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RELEASE



Edição traz práticas sociais, arranjos espaciais e as possibilidades de (sobre)viver e 
transformar a realidade em áreas urbanas e rurais 

A 13ª edição da Bienal de Arquitetura, realizada pelo IAB-São Paulo (desde 1973), com o 
patrocínio master da Belgo Bekaert Arames, parceria institucional do Sesc São Paulo e 
Centro Cultural São Paulo, parte de uma realidade de intensas transformações geradas  
pela pandemia de COVID-19 em todo o mundo e que exigiu esforços intensos de  
organização das dinâmicas urbanas, sociais e profissionais pela sobrevivência. De 
novembro de 2020 a janeiro de 2021 foi aberto um concurso para selecionar uma proposta 
de co-curadoria para a 13ª edição que sugeria como eixos norteadores: democracia, 
corpos, memória, informação e ecologia.

Entre as 11 propostas avaliadas, Travessias, que dá nome à edição, foi escolhida por 
unanimidade. A equipe vencedora é formada por nove integrantes brasileiros de diversas 
áreas de atuação: Carolina Piai Vieira, Larissa Francez Zarpelon, Louise Lenate Ferreira da 
Silva, Luciene Gomes, Pedro Cardoso Smith, Pedro Vinícius Alves, Raíssa Albano de Oliveira, 
Thiago Sousa Silva, Viviane de Andrade Sá. O grupo, ao lado da curadora residente, Sabrina 
Fontenele, construiu a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura - Travessias. 

A proposta Travessias entende que a pandemia reforça desigualdades socioespaciais 
que já se estabeleciam, não só no país, como no mundo, compreendendo que essas 
estruturas sofrem fragmentações, tanto físicas quanto simbólicas, enraizadas nos violentos 

27 MAIO – 17 JULHO 2022

EXPOSIÇÃO
Sesc Avenida Paulista:
Abertura 27 de maio 

Centro Cultural São Paulo:
Abertura 4 de junho



processos de colonização e apagamentos históricos. Como consequência, provocam 
inúmeras manifestações de opressão – como o racismo, o sexismo, o capacitismo e a 
colonialidade – no Brasil e em diversos territórios pelo mundo. 

A equipe curatorial partiu do conceito de travessias da historiadora Maria Beatriz 
Nascimento, (1942, Aracaju, SE - 1995, Rio de Janeiro, RJ) que investiga o que do passado 
colonial e das diásporas permanece e o que se altera nesses deslocamentos das 
populações pelo mundo. 

Segundo a equipe curatorial, travessias geralmente estão relacionadas a conexão: a ponte 
que possibilita a transposição entre duas margens de um rio; a escada faz a ligação entre 
dois níveis; a rampa vence o desnível de forma acessível; os caminhos conectam territórios. 
“Travessias também podem ser entendidas como percurso: as migrações forçadas dos 
povos africanos sequestrados de seus países de origem, as fugas para os quilombos ou os 
deslocamentos do campo para a cidade. Travessia é, portanto, um movimento que implica 
corpos e territórios e, se realizada coletivamente, o compartilhamento de experiências, 
de memórias e de identidade. Os territórios são marcados por desigualdades sociais,  
temporais e geográficas e, no caso brasileiro, foram conformados por disputas que envolvem 
o desejo de permanência e de movimento”, completa a curadoria. 

13ª Bienal Internacional de Arquitetura - Travessias reúne trabalhos de 10  
convidados pela curadoria – instalações artísticas – e de 23 selecionados por 



uma chamada aberta. A exposição desses projetos será realizada no Sesc Avenida 
Paulista e no Centro Cultural São Paulo. A 13ª edição é composta por três eixos: 
a exposição nos dois endereços; por uma extensa programação, maior parte 
também com transmissão virtual, – conferências, mesas temáticas e 
performances - que acontece nos equipamentos culturais e espaços públicos do eixo da 
Avenida Paulista: Sesc, Itaú Cultural e Instituto Moreira Salles; e por atividades educativas 
– visitas guiadas, oficinas e mediação.  

A cerimônia de abertura no Sesc Avenida Paulista acontece em 27 de maio, às 18h, e contará 
com conferência de Joice Berth (Arquiteta e urbanista pela Universidade Nove de Julho e 
pós-graduada em Direito Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É 
autora do livro O que é Empoderamento? (2018), da coleção Feminismos Plurais, e pesquisa o 
direito à cidade sob a perspectiva de raça e gênero) às 20h. Já a abertura no Centro Cultural 
São Paulo, acontece em 04 de junho, às 17h, com performance de Uýra, também convidada 
para a exposição. 

A equipe curatorial priorizou trabalhos que trazem à tona narrativas de povos e grupos que 
são e foram historicamente violentados no país e no mundo. Entre os dez convidados que 
farão instalações artísticas estão: Arquitetura na Periferia (Minas Gerais - Brasil), Grupo Banga 
(Angola), Christophe Hutin (Paris, França), Coletivo Coletores (São Paulo, Brasil), Dele Adeyamo 
(Nigéria/Reino Unido), Francis Kéré (Gando - Burkina Faso), Jaime Lauriano (São Paulo - BR), 
Mona Rikumbi (São Paulo - Brasil), Mouraria 53 (Bahia - Brasil) e Uýra (Amazonas - BR). 



Abertura: 27 de maio de 2022 | 18h, exposição | 20h, conferência Joice Berth 
Retirada de ingressos com 30 minutos de antecedência. Grátis
27 de maio a 17 de julho de 2022, terça a sexta, das 10h às 21h30, sábados, domingos e feriados, das 
10h às 18h30.
Local: Arte I (5º andar) Grátis

Avenida Paulista, 119, São Paulo | Fone: (11) 3170-0800
Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m
É necessário apresentar comprovante de vacinação contra COVID-19. Crianças de 5 a 11 anos devem 
apresentar o comprovante evidenciando uma dose, pessoas a partir de 12 anos, das duas doses (ou dose 
única), além de documento com foto para ingressar nas unidades do Sesc no estado de São Paulo.

Abertura: 04 de junho de 2022 – às 17h, com performance Uýra
04 de junho a 17 de julho de 2022, segunda a sexta, das 10h às 20h, sábados, domingos e feriados, das 
10h às 18h30.

CCSP: Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP 01504-000 | Telefone: (11) 3397-4002

Pool de Comunicação

Marcy Junqueira | Martim Pelisson
marcy@pooldecomunicacao.com.br | martim@pooldecomunicacao.com.br 

Sesc
Carolina Balza | Marina Magalhães | +55 11 3170-1397 | 1400
imprensa.avenidapaulista@sescsp.org.br

Serviço Sesc 
Avenida Paulista

Sesc Avenida 
Paulista

Serviço Centro 
Cultural São Paulo 
-  CCSP
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Conheça a equipe 
curatorial da 13a 

Atua como pesquisadora do coletivo Cartografia Negra e como educadora no PODHE (Projeto 
Observatório de Direitos Humanos em Escolas), do Núcleo de Estudos de Violência da USP.  
Graduou-se em Jornalismo na PUC-SP e tem formação complementar do Centro de Estudos Africanos 
da USP. Foi repórter na ARTE!Brasileiros e na Revista Vaidapé. Trabalhou também com produção de 
conteúdo na Cooperativa Paulista de Teatro.

