural 
pode ser precário, mas pretender 
a permanência, e assim sê-lo por 
conta de contínuas manutenções. 
Ao contrário, edificações sólidas 
podem ser demolidas por esgotar-
-se, em curto intervalo de tempo, 
sua finalidade”, afirma. Segundo 
Paz, há dois paradoxos no tema: 
o primeiro, uma Arquitetura só se 
torna efêmera de fato quando se 
desfaz de um dado lugar. Concei-
tualmente, existe apenas quando 
cumprida sua efemeridade, tudo 

A demanda 
cada vez 
maior desse 
tipo de 
Arquitetura 
tem ampliado 
o mercado de 
trabalho dos 
arquitetos e 
provocado 
discussões 
acadêmicas, 
em   busca de 
uma definição 
precisa e, 
ao mesmo 
tempo, 
abrangente

Pavilhão da Humanidade, projetado por Carla Juaçaba Arena de Vôlei de Praia, desmontada após a Olimpíada



43

 Março n Abril 2017

o mais é incerteza. O segundo: 
não há, portanto, relação direta 
entre a tecnologia construtiva e a 
efemeridade real da construção. 
“Por isso, a tecnologia de cons-
trução não é critério válido para 
compreender a Arquitetura Efê-
mera. A tecnologia de descons-
trução sim o será, como quando 
a construção deixa de estar no 
lugar”, acrescenta. 

Há quem diga que existe no 
efêmero um movimento “do ser 
ao não ser”, uma metamorfose 
em que a obra é, mas logo deixa 
de ser. Há quem diga também, 
em tom crítico, que na socieda-

de contemporânea incita-se uma 
necessidade intensa de consumo 
por meio de um vigoroso jogo de 
marketing e publicidade. Os obje-
tos tornam-se rapidamente obso-
letos, valorizando-se o provisório 
e o entusiasmo pela novidade, em 
detrimento da durabilidade. 

Independentemente de teses 
e polêmicas, o fato é que a Arqui-
tetura Efêmera tem adquirido uma 
importância na cultura contem-
porânea por buscar respostas rá-
pidas a necessidades transitórias. 
Ela existe, portanto, associada ao 
conceito de evento, entendido 
como veículo de dinamização cul-

tural na sociedade atual. Apesar 
da sua ação temporária, trata-se 
de um tipo de Arquitetura cuja po-
tencialidade para dinamizar um 
lugar se contrapõe como alterna-
tiva ao conceito tradicional de ex-
posição temporária existente nos 
museus. n

Arena do Futuro, projetada por Lopes, Santos & Ferreira Gomes Arquitetos, 
Paulo Casé Arquitetura e Oficina de Arquitetos
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gt arquitetura de iluminação

A importância da 
iluminação nos projetos 
de Arquitetura

A formação do Grupo de 
Trabalho de Arquitetu-
ra de Iluminação pelo 

CAU/SP, em 2016, representa o 
reconhecimento da importância 
desta atividade e da necessidade 
de aprofundar o conhecimento 
sobre a atuação e particularida-
des destes profissionais.

Em um momento em que as 
atividades de projeto dependem 
cada vez mais da integração de 
equipes multidisciplinares, acre-
ditamos que a missão deste Grupo 
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Além de fornecer as condi-
ções necessárias à execução das 
atividades laborais e de lazer, um 
bom projeto de iluminação ar-
tificial participa da experiência 
humana em todos os âmbitos do 
ambiente construído.

É capaz de complementar 
e agregar valor aos desígnios do 
arquiteto e urbanista ao alterar a 
percepção que se tem do edifício 
e do espaço urbano, melhorando 
o seu usufruto.

Interfere na saúde física e psi-
cológica dos indivíduos, muitas 
vezes privados do contato com a 
luz natural por longos períodos do 
dia, ou nas atividades noturnas 
em edifícios e cidades.

Deve ainda considerar a fini-
tude dos recursos naturais e ener-
géticos disponíveis, otimizando 
seu uso.

Em suma, o bom projeto de 
iluminação ajuda a reduzir os cus-
tos de implantação, operação e 
manutenção, contribui para au-
mentar a produtividade e o bem-
-estar dos usuários, aumenta a 
atratividade do ambiente constru-
ído, agregando valor à Arquitetura 
e à paisagem urbana.

A IMPORTÂNCIA DO 
ESPECIALISTA

Com o aumento da complexi-
dade tecnológica, percebeu-se o 
potencial estético e funcional de 
se ter um melhor controle da ilu-
minação sobre o “corpus” arquite-
tônico ou urbanístico.

Passou a ser cada vez mais 
imperioso o domínio de outras 
áreas do conhecimento, além da 
Arquitetura ou Engenharia; assim 
surgiram os primeiros profissio-
nais dedicados exclusivamente a 

esta complexa matéria, geralmen-
te egressos da Arquitetura, mas 
também da Engenharia ou mesmo 
do contexto da iluminação cênica.

Embora a resolução do CAU 
Nº 51/2013 determine a gradua-
ção em Arquitetura e Urbanismo 
como requisito mínimo, a Arqui-
tetura de Iluminação ou o lighting 
design exige domínio de uma sé-
rie de competências adicionais 
para o bom exercício da atividade, 
como a compreensão da luz en-
quanto matéria e linguagem, os 
desdobramentos fisiológicos e psi-
cológicos da luz no ser humano, o 
domínio do substrato técnico ne-
cessário à realização dos projetos, 
o acompanhamento contínuo da 
evolução tecnológica, bem como, 
a prática constante focada nesta 
atividade.