CAROLINA 
PIAI VIEIRA 

Equipe Travessias



É graduada em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo (FAUUSP), pesquisadora de relações raciais no Laboratório de Estudos de Raça e Espaço 
Urbano (LabRaça) da mesma instituição e atuante no campo de patrimônio cultural através da Vila 
Maria Zélia. Foi estagiária do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura 
de São Paulo (DPH) e integrou o programa de Visitas Patrimoniais do Sesc Pompéia como educadora 
patrimonial. É amante da música, da rua e das memórias, incorporando sua pesquisa sonora em suas 
leituras sobre os espaços vivenciados.

LOUISE LENATE 
FERREIRA DA 

SILVA 
Equipe Travessias

É arquiteta e urbanista, doutora pela FAU-Mackenzie e pesquisa relações entre arquitetura, paisagem 
urbana e espaço público nas cidades latino-americanas. Docente nas disciplinas de Projeto 
Arquitetônico - Intervenção Urbana, Projeto Urbano e Paisagístico e Trabalho de Conclusão de Curso 
na Universidade Paulista. Em 2020, integrou a articulação e formação da Chapa 1 CAU + Plural para 
as eleições do CAU e, em 2021, passou a participar do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP) 
como conselheira suplente.

LARISSA 
FRANCEZ 
ZARPELON 
Equipe Travessias



Arquiteto e urbanista com Especialização em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade e Mestrado 
pela Universidade Mackenzie. Atuou na Secretaria Municipal de Habitação do Município de São Paulo 
com urbanização de favelas - especialmente Paraisópolis - e no Plano Diretor Estratégico vigente 
(equipe das Zonas Especiais de Interesse Social). Integrou, na Secretaria Municipal de Cultura do 
Município de São Paulo, a equipe responsável por supervisão, acompanhamento e fomento cultural à 
periferia, com os programas VAI (Valorização de Iniciativas Culturais) e Pontos de Cultura. Atualmente 
é docente na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz e na Universidade Paulista, onde 
leciona Projeto Arquitetônico de Habitação Coletiva.

PEDRO 
CARDOSO 

SMITH 
Equipe Travessias

É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 
Paulo, doutora em Terapia Ocupacional pelo Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da 
Universidade Federal de São Carlos, e atualmente é professora na Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia, no Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade e Engenharia de Tecnologia 
Assistiva e Acessibilidade. É pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Acessibilidade, Corpo e 
Cultura da Universidade Federal de Sergipe e do Grupo Arquitetura e Acessibilidade da Universidade 
Federal de São Paulo, coordenadora do Projeto de Extensão 
Pipoca e Paisagem da Universidade Federal de Goiás - Regional 
Goiás/Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e colunista 
da Revista Reação.

LUCIENE 
GOMES
Equipe Travessias



É mulher preta, antropóloga e educadora, mulherista africana com formação complementar nas 
áreas das artes plásticas, fotografia e filosofia. Sua pesquisa procura desenvolver caminhos para a 
educação em relação aos povos da diáspora africana, cidades e subjetividades poéticas. É idealizadora 
e pesquisadora do Coletivo Cartografia Negra. É monitora da pós-graduação Cidades em Disputa da 
Escola da Cidade.

RAÍSSA 
ALBANO DE 

OLIVEIRA
Equipe Travessias

É pesquisador do coletivo Cartografia Negra, trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo 
nos anos de 2014 e 2015, auxiliando na produção do VII Festival da Mantiqueira (2014) e do VII Seminário 
Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias. Publicou um livro de poesias, chamado “Caderno 
Negro”. Como integrante do coletivo Cartografia Negra participou como formador em Cartografia 
Cultural no programa de Formação de Monitores das Casas de Cultura, palestras, atividades em 
escolas e as Voltas Negras, que o coletivo realiza mensalmente desde 2018.

PEDRO 
VINÍCIUS 
ALVES
Equipe Travessias



SABRINA 
FONTENELE 
Representante do IABsp

Arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado pela FAUUSP. 
Finalizou em 2019 a pesquisa de pós-doutorado na Unicamp. Autora dos livros “Edifícios modernos e o 
traçado urbano no Centro de São Paulo” (2015) e “Restauro da Faculdade de Medicina da USP: estudos, 
projetos e resultados” (2013) e “Modos de morar nos apartamentos modernos: rastros de modernidade” 
(2021). Foi coordenadora do eixo Construções, conjuntos e sítios do Centro de Preservação Cultural 
da USP, onde atuou ainda como editora científica da Revista CPC e como curadora da exposição 
Tempo das Construções (2013-2014). Colabora desde 2018 como professora na Escola da Cidade 
onde também é Coordenadora de Pesquisa do Conselho Científico. Diretora de Cultura do IABsp onde 
atua como responsável pelos projetos relacionados ao acervo do 
órgão, programação cultural e editorial (2020-2022). Curadora 
residente da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 
de 2022.

É escritor afrocentrado, artista plástico e artista de histórias em quadrinhos. Educador e pesquisador 
do Medu Neter (Hieróglifos, o sistema de escrita do antigo Kemet/Egito). Formado pela mestra 
Anika Osaze (Nefer Ka Maat) pelo Shrine of Maat, New York. Pesquisador e Educador das tradições e 
tecnologias científicas, culturais e espirituais do antigo nordeste africano. Graduando em Licenciatura 
em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia campus São Paulo, 
efetuando pesquisa no uso de histórias em quadrinhos de sua autoria para o ensino de Geografia da  
Educação Básica.

THIAGO 
SOUSA SILVA

Equipe Travessias



VIVIANE DE 
ANDRADE SÁ
Equipe Travessias

KARINA SILVA DE SOUZA
Coordenadora 
 GABRIELA DUARTE NAVAJAS 
Coordenadora Adjunta
 LEOnARDO GOMES DE OLIVEIRA SOARES
Estagiário de Coordenação

Arquiteta e artista, é doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo  
e investiga os processos de visibilidade e apagamento do corpo na cidade contemporânea com o projeto 
“Corpos Visíveis, superexposição como processo de apagamento social e espacial na cidade contemporânea”. 
Possui mestrado em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, área de 
concentração, Poéticas Visuais com o trabalho “Construir com Corpo, o corpo fragmentado como dimensão 
do espaço”. Realizou a graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos da  
Universidade de São Paulo. É docente na Universidade Paulista e ministra as disciplinas de Projeto Urbano e 
 Projeto Arquitetônico, Habitação Coletiva.

Coordenação 13aBIA
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CONVIDADOS



Projeto social que visa a melhoria da moradia para mulheres que moram em periferias, por meio de 
um processo em que elas são apresentadas às práticas e técnicas de projeto e planejamento de 
obras e recebem um microfinanciamento para que conduzam com autonomia e sem desperdícios as 
reformas de suas casas. Arquitetura na Periferia tem a missão de produzir e ampliar a informação e 
o conhecimento coletivamente para fortalecer vínculos comunitários por meio do protagonismo da 
mulher em toda a sua diversidade.

ARQUITETURA 
NA PERIFERIA
MINAS GERAIS, BRASIL

CONVIDADOS
Instalação 
Artísticas



BANGA refere-se a um grupo de cinco arquitetos angolanos que visam promover a cultura e arquitetura 
angolana através de projetos e eventos artístico-culturais. Fazem parte de Grupo Banga: Kátia Mendes, 
Yolana Lemos, Gilson Mendes, Elsimar de Freitas e Mamona Duca. O grupo faz parte de uma “geração 
mais jovem” de arquitetos angolanos, que busca principalmente uma ou várias identidades na 
arquitetura nacional. Unidos em prol do desenvolvimento e promoção da arquitetura e artes do seu 
país de origem, o grupo Banga procura com projetos autorais refletir sobre o estado da arquitetura 
em Angola, bem como pensar a concepção e morfologia das comunidades, sempre atentos aos 
sinais da vida cotidiana da sociedade. Na base de trabalho deste coletivo é claro o uso da técnica de 
colagem, fotomontagens, ilustrações, entre outros recursos gráficos.

BANGA 
NOSSA
ANGOLA



Christophe Hutin é arquiteto e professor-pesquisador na Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bordeaux. Especializado em arquitetura sustentável baseada na economia da construção, realizou 
diversos projetos na área de habitação, mas também de equipamentos públicos culturais. Christophe 
Hutin foi nomeado curador do pavilhão francês na Bienal de Arquitetura de Veneza 2021 em torno 
de seu projeto: “communities at work”. Ele também foi um colaborador da Bienal de Arquitetura de 
Chicago 2021.

CHRISTOPHE 
HUTIN 
PARIS, FRANÇA



Coletivo de arte/intervenção urbana, formado em 2008, na periferia da Zona Leste da Cidade de 
São Paulo pelos artistas e pesquisadores Toni Baptiste e Flávio Camargo que têm a cidade como 
suporte para as suas ações. O coletivo propõe a discussão de temas urgentes como o direito à 
cidade e o combate ao racismo e à exclusão. O duo trabalha com diferentes linguagens como o 
grafite, a fotografia, a videoprojeção, instalação e game art. Um processo importante para o coletivo 
é ressignificar os espaços e trabalhar com a memória.

COLETIVO 
COLETORES 
SÃO PAULO, BRASIL



Dele Adeyemo é um profissional transdisciplinar espacial, diretor criativo e teórico urbano.  Sua prática 
criativa e pesquisa interrogam os condutores subjacentes à produção do espaço, localizando-os 
na lógica racializante dos processos logísticos que orquestram os padrões de vida planetários. Os 
projetos de Adeyemo foram apresentados internacionalmente, inclusive na Bienal de Arquitetura de 
Veneza (2012) e na World Design Capital (Helsinque, 2012). Em 2019, como parte da 2ª Edição da Bienal 
de Lagos, foi curador e produtor de Black Horizon com o artista Hermes Chibueze Iyele. Em 2020 seu 
trabalho The Cosmogony of (Racial) Capitalism foi exibido na 5ª Bienal de Design de Istambul.

DELE ADEYEMO 
NIGÉRIA/REINO UNIDO



A pesquisa de Francis Kéré, Prêmio Pritzker 2022, envolve a valorização de métodos construtivos e 
de artesanatos originários, inclusive em forma de mutirões. Após anos estudando no exterior, Kéré 
retornou à sua comunidade natal com o intuito de construir espaços com materiais e técnicas locais, 
resgatando sabedorias ancestrais. Ainda como estudante em Berlim, criou uma associação que 
levantou fundos para a construção da primeira escola primária para a aldeia de Gando. Esse projeto 
fez Francis Kéré receber o prêmio internacional Aga Khan, em 2004 – algo destinado a reconhecer 
obras islâmicas, sobretudo com conotação social. 

FRANCIS KÉRÉ 
GANDO, BURKINA FASO



Artista visual. Sua produção busca trazer à superfície traumas históricos relegados ao passado, aos 
arquivos confinados, em uma proposta de revisão e reelaboração coletiva da História. A obra de 
Lauriano evidencia como as violentas relações de poder e controle do Estado e do sujeito moldam 
o processo de subjetivação da sociedade. O artista realizou inúmeras individuais e sua obra está 
presente em importantes exposições no Brasil e no exterior.

JAIME 
LAURIANO 
SÃO PAULO, BRASIL



Enfermeira, atriz, bailarina, performer e ativista das causas raciais e das pessoas com deficiência. 
Foi a primeira mulher negra cadeirante a dançar no Theatro Municipal de São Paulo e participou 
da construção do movimento negro no país. Tem na religiosidade de matriz africana uma forma de 
entender o mundo e viver nele. Militante das causas da mulher negra, mãe e cadeirante, Mona já 
foi tema de documentário. A moradora da periferia de São Paulo é frequentemente convidada para 
participar de palestras e workshops em todo o país. 

MONA RIKUMBI 
SÃO PAULO, BRASIL



Mouraria 53 é um coletivo interdisciplinar formado pelo processo de reforma e ocupação de uma 
ruína-casarão no centro antigo de Salvador/ BA. Mutirões, pedagogia, reuso de materiais, relações 
entre construção e habitação, e processos de arquitetura são temas que, a partir da experiência da 
casa, guiam outras pesquisas. Funcionando como uma rede de amigos e projetos, o grupo se une em 
trabalhos a partir da memória da cidade e da investigação de suas mudanças. 

MOURARIA 53 
BAHIA, BRASIL



Drag queen, artista visual multimídia, performer, bióloga e arte-educadora amazonense, Uýra busca 
levar conscientização não apenas ambiental sobre a vida, mas todo seu caráter social e humano de 
resistência, da travesti, preta e periférica.Uýra, além de participar de exposições importantes, como 
na 34a Bienal Internacional de São Paulo, viaja com frequência para pequenas comunidades fluviais 
para educar sobre conservação ambiental por meio da arte. Graduada em Biologia, desenvolveu 
pesquisas científicas sobre a conservação de anfíbios e répteis amazônicos.

UÝRA AMAZONAS, 

BRASIL



PARTICIPANTES 
EXPOSIÇÃO 

SELECIONADOS



Linda Schilling, Claudio Astudillo, Luciana Varkulja 
(Viña del Mar – Chile | São Paulo – SP, Brasil / 1985, 1985, 1977)

Uma conversa entre duas árvores é um ensaio em vídeo que explora as  múltiplas travessias de duas 
espécies de árvores. Ao representar uma conversa  entre elas, desafia a forma como percebemos o 
deslocamento não humano e  suas repercussões no contexto do Antropoceno e da crise climática. A 
troca  ocorre entre um Eucalyptus globulus e um Ipê. Ambos simpatizam com a  história um do outro 
e refletem sobre seu futuro nessas paisagens.