É importante frisar que com 
a velocidade dos processos de 
projeto cada vez maior, paralela-
mente a este aumento e renova-
ção constante dos equipamentos 
disponíveis no mercado, torna-se 
impraticável para um profissional 
que não esteja exclusivamente de-
dicado a esta disciplina abordar a 
todos os aspectos pertinentes que 
constituirão um bom projeto de 
iluminação. nseja a de fomentar o crescimento 

ordenado desta especialidade, 
tornando frequente e corriqueira a 
sua presença nestas equipes.

O BOM PROJETO 
DE ILUMINAÇÃO

O projeto de iluminação con-
siste na definição das “camadas” 
de luz artificial que irão se sobrepor 
ao projeto arquitetônico, potencia-
lizando suas qualidades estéticas e 
funcionais, por meio do uso racio-
nal dos recursos disponíveis.

Titulares: 
Claudia Borges Shimabukuro
Daniel de Riggi
Fernanda Carvalho Ferreira Villares
Gilberto Franco
Maiquel Alexandre Alves

Substitutos:
Ronaldo Takeshi Suzuki
Alexandre Giovannetti

Arena da Juventude - Vigliecca 
& Associados. Iluminação: Paula 

Carnelós, Luciana Costantim e 
Eder Ferreira



gt arquitetura de interiores 

todas as oportunidades da 
Arquitetura de interiores
C onsiderando o crescente número de profis-

sionais atuantes na área de Arquitetura de 
Interiores e objetivando valorizar a profis-

são, o CAU/SP, por meio do Grupo de Trabalho Ar-
quitetura de Interiores, órgão auxiliar da Presidên-
cia, vem discutindo esse tema a fim de conceituar 
o termo e esclarecer dúvidas sobre o assunto. 

Quando dizemos que a Arquitetura a ser traba-
lhada é de “interiores”, pressupõe-se que já existe 
o espaço edificado – interno ou externo – podendo 
ser finalizado, modificado, adequado, restaurado, 
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reconstruído, revitalizado, reuti-
lizado, conservado, compatibili-
zado, entre outros. 

Denomina-se interior, o es-
paço limitado por paredes e teto. 
E exterior, o espaço que compre-
ende as partes construídas ou 
utilizadas ao ar livre, tais como 
passeios, varandas, pergolado, 
piscina, churrasqueira e outras 
áreas de lazer.
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Fazenda Boa Vista Fasano, de autoria do arquiteto e urbanista Isay Weinfeld
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Por outro lado, segundo o 
Art.2º da Lei 13.369/16, que reco-
nhece a profissão do Designer de 
Interiores, esse profissional “pla-
neja e projeta espaços internos, 
visando ao conforto, à estética, à 
saúde e à segurança dos usuários, 
respeitadas as atribuições priva-
tivas de outras profissões regu-
lamentadas em lei”. No parágrafo 
único do Art.4º, as atividades que 
interfiram na integridade, estabi-
lidade e concepção arquitetônica 
estrutural “devem ser aprovadas 
e executadas por profissionais ca-
pacitados e autorizados na forma 
da lei”. 

A Arquitetura de Interiores 
vai muito além da especificação 
e arranjo de móveis e objetos de 
decoração. Citando o arquiteto 
Daniel Fernandes, em seminário 
do CAU/SP, “não temos sofá nas 
estações do metrô”. n

Dentre as escalas de edifícios 
cujos interiores podem ser tra-
balhados, considera-se grande 
escala os que possuem muitos in-
teriores diferentes dentro de um 
mesmo projeto. 

Nesse grupo encontram-se os 
aeroportos, estações de metrô, es-
tádios de futebol e shoppings, etc. 
Os demais edifícios dividem-se en-
tre as médias e pequenas escalas 
proporcionalmente.

Independente da escala do 
edifício, a metodologia para ela-
boração de projetos de interiores 
é a mesma. Essa é a nossa maior 
ferramenta de trabalho, e por isso 
deve ser valorizada. As entregas 
variam de acordo com o tipo de 
projeto contratado, destacando o 
layout de distribuição de mobiliá-
rio e divisórias, detalhamentos de 
piso, revestimento e forro, ilumina-
ção, além do projeto executivo de 
reformas.

A reforma é um dos campos de 
atuação do arquiteto e urbanista, 
compreendendo a “renovação ou 
aperfeiçoamento, em parte ou no 
todo, dos elementos de uma edifi-
cação”, a partir de um plano inte-
grado de ações entre profissionais 
legalmente habilitados, podendo 
envolver alterações estruturais, 
instalações, acabamentos, lumi-
notecnia, além do mobiliário fixo 
ou móvel. 

O profissional arquiteto e ur-
banista, ao realizar uma atividade 
técnica de Arquitetura de Interio-
res, deve emitir um RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica), 
instrumento legal que garante os 
serviços prestados e protege con-
tratante e contratado.

Titulares: 
Denise Guarezzi
Nancy Laranjeira Camargo
Luis Antonio de Paula Nunes
Roberto Carlos Spina
Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.