UMA 
CONVERSA 
ENTRE DUAS 
ÁRVORES, 
2022

ARTISTAS 
E OBRAS 
SELECIONADOS 
NA CHAMADA 
ABERTA 
PRODUÇOES 



Fernando Alabê, Fefê Camilo, Francine Moura
(São Paulo - SP | Campinas - SP | Angra dos Reis - RJ, Brasil / 1975, 1979, 1977)

O caminho é morada de Exu e o que nos move é este caminhar. Somos uma  reintegração simbólica 
de territórios, tomando o berço primeiro do samba  paulistano por uma multidão preta que se 
recolocou no protagonismo do  Carnaval e refundou este caminho. Todo canto é morada e toda 
morada se  encanta. Este é um caminho de todos os lados, porque todo lado é nosso  lugar, pois, onde 
alcançam nossos pés nossos corpos irão dançar, e reconectar  nossos tempos, e estabelecer nossos  
caminhos. Laroyê!

Pedro Vitor Costa, Ana Amorim, Melanie Martins,  Victoria Michelini, Ravísia Avelar, Ricardo Kranen 
(Rio de Janeiro – RJ, Brasil / 1996, 1993, 1995, 1996, 1995, 1991)

Dormia no emprego, ficava a semana toda. Depois que meu marido faleceu, tinha  que voltar todo dia 
pra ficar com os filhos, saía às 3h da manhã e chegava 22h em  casa.” Este relato é um trecho retirado 
de uma das oito entrevistas realizadas com  mulheres que trabalham como empregadas domésticas em 
zonas abastadas da  cidade do Rio de Janeiro. Moradoras da cidade de Magé, essas mulheres possuem 
em  comum o cotidiano marcado por longas horas presas ao trânsito. Os depoimentos  perfuram as 
arquiteturas dos espaços vivenciados e suas diversas escalas. Em  particular, o trabalho busca entender 
o espaço como dispositivo imbuído de uma  profunda potência política, articulando formas de poder e 
(possibilidades) de  rupturas. A instalação proposta para 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de  São 
Paulo consiste na montagem da experiência cotidiana vivida dentro do ônibus  por essas oito mulheres. 
São 20 horas semanais passadas à beira da janela; 80 horas  mensais; 960 horas por ano. O corpo em 
trânsito é uma condição metropolitana,  sendo atravessado e atravessando o território.

CARNAVAL E 

CIDADE 
ENQUADRADA: 
UM CORPO 
EM 
TRÂNSITO, 
2021



Vilma Patricia Santana Silva e Luis Cláudio Neres Matos
(Nazaré – BA, Brasil | Salvador-BA, Brasil / 1983, 1976)

O projeto é fruto do trabalho final de graduação da autora defendido na  UFBA para um Terreiro de 
Candomblé na nação Ketu de Salvador–BA, com  foco no estudo da arquitetura tradicional e a identidade 
quanto local sagrado,  propondo a contribuição sem interferência conceitual, posicionando o  arquiteto 
em papel de observador e intérprete que elabora o projeto do terreiro  de forma participativa com as 
divindades, por meio do jogo de búzios, Obí e a  oralidade como método de comunicação.

Mika’s
(Aramari - BA, Brasil / 1993)

A proposta expositiva Aramari-sertão-mundo reúne registros e memórias  da cidade de Aramari–BA, 
diante da perspectiva da história oficial  institucionalizada e da mobilização das memórias e narrativas 
de seus  habitantes. A partir do panorama oferecido pelos caminhos e estradas que se  cruzaram nesse 
território, em consequência da invasão colonial, este trabalho  apresenta o processo de povoamento da 
cidade através das relações que se  atemparam em perspectiva da fricção interétnica entre os aramarizes, 
povos  originários de etnia Kiriri, e a significativa presença negra, que passa a habitar esse lugar.

GUIADA PELOS 
BÚZIOS, 
DESENHAnDO 
PARA OS 
ORIXÁS:  
METODOLOGIAS 
AFRODIASPÓRICAS 
NA ARQUITETURA, 
2014

ARAMARI- 
-SERTÃO- 
-MUNDO, 2021



Gabriela Leandro Pereira e Mariana Leandro Pereira
 (Vitória – ES, Brasil / 1981, 1982) Colaboração: Carlos Alberto Pereira e Sergio Leandro da Silva

Depoimentos: João Carlos Pereira, Carlos Alberto Pereira, Sergio Leandro da Silva,  Gabriela Leandro Pereira 
e Mariana Leandro Pereira

A proposta toma como ponto de partida uma homenagem aos avôs das autoras, João Carlos Pereira e 
Gumercindo Ruge da Silva (in memoriam), um  marmorista e um cavouqueiro, para ativar um debate sobre 
a anonimização  dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil pelas narrativas  formuladas pelo 
campo da arquitetura e do urbanismo. Revela também o viés  racial desse apagamento, e na direção 
contrária, oferta informações biográficas  nas quais, fabulosamente, as vidas dos construtores e a história 
material da  cidade se entrelaçam.

Jéssica Bittencourt
(Natal – RN, Brasil / 1991)

A instalação revela as condições das pessoas em situação de rua que hoje  ocupam os pilares da Ponte 
Newton Navarro, em Natal–RN. Assim, ao mesmo  tempo que atua como denúncia da contradição 
em torno de um dos principais  cartões postais da capital potiguar, a instalação reporta-se às 
adversidades  das cidades contemporâneas enquanto gênero, tendo como foco o problema  crescente 
da desigualdade socioespacial que termina por desembocar nos  habitats invisíveis. Pilares Vivos é, 
por todas as questões sociais e espaciais  que evidência, uma instalação relevante às discussões de 
urbanidade e direitos  humanos, especialmente sensível em suas escolhas, e notável pela experiência  
psicológica e sensorial que proporciona.

Apoio: Sesc RN | Fecomércio, CAU RN (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), PROEX UFRN  (Pró-Reitoria 
de Extensão da UFRN), Cade (Centro Avançado de Ensino) e Fábrica de  Móveis Florense LTDA.

HERANÇA + 
O FABULOSO 
INVENTÁRIO 
DAS OBRAS 
DO MEU  
AVÔ, 2021

PILARES 
VIVOS, 2019



Juan Casemiro 
(Itajubá – MG, Brasil / 1993)
Coluna Mole VI. Retrabalho I. Retrabalho II. Bandeira II (para Antônio Dias).

Esta série de trabalhos se constitui de objetos encontrados em caçambas  de obras na cidade de São 
Paulo. Por meio destes objetos descartados e  relacionados ao trabalho de operários da construção 
civil (telas de proteção,  pincéis, luvas, lixas, arames, blocos de concreto, azulejos) o artista cria uma  
nova relação entre obra-trabalho com vestígios e resíduos da ação agora  deslocados e rearranjados, 
convocando o trabalho a ser trabalho outra vez.

Thiago Sang Hyun Lee
(São Paulo – SP, Brasil / 1988)

Este é um projeto de uma escola de Ensino Fundamental localizada no Lower  East Side de Nova York. 
Considera a tradição da área em ser historicamente  habitada por imigrantes desde a década de 1850. 
A região tem sofrido  constantes mutações em razão dessas diferenças culturais e este projeto foca  na 
condição transcultural dessas famílias para melhor ajudá-los nas suas  adaptações. O objetivo principal 
foi permitir a conexão social, a solidariedade  e o isolamento como meios para criar lugares de apego 
e pertencimento, uma  vez que os indivíduos transculturais, em geral, sofrem para se identificar com  o 
país que vivem.