Substitutos:
Daniele Mothra Padovani Guardini 
Stancati
Monica Madalena Frias Louzada
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gt estatuto da metrópole

O Planejamento Urbano regional 
depende de quem?
um dos princípios essen-

ciais da Arquitetura e Ur-
banismo é que planos e 

projetos são feitos para as pessoas.
Ouvi-las é parte essencial de 

todo o processo, desde a identifi-
cação das necessidades, eleição 
de prioridades, em proposições e 
na aprovação dos projetos ou pla-
nos urbanos que tratam das Fun-
ções Públicas de Interesse Comum 
– FPIC para que atendam, de fato, 
às necessidades da sociedade civil. 

Ao observarmos a Mobilidade 
na Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) -  na modalidade 
transporte rápido, enquanto na 
RM de Madri e de Londres o metrô 
carrega em torno de 22 hab/km, 
na RMSP o metrô carrega 271 
hab/km, tem um baixo número de 
conexões por linha, é superlotado 
e não atende nem todo o municí-
pio de São Paulo. 

Proteção de áreas de manan-
ciais para o abastecimento de 
água nas torneiras, tratamento de 
resíduos sólidos, saneamento bá-
sico, desenvolvimento econômico 
e social, habitação, etc., estarão 
inseridas em Planos de Desenvol-
vimento Urbano Integrado (PDUI).

Desde a década de 70, os 
Planos Metropolitanos Integrados 
realizados para RMSP não foram 
aplicados na prática: não tiveram 
sua gestão e não funcionaram para 

orientar a aplicação dos recursos 
públicos nas FPIC na RMSP. 1

A sociedade civil não os reco-
nhece, pois não foi consultada.

O Projeto de Lei do Estatuto 
da Metrópole, amplamente dis-
cutido com a sociedade civil em 
audiências públicas realizadas em 
todo o País e no Congresso Nacio-
nal, foi aprovado e sancionado em 
12/01/2015 - Lei 13.089/15.

A Lei estabelece diretrizes 
para o planejamento, gestão e 
execução das FPIC nas RM e AU; 
instrumentos de Governança In-
terfederativa; critérios para o apoio 
da União para a governança in-
terfederativa no campo do desen-
volvimento urbano com base na 
CFB/88; Normas sobre o PDUI.2

A Governança Interfederativa 
é exigência da Lei e deve observar 

as seguintes diretrizes específicas: 
Implantação de processo perma-
nente e compartilhado de plane-
jamento e de tomada de decisão; 
gestão compartilhada das FPIC; 
participação de representantes 
da sociedade civil nos processos 
de planejamento e de tomada de 
decisão, no acompanhamento da 
prestação de serviços e na realiza-
ção de obras, afetas às FPIC; (...)3

A Lei dá de três anos de prazo 
para a sua implantação.4  10

Passados mais de 2 anos da 
sua promulgação, o modelo de Go-
vernança Interfederativa ainda não 
foi implantado em São Paulo ou em 
outros Estados.

O texto legal aprovado define 
que a Governança é interfederati-
va e não governamental. Deve ter a 
estrutura básica instalada5 , respei-
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tar princípios democráticos e ter 
efetividade no uso dos recursos 
públicos.6

PLANEJAMENTO URBANO 
REGIONAL DEVE SER 
PACTUADO ANTES COM A 
SOCIEDADE CIVIL

Como seguir com um proces-
so de elaboração de um PDUI, 
sem a estrutura de Governança 
Interfederativa instalada? 

Não é aceitável que hoje ainda 
se adote um modelo antigo que não 
atenda ao Estatuto da Metrópole.

APOIO DA UNIÃO AO 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO INTEGRADO

Exigência8: Gestão Plena é 
condição de região que possui: a) 
formalização (...) b) estrutura de 
governança interfederativa pró-
pria nos termos do art. 8o da Lei; 

c) PDUI aprovado mediante lei 
estadual;7

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA 
INTERFEDERATIVA DEVE 
VIR À FRENTE DO PDUI 

A Lei determina que o PDUI 
seja realizado no âmbito da estru-
tura de Governança Interfedera-
tiva4 num processo de discussão 
em todos os municípios com re-
presentantes da sociedade civil e 
com acompanhamento do  Minis-
tério Público.9 Deve ser aprovado 
pela Instância Colegiada Delibera-
tiva com a participação da socie-
dade civil, para depois ser levado 
à Assembleia Legislativa para a 
aprovação e virar Lei Estadual.4

O processo transparente, in-
clusivo e democrático, com ampla 
publicidade e grande participação 
da sociedade civil nas audiências 

Titulares: 
Aurea Lopes Machado Mazzetti
Paula de Castro Siqueira
Mariângela Portela da Silva
Juan Luis Rodrigo Gonzalez
Edson Luis da Costa Sampaio

Substitutos:
Mauro Claro
Miguel Antonio Buzzar

públicas em todos os municípios 
dessas regiões, antes, durante e 
depois da elaboração do PDUI, é 
também preventivo contra possí-
veis ações judiciais por Improbida-
de administrativa de prefeitos e do 
governador10 e ações de inconsti-
tucionalidades por desrespeito à 
autonomia municipal, pois a Lei 
obriga e dá  prazo de 3 anos para 
que prefeito e município compati-
bilizem o seu Plano Diretor com o 
PDUI da unidade territorial urba-
na.11  12

RECOMENDAÇÕES
Para atender aos dispositivos 

da Lei, cada município deve con-
tar com equipe de arquitetos e 
urbanistas, específica de Planeja-
mento Urbano, para junto com a 
sociedade civil participar de todo o 
processo de discussão e de elabo-
ração do PDUI e, simultaneamen-
te, iniciar o processo de revisão 
dos Planos Diretores Municipais e 
setoriais. 

Assim se obtém Planos Urba-
nos validados por todos os seg-
mentos da sociedade civil. n

1. Denizo Valentina (2015-XVI ENAPUR)-Planos de Desenvolvimento Integrado para 
a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): uma história sem fim
2. CFB/88 – (Art. 3º objetivos fundamentais da R.F. do Brasil: ...III - erradicar a po-
breza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais(...))
3. ( Art 7º)
4. ( §4º Art 10º)
5. (Art 8º)
6. (Art 6º)
7. ( III Art 2º)
8. ( Art 14º)  Seção I - Do Apoio da União ao Desenvolvimento Urbano Integrado
9. ( I, II, III- § 2º  Art 12º)
10. ( I Art 21º)
11. ( II Art 21º)
12. ( §3o  Art 10º)



gt serviço público

O impacto social da Arquitetura e 
Urbanismo no serviço Público
P ara toda prestação de 

serviços existe expecta-
tiva do contratante de 

que estes sejam prestados com 
qualidade e por profissionais bem 
capacitados; tal expectativa se 
torna crítica, contudo, quando os 
serviços a serem prestados envol-
vem riscos à vida, à saúde e à inte-
gridade física do contratante. 

Para ilustrar a importância da 
qualificação profissional compatí-
vel, vamos supor que a maioria das 

Revista do CAU/SP                                                                            

pessoas desejaria poder contar 
com os serviços do melhor dentis-
ta do país, mas será que este pro-
fissional seria aceito caso o serviço 
a ser prestado fosse uma cirurgia 
cardíaca? 

Essa é a principal razão para 
que o exercício de algumas profis-
sões seja regulamentado: proteger 
a sociedade dos riscos decorren-
tes da prestação de serviços por 
pessoas que não tenham forma-
ção e qualificação compatíveis. 

A profissão do arquiteto e ur-
banista é uma destas profissões, 
mas um detalhe que muitas vezes 
passa despercebido é que uma 
eventual falha nos serviços de Ar-
quitetura não expõe somente o 
contratante a riscos, mas todos os 
usuários do produto arquitetôni-
co ou urbanístico. Como exemplo, 
podemos lembrar o desabamento 
do Edifício Liberdade no centro do 
Rio de Janeiro, em 2012, que levou 
abaixo ainda mais dois edifícios 

Represa de Guarapiranga: saneamento é um dos serviços públicos que pode ser exercido por arquitetos e urbanistas
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tação de inúmeros serviços cujo 
exercício é de atribuição exclusi-
va de arquitetos e urbanistas. Isso 
sem contar os municípios cujas 
prefeituras têm insuficiência de 
profissionais e até aquelas que 
chegam a preencher seus cargos 
técnicos com leigos, entre outras 
situações problemáticas. 

O resultado dessa desatenção 
à sociedade é a produção, ano após 
ano, de cidades disfuncionais em 
inúmeros aspectos técnicos, como 
saneamento, mobilidade, proteção 
de mananciais, drenagem, entre 
tantos outros. E não estariam todos 
estes problemas, decorrentes de 
décadas de falta de planejamento 
e gestão urbana adequados, pro-
vocando prejuízos à qualidade de 
vida, à saúde, à integridade física 
e até mesmo provocando morte a 
tantos usuários das cidades? 

Tamanho impacto reflete a 
atenção que deve ser dada ao 
exercício da Arquitetura e Urba-
nismo no serviço público, tendo 
motivado a criação em 2015, pelo 
CAU/SP, do GT Arquitetos no Ser-

vizinhos. A causa noticiada foi a 
demolição de paredes estruturais 
durante a execução de reforma in-
terna de um único conjunto, sem o 
necessário acompanhamento por 
um responsável técnico, resultan-
do em diversos mortos e feridos, 
não apenas no conjunto que passa-
va por reforma, mas em todos três 
edifícios e até mesmo pessoas que 
passavam pela rua.

E o que não dizer quando os 
serviços de Arquitetura e Urbanis-
mo são referentes a planejamento, 
projeto e gestão urbana? 

O universo de pessoas expos-
tas a riscos pode chegar a todos 
os residentes e visitantes de um 
município que, em uma metrópole 
como São Paulo, por exemplo, che-
ga a ter uma população superior a 
20 milhões de pessoas. 

A despeito desta importância, 
52,9% dos municípios paulistas 
não têm arquitetos e urbanistas 
atuantes e inúmeras prefeituras 
não possuem arquitetos em seus 
quadros funcionais, mesmo sob 
encargo constitucional de pres-

Titulares: 
Claudio de Campos
Claudete Maria da 
Porciuncula Fiuza
Vera Victoria Shiroky Schubert
André Takiya
Mauryas de Castro Manzoli

Substitutos:
Marcelo Alexandre Juliano
Maria Cecília Baldochi Medeiros

viço Público, que tem desenvolvido 
atividades e propostas voltadas 
ao aprimoramento da legislação 
profissional específica para o seg-
mento, conscientização dos profis-
sionais, conteúdo específico a ser 
previsto no ensino de Arquitetura 
e Urbanismo, estratégias de rela-
cionamento do CAU com adminis-
trações municipais pelo exercício 
legal da profissão, entre outras. n 