RETRABALHO, 
2021

CONNECTION 
AND 
SECLUSION 
(CONEXÃO E 
ISOLAMENTO), 
2020



Leticia Pardo
(Cidade do México – México / 1983)

A obra documenta códigos visuais, arquitetônicos e estéticos dos bairros nos  quais os imigrantes 
mexicanos se estabeleceram em Chicago. A instalação  retrata edifícios que sofreram intervenções 
pelos seus usuários como forma de  fazer lugar dentro da (segregada) cidade: as fachadas de edifícios 
tradicionais  do Centro-Oeste norte-americano foram carregadas de ornamentos que se  inspiram na 
arquitetura vernácula daqueles lugares pelos quais se anseia e  que um dia foram abandonados. Estas 
intervenções arquitetônicas funcionam  como uma expressão tangível da presença e identidade dessa 
comunidade,  num país em que ela foi historicamente outrificada e marginalizada.

Carolina Piai Vieira, Larissa Francez Zarpelon, Louise Lenate Ferreira da Silva, Luciene Gomes, Pedro 
Cardoso Smith, Pedro Vinícius Alves, Raíssa Albano  de Oliveira, Thiago Sousa Silva, Viviane de Andrade Sá  
(São Paulo - SP / 1993, 1981, 1993 | São Carlos - SP / 1977 | São Paulo - SP / 1977, 1992 |  São Bernardo do 
Campo - SP / 1993 | São Paulo - SP / 1994 | Ribeirão Preto - SP / 1981)

As travessias representam os deslocamentos forçados a que uma população é  submetida: o sequestro  
das populações indígenas e africanas e a expulsão de  seus territórios; as migrações em busca de  
trabalho ou de refúgio; as viagens  cotidianas das populações periféricas. Como a costura de uma enorme 
colcha de retalhos, as travessias também podem representar o compartilhamento de  experiências 
nos territórios. As linhas e tecidos vermelhos simbolizam essas  travessias e, ainda, convidam ao  
movimento pelas obras expostas. 

A equipe Travessias (equipe multidisciplinar formada por nove integrantes  brasileiros) venceu, em 2021, 
o concurso de co-curadoria para a 13ª Bienal  Internacional de Arquitetura de São Paulo.

GREETINGS 
FROM 
CHICAGOACÁN 
(SAUDAÇOES DE 
CHICAGOACÁN), 
2019

TRAVESSIAS, 
2022



Teresa Siewerdt
(Rio Grande do Sul – SC, Brasil, 1982)

Substrato é uma instalação que surge como desdobramento de um trabalho colaborativo de 
investigação artística, desenvolvido na localidade rural de Três Forquilhas (RS), durante a residência 
CASCO (2021), em que a artista pesquisou diferentes formas de agenciamento entre solo e cultivo, 
natureza e cultura. A partir de visitas aos roçados e da escuta sensível de seus agricultores, foi 
criada uma série de textos e desenhos misturando e compartilhando relatos sobre cada um desses 
encontros. Junto com este trabalho, a artista fez registros fotográficos e desenvolveu um conjunto 
de cromatografias de Pfeiffer, uma técnica de leitura da qualidade da vida do solo feita por meio 
da interpretação dos desenhos, das formas e das cores que os componentes minerais, orgânicos, 
eletromagnéticos e energéticos (em interação) formam em um cromatograma em formato de disco.

Andrey Guaianá Zignnatto
(Jundiaí – SP, Brasil, 1981)

ROBÁ [Amargo, na língua Tupi] é uma exposição de Andrey Guaianá Zignnatto formada por uma instalação 
artística produzida com os restos da madeira e cinzas de uma Oca atingida por um grande incêndio na 
Reserva do Jaraguá, São Paulo, que atingiu a aldeia guarani Tekoa Itakupé. Esta instalação servirá como 
espaço expositivo para outros trabalhos nos quais o artista discute o apagamento da cultura ancestral 
de sua família Tupinaky’ia que habitou o centro [região do Pátio do Colégio] e outras regiões da cidade 
de São Paulo [Ibirapuera, Aeroporto de Congonhas, Guaianases, Santo Amaro], e das violências ainda 
sofridas pelos seus parentes Guaranis M’bya que habitam a região do Jaraguá.

Também está previsto o plantio de mudas de jenipapo e urucum, tanto como uma iniciativa para a 
preservação do meio ambiente, quanto para a preservação das tradições dos povos indígenas que 
habitam a cidade de São Paulo. | Apoio: Alphaz Concept.

SUBSTRATO, 
2021/2022

ROBÁ 
[AMARGO], 
2022



Augusto Leal
(Simões Filho – BA, Brasil, 1987)

A gangorra, proposição artística feita com dormentes de madeira reaproveitada, sobras de madeira 
de angelim, cubo e disco de freio de Kombi, ferragens de aço e tinta spray, promove ativações de 
espaços urbanos em Simões Filho-BA. A obra convida as pessoas à interação, usando a diversão 
como mote, e à reflexão, a partir da experiência que ela provoca.

Caio Mendes dos Santos, Camila Vilar Canhete, Lívia Vilas Boas, Maria Júlia da Silveira Alves Moreira 
(Cotia – SP, Brasil, 1989/1989/1985/1998) e demais integrantes do Coletivo Humana Mente (Colégio Rio 
Branco e Centro de Educação para Surdos Rio Branco)

O Coletivo Humana Mente é formado por alunos, professores e intérpretes de Língua de Sinais do 
Colégio e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, e desde 2013 une arte e acessibilidade por 
meio de discussões e troca de referências. “Sociedade: lugar de conviver” foi produzido de maneira 
exclusivamente não-presencial, a partir de encontros online realizados em 2020. O filme é um registro 
dos (des)encontros de indivíduos e grupos, em meio aos fluxos e obstáculos das cidades. Adultos, 
crianças, skatistas, freiras, motoristas e pedintes disputam, cedem, ocupam e transformam seus 
lugares. As máscaras faciais, marcas já consagradas do nosso tempo, representam o paradoxo do 
convívio em períodos de isolamento social.

Apoio: Colégio Rio Branco.

GANGORRA, 
2020

SOCIEDADE: 
LUGAR DE 
CONVIVER



Emilliano Alves de Freitas Nogueira, Lucas Italo Silva Ribeiro,Maiári Cruz Iasi, Thiago Lopes Oliveira 
Santos, Ana Vitória Freitas, Victória Regina Farias Brasiliano, Izabella Abdalla Santos, Elisa Maria Barros 
Marques, Edinardo Rodrigues Lucas
(Goiás – GO, Brasil, 1983/1998/1985/1995/2000/1996/1997/1997/1980)

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Goiás-GO foi erguida em 1734 e demolida em 1934. 
Em seu lugar, foi construído um novo edifício, contribuindo para o esquecimento da memória do povo 
negro da cidade. Em “Borracha Branca”, ação realizada em novembro de 2019, o Coletivo de Ações 
Poéticas Urbanas apagou na escadaria da igreja 200 borrachas brancas escolares, simbolizando os 
200 anos em que a antiga igreja permaneceu edificada.