Edifício Liberdade no centro do Rio de Janeiro e em 2012 o seu desabamento
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Comissão Especial 6ª Conferência Nacional das Cidades

Arquitetos e Urbanistas rumo à 

6ª Conferência Nacional 
das Cidades

A Comissão Especial de Organização da Par-
ticipação do CAU/SP na 6ª Conferência Na-
cional das Cidades foi criada pelo plenário 

do CAU/SP no dia 18 fevereiro de 2016, com a função 
de auxiliar a presidência do Conselho na organização 
e na participação dos profissionais paulistas nas Con-
ferências Municipais e Estadual, visando à participa-
ção na 6ª Conferência Nacional das Cidades, que de-
verá acontecer em Brasília/DF em data a ser definida.

Desde então, o trabalho da Comissão foi organiza-
do em três etapas: Municipal – Conferências Munici-
pais; Estadual – Conferência do Estado de São Paulo; 
e Nacional – 6ª Conferência Nacional das Cidades. 

A realização das Conferências Municipais, e 
principalmente da Conferência Estadual das Cida-
des, ocorreu em período de crise e transformação no 
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cenário político e econômico do 
país. Em função disso, de acordo 
com a Comissão do CAU/SP, o tra-
balho de mobilização e prepara-
ção das Conferências foi bastante 
prejudicado. 

ETAPA MUNICIPAL
Diversas Prefeituras não tive-

ram recursos financeiros e huma-
nos para realizar suas Conferên-
cias Municipais, o que acarretou 
na diminuição do número de Con-
ferências realizadas. Os arquitetos 
e urbanistas, entretanto, muito em 
função do trabalho da Comissão 
do CAU/SP, tiveram interesse em 
participar e puderam ser assistidos 
pelo Conselho.

Entre as tarefas desenvolvidas 
pela Comissão na preparação e rea-
lização das etapas municipais hou-
ve o chamamento aos arquitetos e 
urbanistas para participação nas 
suas devidas cidades; manutenção 
de espaço no site do CAU/SP para 
comunicar os informes relativos às 
atividades; acompanhamento da 
realização e mapeamento das Con-
ferências Municipais propriamente 
ditas; organização da logística da 
participação nas reuniões prepa-
ratórias e nas Conferências Muni-
cipais; comunicação com o Minis-
tério das Cidades e EMPLASA, por 
meio da Presidência do CAU/SP; 
avaliação das Conferências Muni-
cipais e preparação para a Confe-
rência Estadual – sendo que 49 ci-
dades realizaram suas respectivas 
Conferências Municipais. 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO CAU/SP 
NA 6ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES
Coordenador Claudio Barbosa Ferreira
Coordenadora adjunta Arq. Urb. Claudete Aparecida Lopes
Membro titular Arq. Urb. José Renato Soibelmann Melhem
Membro titular Arq. Urb. Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida 
Membro titular Arq. Urb. Nancy Laranjeira Tavares de Camargo
Membro substituto Arq. Urb. Márcia Mallet Machado de Moura  
Membro substituto Arq. Urb. Sílvio Antonio Dias
Diretora de Ensino e Formação Arq. Urb. Débora Pinheiro Frazatto 
Diretor de Relações Institucionais Arq. Urb. Pietro Mignozzetti

ETAPA ESTADUAL
Houve dificuldades também 

no processo de preparação e reali-
zação da Conferência Estadual das 
Cidades de São Paulo, uma vez que 
o Governo do Estado não realizou a 
convocação da atividade – caben-
do exclusivamente à sociedade ci-
vil a sua realização. Mais uma vez, a 
Comissão do CAU/SP foi importan-
te no trabalho de mapeamento das 
Conferências Municipais realiza-
das e seus respectivos delegados 
eleitos por meio dos seus represen-
tantes indicados. “Participamos do 

processo de preparação da Confe-
rência, e fomos o único Conselho 
de classe a participar da Comissão 
Preparatória Estadual”, informou a 
Comissão. 

Além disso, a Comissão tam-
bém realizou o mapeamento e 
eleição dos Delegados para a Con-
ferência Estadual e Nacional, bem 
como participou dos debates da 
atividade. 

Durante a realização da Confe-
rência Estadual, ocorrida nos dias 
3 e 4 de dezembro de 2016, os 
membros da Comissão auxiliaram 
na organização do evento e atua-
ram de forma determinante para 
garantir uma boa presença dos 
arquitetos e urbanistas na relação 
dos delegados eleitos para repre-
sentar o Estado de São Paulo na 6ª 
Conferência Nacional das Cidades 
em Brasília/DF.n 
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regionais

Projeto busca reforçar atuação 
do Conselho junto a 

prefeitos e vereadores
D esde o início deste ano, o 

CAU/SP tem procurado 
estreitar contato com os 

poderes municipais – Prefeituras 
e Câmaras de Vereadores – apre-
sentando a autarquia e reforçando 
o papel do CAU na defesa da exi-
gência de projeto executivo com-
pleto em licitações públicas e do 
exercício das atribuições privativas 
por arquitetos e urbanistas nos ór-
gãos públicos.

Trata-se do projeto CAU ITINE-
RANTE INSTITUCIONAL. Os escri-
tórios regionais do Conselho estão 
à frente desta iniciativa, fazendo 
as articulações institucionais ne-
cessárias.