GeMAP e Imargem
(São Paulo – SP, Brasil)

Ilha em mim propõe ativar um mapa da Ilha do Bororé (Grajaú, São Paulo–SP) a partir de narrativas 
construídas coletivamente sobre o território e suas expressões. A instalação se desdobra de um 
conjunto de ações colaborativas, desde a produção da base do mapa até uma expedição para coleta 
de terra em locais simbólicos da Ilha. Como experiência coletiva de ativação da obra, os participantes 
da expedição depositaram punhados de terra no mapa, um movimento de dupla ativação da 
instalação, enquanto obra no espaço expográfico e como experiência coletiva territorial.

BORRACHA 
BRANCA, 2019

ILHA EM 
MIM, 2021



Cidade Quintal (Vitória – ES, Brasil, 2016)

Co-criação da instalação: Juliana Lisboa (Itanhém-Ba, 1987), Giselle Soares (Vila Velha-ES, 1993), 
Renato Pontello (Campinas-SP, 1984) e Francisco Xavier (Vitória-ES, 1983) Expografia e pinturas: Renato 
Pontello e Juliana Lisboa Coordenação de pesquisa: Giselle Soares Fotografia, vídeo e captação em 360: 
Francisco Xavier Curadoria e montagem do tótem “Nascente”: Alegria Falconi (Quito-EC, 1996) Roteiro 
de entrevista e gravação de áudios: Vanessa Darmani (Nova Era-MG, 1980) e Wyller Villaças (Belém-
PA, 1978) Depoimento: Sandra Maria Reis (Vitória-ES, 1970) Design gráfico: Iara Ribeiro (Colchester-ING, 
2000) Revisão de texto: Ricardo Aiolfi (Aracruz-ES, 1989) Produção: Jamile Marriel (Vitória-ES, 1998)

A instalação nos convida a adentrar a comunidade da Piedade e remonta a uma ativação urbana que 
se deu de 2019 a 2021. Um território marcado pela coletividade, pelas tradições do samba e pela conexão 
com a natureza, que sofre sistematicamente os efeitos da violência e um consequente processo de 
evasão. Em 2019, quando ataques incendiários deixam becos esvaziados, uma articulação comunitária 
se forma. Nasce o “Ativar Piedade” na busca por ocupar um trajeto marcado pela violência e valorizar 
narrativas voltadas para a vida.

ATIVAR 
PIEDADE, 2022

Francine Moura, Lumumba Afroindígena 
(Angra dos Reis - RJ, Manhuaçu – MG, Brasil 1977/1979)

O trabalho apresenta o processo de criação e execução da escultura em homenagem ao arquiteto 
Tebas, nascido em 1721 na cidade de Santos, SP. A escultura, localizada na Praça da Sé, foi entregue 
à cidade de São Paulo em 20 de novembro de 2020. A partir do monumento, subvertemos a lógica 
colonial pautada na subtração, apagamento e invisibilização da produção intelectual, artística e 
científica de pessoas negras. Colocamos luz à produção da arquitetura afro-brasileira, reconhecendo 
seus saberes e tecnologias.

MONUMENTO 
EM HOMENAGEM 
AO ARQUITETO 
JOAQUIM PINTO 
DE OLIVEIRA, O 
TEBAS, 2020



Julia Gouvêa, Taquari Pataxó, Luis O Faria e Silva, Bacurau Tupinambá, Yakuy Tupinambá, Angélica 
Macêdo, Sabrina Dias, Leandro R Souza, PotyraTê Tupinambá (São Paulo - SP, 1985; Porto Seguro - BA, 
1968; São Paulo - SP, 1965; Ilhéus - BA, 1963; Buerarema - BA, 1960; Itabuna – BA, 1992; São Paulo - SP, 
1997; Santo Antônio de Jesus - BA, 1988; Salvador – BA, Brasil, 1976)

Exposição do projeto arquitetônico regenerativo para a Aldeia Zabelê, apoio à escola filosófica dos 
povos originários “Universo Autônomo Intercultural dos Saberes Útero Amotara Zabelê”, fruto da 
intenção no sentido da decolonização, retorno à Mãe Terra e troca de saberes, e cuja primeira sede será 
no Território Tupinambá de Olivença – Bahia. Apresenta-se o projeto através de imagens e materiais 
construtivos: musserengue, tucum e terra, que também simboliza a luta pelo Território Tupinambá. 

Gustavo Torrezan, Fran Araujo, Wyglenson Belém Cardoso, Thiago Cavalli
(Piracicaba - SP, 1984; Castanho - AM, 1985/1996; Campo Grande - MS, 1977)

Criada como um trabalho artístico permanente e desdobramento de uma residência artística de Gustavo 
Torrezan, a Rádio Floresta é um dispositivo, uma plataforma para experimentar modos de aprendizagem em/
contra/sobre/a partir do campo das artes em conexão com outros campos do saber, em especial educação 
e ecologia. A operação e o funcionamento da Rádio enfatizam modelos de aprendizagem colaborativos, 
cooperativos, não hierarquizados, imersivos, sensíveis e informais. Nela cada acontecimento é composto 
por grupos, lugares, saberes e contextos específicos. Ela está localizada no Centro de Saberes da Floresta, 
uma casa/centro cultural/”escola”/sede de cooperativa organizadas pela Casa do Rio, no povoado de Careiro 
Castanho, região sul da Amazônia, considerada um dos principais arcos do desmatamento da floresta. Ela se 
relaciona diretamente com o contexto da BR-319, com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Igapó 
Açú. A rádio é então um dispositivo educativo, de amplificação de vozes, exercício de retórica e ferramenta 
de luta contra desmatamento e extermínio da diversidade que existe naquele lugar, mas também uma forte 
arma para grupos que fomentam a agroecologia, o empoderamento feminino, LGBTQIA+ e cultura local para 
conectar a comunidade e diferentes regiões entre rios e igarapés onde não há energia elétrica.

MATERIAIS 
E TEMPOS 
REVISITADOS 
NA PAISAGEM 
TUPINAMBÁ, 
2022

RÁDIO 
FLORESTA, 
2018



Rebeca Ramos
(São Paulo – SP, Brasil, 1999)

Ao envasar em vidros de conserva os chás de cavalinha, barbatimão, boldo, guaco e carqueja junto com 
fragmentos de mapas comerciais das cinco regiões (norte, sul, leste, oeste e centro) do município de São 
Paulo a artista evoca por meio do livro-objeto o uso de plantas medicinais utilizadas por sua família como 
proposição para sarar a cidade e os corpos que a habitam, tendo em vista a história colonial de São Paulo e seus 
mecanismos de violência que se atualizam. Embora não tenha a forma convencional de livro, a característica de 
continuidade ou paginação permanece, mas com a impossibilidade de se fazer uma leitura total do conteúdo 
dos mapas e/ou da cidade.