Ainda no início de 2017, re-
presentantes do CAU/SP e dez 
arquitetos e urbanistas recém-
-nomeados para Secretarias mu-
nicipais da Baixada Santista se 
reuniram na Sede Regional do 

Pelas 10 cidades onde 
o CAU/SP está presente 
com suas Sedes Regionais, 
gerentes têm mantido uma 
agenda política ativa

 Representantes do 
CAU/SP e arquitetos 
e urbanistas 
recém-nomeados 
para Secretarias 
municipais da 
Baixada Santista 
reunidos na Sede 
Regional do Conselho, 
em SantosAc
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Conselho, em Santos. Em pauta, 
a intenção do Conselho em par-
ticipar ativamente dos debates e 
da busca de soluções urbanísticas 
para a região.

Em Itapeva, o gerente da Sede 
Regional de Sorocaba, Marco Ha-
gen, visitou a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, no dia 23 de março. Em 
reunião com o secretário Marco 
André Ferreira, o gerente abordou 
a função do CAU e reforçou a im-
portância dos arquitetos e urbanis-
tas para o planejamento urbano e a 
edificação dos prédios públicos.

Já em Fernandópolis, o geren-
te da Regional de São José do Rio 
Preto, Sergio Agustini, foi convida-
do a falar na tribuna livre da Câma-
ra de Vereadores, após encontro 
com o presidente da casa, Etone 
Barone. Além de expor os objetivos 
e prerrogativas do Conselho, o ge-
rente teve a oportunidade de pres-
tar esclarecimentos e responder a 
eventuais dúvidas dos vereadores.

Ainda em março, Sergio Agus-
tini se reuniu com a secretária do 
Meio Ambiente e Urbanismo de Rio 
Preto, Kátia Regina Penteado Ca-
semiro, junto com representantes 
da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos da cidade. A secretária 
municipal pediu o apoio das entida-
des para as atividades da pasta de 
Urbanismo, e o gerente reforçou as 
questões acerca do exercício pro-
fissional ético e responsável, exe-
cutados pelos profissionais da área.

Em Franca, a gerente regional 
de Ribeirão Preto, Adriana Bighet-
ti, teve a oportunidade de se dirigir 
aos vereadores, ressaltando a im-
portância do apoio do Legislativo 
local para o trabalho do Conselho.

“Como esta é a Casa de aprovação das Leis, 
precisamos do respaldo político, em especial de ve-
readores e prefeitos, para pensar e agir em nossas 
cidades como cidadãos e arquitetos e urbanistas”, 
afirmou. “Assim, o CAU do Brasil manifesta suas 
preocupações sobre o insustentável modelo de cres-
cimento que colapsou as cidades brasileiras, alerta 
para a responsabilidade histórica dos futuros vere-
adores e prefeitos, e expõe sua visão sobre como 
atender aos desejos, necessidades e direitos dos ci-
dadãos à cidade”.

O projeto CAU ITINERANTE INSTITUCIONAL 
reflete ainda uma preocupação da autarquia com a 
qualidade de vida nas cidades, um compromisso ex-
presso na “Carta Aberta aos Prefeitos e Vereadores”, 
recentemente lançada pelo CAU/BR.

No documento, o Conselho lista alguns compro-
missos que deveriam fazer parte da política urbana 
dos prefeitos e legisladores, como a priorização do 
pedestre e dos empreendimentos habitacionais para 
a baixa renda, e a preservação da memória arquite-
tônica entre outros.n

O projeto CAU 
ITINERANTE 
INSTITUCIONAL
reflete uma 
preocupação 
da autarquia 
com a 
qualidade de 
vida nas 
cidades
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concurso

MOrAdiA EstUdANtil – UNiFEsP

1º PRÉ-CLASSIFICADO – PROJETO 44
Autor: Pablo Emílio Robert Hereñú.
Coautor: Eduardo Rocha Ferroni.
Colaboradores: Bianca Fontana, Camila Paim, Camila Reis, Nathália Grippa e Levy Vitorino.
Consultores: Abrão Selem Neto (Estruturas e Fundações), Stengpro Projetos Estruturais, 
Minoru Yamamoto e Mary Hashiguchi (Instalações) e Sandretec Consultoria (Hidráulica).
Pessoa Jurídica: Hereñú + Ferreni Arquitetos LTDA.
Cidade: São Paulo.
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O Concurso Público Nacional de Arquitetura – Moradia Estudantil – UNIFESP 
para o Campus Osasco recebeu mais de 70 projetos. De todos os trabalhos 
apresentados, cinco se destacaram especialmente pela exequibilidade, 
economicidade e racionalização do sistema construtivo. São eles:
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concurso

2º PRÉ-CLASSIFICADO – PROJETO 42
Autor: Alvaro Puntoni.
Coautores: João Sodré, Juliana Braga e Sergio Matera.
Colaboradores: Alexandre Mendes, Gabriela Villas Bôas, 
Micaela Vendrasco e Ricardo Froes.
Consultor: Raul Pereira (Paisagismo).
Pessoa Jurídica: Grupo SP Arquitetos.
Cidade: São Paulo.
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3º PRÉ-CLASSIFICADO – PROJETO 16
Autores: Marina Milan Acayaba Rosenberg e Juan Pablo Rosenberg.
Coautores: Andrea Helou, Eduardo Borges Barcellos e Stefano Marongiu.
Consultor: Reyolando Brasil.
Pessoa Jurídica: Acayaba Rosenberg Arquitetos LTDA.
Cidade: São Paulo.
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concurso