PARA SARAR A 
CIDADE, 2021



IMAGENS



CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD DAS IMAGENSIMAGENS DE
DIVULGAÇÃO

https://drive.google.com/drive/folders/1Ti2S6uK5FZZPuOuMByfxNYcj2ry3lnph


PROGRAMAÇÃO



ABERTURAS DAS 
EXPOSIÇOES

ABERTURA NO SESC AVENIDA PAULISTA
27 DE MAIO | 18H
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000

ABERTURA NO CENTRO CULTURAL  
SÃO PAULO
04 DE JUNHO | 17H
Local: CCSP - Rua Vergueiro, 1000,  Paraíso, São Paulo - SP,  
CEP 01504-000

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
27 DE MAIO | 20H - 22H 
Entre Calvino e Ferrigno: as memórias do corpo na cidade invisível da Preta Quitandeira - 
com Joice Berth
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000
Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência. 
Transmissão on-line no canal do IABsp no Youtube

CONFERÊNCIAS 

https://www.youtube.com/c/iabsp


CONFERÊNCIA INTERMEDIÁRIA
18  DE JUNHO | 16H - 18H 
O Museu Antropocênico: arquitetura na era do trauma, resistência e cura - com Kabage Karange 
(Cave_bureau)
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000
Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência. 
Transmissão on-line no canal do IABsp no Youtube

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
17 DE JULHO | 16H - 18H 
(Re)pensar as práticas - Florencia Sobrero (Taller General) 
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000
Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência. 
Transmissão on-line no canal do IABsp no Youtube

UÝRA
04 DE JUNHO | 17H30 - 18H30 
Ponto final, ponto seguido - com Uýra
Entrada livre.
Local: CCSP - Rua Vergueiro, 1000,  Paraíso, São Paulo - SP, CEP 01504-000

PERFORMANCES

https://www.youtube.com/c/iabsp
https://www.youtube.com/c/iabsp


MOnA RIKUMBI E ADETAYO ARIEL
10 DE JULHO | 16H - 17H 
Kiua Matamba - “A Força dos Ventos” - com Mona Rikumbi e Adetayo Ariel
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-000
Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência

ATIVAÇÃO DA OBRA “HERANÇA + O FABULOSO 
INVENTÁRIO DO MEU AVÔ”
28 DE MAIO | 14H - 16H 
Chamamento: a cidade é sua herança - com Gabriela Leandro Pereira, Mariana Leandro Pereira, 
Pablo Santos e Mariana Ribeiro Pardo
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura.
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000

ATIVAÇÃO DA OBRA “ATIVAR PIEDADE”
05 DE JUNHO | 10H30 - 12H 
Lá na Piedade: conversa e experimentação - com Juliana Lisboa, Renato Pontello e 
Dona Sandra Reis
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura.
Local: Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo - SP,  CEP 01311-000

ATIVAÇÃO
DE OBRAS



ATIVAÇÃO DA OBRA 
“ILUMINAI OS TERREIROS”
19 DE JUNHO | 17H - 18H30 
Roda de conversa e intervenção artística - com Jaime Lauriano e Cartografia Negra
Entrada livre.
Local: CCSP - Rua Vergueiro, 1000,  Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000

ATIVAÇÃO DA OBRA 
“ILHA EM MIM”
26 DE JUNHO | 16H - 18H  
Arquipélago - com Carolina Clasen, Jorge Bassani e Tim (Wellington Neri)
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura.

MESAS ON-LINE
Transmissões on-line no canal do IABsp no Youtube
Inscrições via site da Bienal de Arquitetura

01 DE JUNHO | 19H - 21H 
Memória e cidade
Abertura: Nivaldo Andrade
Mediação: Flávia Brito do Nascimento 
Convidados: Igor Vicente e Mônica Lima.

MESAS DE 
DEBATES

https://www.youtube.com/c/iabsp
https://bienaldearquitetura.org.br/


02 DE JUNHO | 19H - 21H 
Arquitetura e moradia
Mediação: Karina Leitão
Convidados: Carmen Silva e Maura Cristina de Melo Silva

08 DE JUNHO | 19H - 21H 
Corpos e territórios
Mediação: Kaísa Santos
Convidados: Filipe Fontes e Marco Antônio Gavério

09 DE JUNHO | 19H - 21H
Cartografia da desigualdade social e pandemia 
Mediação: Pedro Rossi
Convidados: Cleide Alves e Sarah Marques

16 DE JUNHO | 18H - 20H
A cosmogonia do capitalismo (racial)
Mediação: Carolina Piai Vieira e Thiago Ahmose
Convidados:  Casé Angatu e Dele Adeyemo

22 DE JUNHO | 19H - 21H
Racismo ambiental
Mediação: Dulce Maria Pereira.
Convidados: Guilherme Brasil, Marina Marçal e Rodrigo Santos

23 DE JUNHO | 19H - 21H
Resistência e resiliência na construção
Mediação: Luiz Antônio de Souza.
Convidados: Aisha Angéle Leandro Diéne e Ilídio Daio



29 DE JUNHO | 19H - 21H 
Repensando ensino e a formação de arquitetura
Mediação: Leo Name
Convidados: Brunna Barcelos Gianordoli e Nora Zoila Lamfri

30 DE JUNHO | 19H - 21H  
Culturas insurgentes e decoloniais
Mediação: Marianna Boghosian Al Assal
Convidados: Gloria Cabral e Vivi Pozzoli

MESAS PRESENCIAIS
01 DE JULHO | 19H - 21H 
Territórios e raça
Mediação: Gabriela de Matos
Convidados: Kévi Donat e Marcelo Zig
Local: CCSP - Rua Vergueiro, 1000,  Paraíso, São Paulo - SP, CEP 01504-000

03 DE JULHO | 10H - 12H
Corpos, comunidade e arquitetura
Mediação: Melissa Matsunaga
Convidados: Marion Howa e Reginaldo de Túlio
Local: Cine Favela - Rua do Pacificador, 288, Cidade Nova Heliópolis - São Paulo - SP, CEP 04235-230



MESA ON-LINE
Transmissões on-line no canal do IABsp no Youtube

06 DE JULHO | 19H
Tramas e costuras
Mediação: Thiago Ahmose
Convidados: Budga Nhambiquara e Leandro Karaí Mirim Pires Gonçalves

28 DE MAIO | 09H - 16H30
Oficina com Arquitetura na Periferia
Convidadas: Arquitetura na Periferia
Inscrições para o público local
Local: Espaço Alana - R. Erva do Sereno, 642 - Jardim Pantanal, São Paulo - SP, CEP 08180-010

19 DE JUNHO | 10H - 12H30
Tekoá Yvy-Porã: outra forma de viver em São Paulo
Convidado: Jurandir Karai Jekupe
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Local: Aldeia Yvy-Porã - Estrada Turística do Jaraguá, Vila Jaraguá - São Paulo - SP,  CEP 02675-031

16 DE JULHO | 14H30 - 16H30
Convidado: Jac-Ssone Alerte
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Local: CCSP - Rua Vergueiro, 1000,  Paraíso, São Paulo - SP, CEP 01504-000

OFICINAS

https://www.youtube.com/c/iabsp


MESA ON-LINE
Transmissões on-line no canal do IABsp no Youtube

06 DE JULHO | 19H
Tramas e costuras
Mediação: Thiago Ahmose
Convidados: Budga Nhambiquara e Leandro Karaí Mirim Pires Gonçalves