4º PRÉ-CLASSIFICADO – PROJETO 25
Autor: Denis Joelsons.
Coautores: Otávio Helena Sasseron, Tiago de Cesare 
Testa e Carolina Jessica Domschke Sacconi.
Colaboradores: Matheus Tonelli Santos e Bhakta Krpa.
Pessoa Jurídica: Moretti Engenharia Consultiva LTDA.
Cidade: São Paulo.
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5º PRÉ-CLASSIFICADO – PROJETO 28
Autor: Marcelo Consiglio Barbosa.
Coautores: André Ko, Edson Maruyama, 
Gustavo Fontes e Laís Labate.
Colaboradores: Larissa Urbano, Yuri 
Kokubun, Diego Gonçalves, Cristina 
Gialain, Bruno Manzatto, João Paulo 
Procópio e Vivian Santinon.
Consultores: Renato Pompéia Gioielli.
Equipe: Jupira Corbucci, Camila Sousa, 
Débora Ribeiro, Emely Flores, Heralcir 
Césari, Jacqueline Dias Bueno, Jonas 
Henriqson, Laura Poggio, Ludmila Cavalli, 
Pablo Morales, Paula Miranda, Pedro 
Martins e Vinícius Barreto.
Pessoa Jurídica: Barbosa & Corbucci 
Arquitetos Associados LTDA.
Cidade: São Paulo.
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ponto de vista

Guardanapos e arquitetos

Na mesa de um botequim 
qualquer, um guardana-
po esperava paciente-

mente sua vez de ser usado... por 
uma boca qualquer... e pensava 
consigo mesmo: “Que destino in-
teressante tenho eu... quantos 
papéis nobres o homem criou, e 
eu aqui, na mesa de um botequim 
qualquer, esperando por uma 
boca qualquer... é assim que deve 
ser... é para isso que fui criado...”.

Mas o guardanapo não estava 
só, havia muitos outros guardana-
pos em outras mesas esperando 
também por bocas quaisquer... 
e a cada boca um gritava para o 
outro...“Partiu limpar boca de cer-
veja” e outro lá num canto gritava 
“Oba!!! Que batom maravilhoso”... 
e assim os guardanapos iam cum-
prindo a missão de serem usados 
para uma única finalidade... limpar 
uma boca qualquer!!! Alguns guar-
danapos enxugam lágrimas, ou-
tros nem é bom falar... mas afinal, 
para que servem os guardanapos?

De repente sentam naquela 
mesa dois homens... e o guarda-
napo estava na fila de espera... 
aguardando sua vez de ser usado e 
descartado como todo guardana-
po, afinal das contas guardanapos 
servem para limpar bocas...

O garçom chega à mesa e per-
gunta qual vai ser o pedido... “Um 
bom vinho tinto e traga aquele 
queijo especial da casa” respondeu 
uma voz de suave entonação que 
despertou no guardanapo um sen-
tido de bom serviço a ser prestado.

O bom vinho e o queijo foram 
servidos e os guardanapos que es-

Ar
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tavam na fila iam sendo usados... 
para limpar as bocas, e depois 
amassados e descartados.

Quando chegou sua vez, o 
guardanapo pensou: “Aqui vou eu, 
cumprir minha missão... limpar 
uma dessas duas bocas, afinal das 
contas para isso que fui criado!”

Porém, numa dessas revira-
voltas que a vida dá, o guardana-
po ouve aquela voz suave dizendo 
que tinha a solução para um pro-
blema que estava muito além da 
compreensão do simples guarda-
napo... “Que solução é essa?” “O 
que estão dizendo?”

Sem mais nem menos, o guar-
danapo é retirado de seu ambien-
te e, ao invés de limpar uma boca 
qualquer, foi suavemente colo-
cado em cima da mesa... e sobre 
sua superfície foi feito um rabis-
co, ao que aquela voz dizia: “Isto 
é apenas um croquis”... aquela 
voz era de um arquiteto que, na-
quele momento de criatividade 
sem hora marcada, e com poucos 
traços, apresentou a ideia inicial 
para uma solução urbanística da 
cidade...

Hoje o arquiteto não está mais 
entre nós, mas o guardanapo viaja 
o mundo inteiro... todo orgulhoso 
de si... ciente de que guardanapos 
não servem apenas para limpar 
bocas, muito menos enxugar lá-
grimas... e mostrando, para quem 
quer ver, que ele, guardanapo, é 
o fiel depositário de um momento 
solene de inspiração, momento 
único, que aconteceu na mesa de 
um botequim qualquer... num dia 
qualquer.n

O guardanapo ouve 
aquela voz suave 

dizendo que tinha 
a solução para 

um problema que 
estava muito além 

da compreensão do 
simples guardanapo.
Arquiteto Urbanista 
CARLOS EUGENIO 

MONTECLARO 
CESAR JUNIOR

“
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ouvidoria

O papel da ouvidoria

A palavra e a figura do ouvidor (do latim: 
audītor,ōris, “aquele que ouve, auditor”) 
estão, há séculos, presentes em nossa 

língua e deixaram marcas notáveis na geografia das 
cidades, nomeando, por exemplo, ruas de muita 
história nos centros antigos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. 

A Rua do Ouvidor de Machado de Assis vai sem-
pre evocar o personagem que, na verdade, era um 
juiz dos tempos da Colônia, um dos protagonistas, 

POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

portanto, do intrincado (pelo me-
nos para nós arquitetos) mundo 
das Leis e suas aplicações.

Mais recentemente, o ouvidor 
e as ouvidorias, com um novo pa-
pel, voltaram a ter forte presença 
entre nós, agora não mais magis-
trados, mas personagens ou ór-
gãos encarregados de, literalmen-
te, ouvir e receber, em segunda 
instância, as demandas de cida-
dãos quanto ao funcionamento de 
instituições ou empresas e repas-
sá-las a quem de direito, propug-
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nando pelo atendimento e, quan-
do for o caso, pela justa correção. 

Tem o mesmo significado que 
ombudsman, uma palavra criada 
na Suécia quando os ventos revo-
lucionários franceses chegaram 
à Escandinávia, no começo do 
século XIX, para identificar um 
agente parlamentar de justiça 
que podia, inclusive, limitar os po-
deres do rei.

É importante atentar para 
a ideia de “segunda instância”, 
pois não é papel das ouvidorias 
substituir o trabalho importante 
das muitas áreas de atendimento 
que devem, justamente em pri-
meira instância, funcionar como 
canais para a manifestação dos 
cidadãos.

As questões atinentes às 
ouvidorias são aquelas que, por 
algum motivo, não puderam ser 
convenientemente atendidas an-
teriormente e que, eventualmen-
te, com novo olhar ou “escuta”, 
já que falamos do ouvir, possam 
sugerir alterações de postura ou 
aperfeiçoamentos na vida das 
instituições.

Recebemos muitas recla-
mações e críticas, mas também 
dúvidas, elogios e sugestões que 
são enviadas às áreas competen-
tes, cabendo à ouvidoria, quase 
sempre, um modesto papel de 
mediação, exceto quando o as-
sunto possa levar a alguma ação 
propositiva da própria ouvidoria 

no sentido do aperfeiçoamento de 
procedimentos da instituição.

Foi, por exemplo, o que acon-
teceu recentemente quando a ou-
vidoria do CAU foi coadjuvante no 
encaminhamento de demandas 
que levaram à aprovação e publi-
cação da Resolução nº 134, de 
17 de fevereiro de 2017, dispon-
do sobre a isenção de pagamen-
to de anuidades por profissionais 
acometidos de doenças graves. A 
partir de vários pedidos de socorro 
enviados à ouvidoria por colegas 
que atravessam tempos difíceis 
e da constatação da viabilidade 
legal e da existência de procedi-
mentos similares em outros con-
selhos profissionais, foi possível a 
importante decisão do Conselho 
Federal do CAU/BR que pode ate-
nuar ou, pelo menos, contribuir 
para não agravar uma situação já 
por si de grande preocupação e 
sofrimento.

Também pode caber à ouvi-
doria um papel de aconselhamen-
to e alerta, sobretudo ao número 
crescente de novos profissionais 
diplomados a cada ano pelas ins-
tituições de ensino. 

Fomos solicitados recen-
temente por um desses novos 
colegas, inseguro e apreensivo 
a respeito de assumir cargo de 
responsabilidade técnica numa 
empresa do ramo de grandes es-
truturas. Tivemos de lembrá-lo 
que a atribuição está entre as lis-

tadas nas Resoluções Nº 21 e 51, 
podendo, portanto, ser assumida 
por arquiteto, mas não pudemos 
deixar de alertá-lo sobre o pleno 
significado da responsabilidade 
técnica, que presume, da par-
te de quem a assume, o perfeito 
conhecimento e domínio da ativi-
dade, já que responde por aquilo 
que assinou. 

Nosso campo de trabalho é 
de enorme abrangência, o que 
deve nos induzir à prudência e à 
modéstia, além do esforço perma-
nente na educação continuada, 
seja pelas especializações e pós-
-graduações, seja pelo aprendi-
zado fornecido pela ação prática, 
que deve evitar improvisações e 
que presume (infelizmente, para 
os que têm pressa) a paciência do 
lento acumular dos anos de traba-
lho na construção da necessária 
experiência. n
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fique atento
PRODUÇÃO IMOBILIáRIA E 
INFRAESTRUTURA

CONSTRUCTION 
EXPO 2017

Com a participação também de especialistas 
estrangeiros, um ciclo de palestras debaterá 
sobre o planejamento e o financiamento da 
produção imobiliária e das infraestruturas 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo, de 29 de maio a 2 de junho. 
Mais informações no site: www.iau.usp.br/pii/.

A feira traz as principais 
novidades em serviços, 
materiais, sistemas e 
equipamentos para os 
profissionais do setor da 
construção e infraestrutura. 
Será de 7 a 9 de junho, no 
São Paulo Expo (Rodovia dos 
Imigrantes, Km 1,5 – Água 
Funda – São Paulo). 
Mais informações no site:
www.constructionexpo.com.br.

CASACOR SP
De 23 de maio a 23 de julho, com vários ambientes e espaço 
montados por diversos profissionais da área, o evento promete 
mostrar ao público presente as principais tendências de 
Arquitetura, design de interiores e paisagismo da atualidade. 
O evento será realizado no Jockey Club de São Paulo. 
Mais informações no site: www.casacor.abril.com.br. 