29 DE MAIO | 10H - 13H
TRAVESSIAS FOTOGRÁFICAS: EXPOSIÇÃO DAIDO MORIYAMA + 13ª BIA
Roteiro 01 - Bixiga: entre-águas (IMS)
Abertura: Daniele Queiroz e Thyago Nogueira
Convidados: Isabella Santos e Coletivo Coletores
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-300

05 DE JUNHO | 9H - 12H
Travessia Centro: morar e resistir (CAU/SP)
Convidado: Ricardo Luis Silva
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) - Rua Quinze de 
Novembro, 194, Centro Histórico de São Paulo - São Paulo – SP,  CEP 01013-000

TRAVESSIAS

https://www.youtube.com/c/iabsp


12 DE JUNHO | 9H - 14H
Travessia Canindé: várzeas plurais (CAU/SP)
Convidado: Ricardo Luis Silva
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) - Rua Quinze de 
Novembro, 194, Centro Histórico de São Paulo - São Paulo – SP,  CEP 01013-000

15  DE JUNHO | 9H - 15H
Travessia Liberdade: patrimônios de apagamentos (CAU/SP)
Convidado: Ricardo Luis Silva
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) - Rua Quinze de 
Novembro, 194, Centro Histórico de São Paulo - São Paulo – SP, CEP 01013-000

18  DE JUNHO | 10H - 13H 
TRAVESSIAS FOTOGRÁFICAS: EXPOSIÇÃO DAIDO MORIYAMA + 13ª BIA
Roteiro 02 - Centro: memória e resistências (IMS)
Abertura: Daniele Queiroz e Thyago Nogueira
Convidados: Cartografia Negra - Raíssa Albano de Oliveira, Pedro Vinicius Alves e Carolina Piai Vieira 
- e Monike Raphaela | Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-300

26  DE JUNHO | 8H30 - 17H
Travessia Ilha do Bororé: temporalidades (CAU/SP)
Convidado: Ricardo Luis Silva
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) - Rua Quinze de 
Novembro, 194, Centro Histórico de São Paulo - São Paulo – SP,  CEP 01013-000



05 DE JULHO | 19H - 23H
Entre-Lugares
Convidados: Coletivo Coletores
Roteiro: São Mateus em Movimento (19h); Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha (20h20); 
Pátio do Colégio (21h40); Capela dos Aflitos (22h20)
Acesso livre

16  DE JULHO | 10H - 13H
TRAVESSIAS FOTOGRÁFICAS: EXPOSIÇÃO DAIDO MORIYAMA + 13ª BIA
Roteiro 03 - Peabiru: descaminhos (IMS)
Abertura: Daniele Queiroz e Thyago Nogueira
Convidados: Casé Angatu e Georgia Niara
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-300

07 DE JUNHO | 19H - 22H
EXIBIÇÃO E DEBATE
Ôrí (Raquel Gerber)
Mediação: Raissa Albano de Oliveira
Convidada: Tailane Machado Santos
Retirada de ingressos 1h antes da exibição

MOSTRA 
AUDIOVISUAL - 



14 DE JUNHO | 19H - 22H
EXIBIÇÃO E DEBATE
Mokoi tekoá petei jeguatá - Duas aldeias, uma caminhada (Germano Benites, Ariel Duarte Ortega, 
Jorge Ramos Morinico)
Mediação: Pedro Vinícius Alves
Convidado: Márcio Mendonça Boggarim
Retirada de ingressos 1h antes da exibição

21  DE JUNHO | 19H - 22H 
EXIBIÇÃO E DEBATE
Para onde voam as feiticeiras (Carla Caffé)
Mediação: Viviane de Andrade Sá
Convidados: Ave Terrena, Carla Caffé e Thata Lopes
Retirada de ingressos 1h antes da exibição

03 DE JULHO | 16H - 17H40
EXIBIÇÃO REPRISE
Para onde voam as feiticeiras (Carla Caffé)
Retirada de ingressos 1h antes da exibição

03 DE JULHO | 18H - 19H10
EXIBIÇÃO REPRISE
Mokoi tekoá petei jeguatá - Duas aldeias, uma caminhada (Germano Benites, Ariel Duarte Ortega, 
Jorge Ramos Morinico)
Retirada de ingressos 1h antes da exibição



03 DE JULHO | 19H30 - 21H10
EXIBIÇÃO REPRISE
Ôrí (Raquel Gerber)
Retirada de ingressos 1h antes da exibição

29 DE MAIO* | 14H * DATA SUJEITA À ALTERAÇÃO

OFICINA
Oficina de intervenção Prototype City São Paulo 
Aberta para a comunidade local. Entrada livre
Local: Escola Estadual Professor Fernandes Soares - R. Erva do Sereno, 135 - Jardim São Martinho, 
São Paulo - SP,  08180-010

05 DE JUNHO* | 14H * DATA SUJEITA À ALTERAÇÃO

EVENTO
Celebração Prototype City São Paulo
Aberta para a comunidade local. Entrada livre
Local: Escola Estadual Professor Fernandes Soares - R. Erva do Sereno, 135 - Jardim São Martinho, 
São Paulo - SP,  08180-010

09 DE JUNHO | 9H - 11H
OFICINA
Oficina de construção do Parque Naturalizado
Convidados: Guilherme Blauth e equipe Ciranda da Vida
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Local: Rua Kumaki Aoki, 1390 - Jardim Helena, São Paulo - SP, 08090-370 (Portaria principal)

NÚCLEOS
EM REDE



11 DE JUNHO | 9H - 13H
EVENTO
Inauguração do Parque Naturalizado
Abertura: Ana Seabra e Leila Vendrametto
Entrada livre
Local: Rua Kumaki Aoki, 1390 - Jardim Helena, São Paulo - SP, 08090-370 (Portaria principal)

11 DE JUNHO | 14H30 - 15H15
EVENTO
Show da Banda Alana
Entrada livre.
Local: Rua Kumaki Aoki, 1390 - Jardim Helena, São Paulo - SP, 08090-370 (Portaria principal)

28 DE JUNHO | 19H - 21H
EXIBIÇÃO E DEBATE
Lançamento do filme Prototype City São Paulo
Convidados: Alessandro Columbano, Anna Parker, Andrea Amato, Bruna Almeida, Camila Audrey, 
Danilo Hideki, Laís Avelino e Leila Vendrametto
Entrada livre
Local: IABsp - Rua Bento Freitas, 306, República - São Paulo - SP, 01220-000

07 DE JULHO | 19H - 21H
MESA ONLINE
Lançamento da 1ª Fase do Plano de Bairro do Jardim Pantanal
Mediação: Hannah Arcuschin Machado
Convidados: Alex Abiko, Arlete Pescarolo, Leila Vendrametto, Marcos Gadelho e Simone Gatti
Transmissão on-line no canal do IABsp no Youtube

https://www.youtube.com/c/iabsp


08  DE JULHO | 19H - 21H
EXIBIÇÃO E DEBATE
Lançamento do filme Prototype City São Paulo
Convidados: Coletivo CoCriança, IABsp e Instituto Alana
Aberta para a comunidade local. Entrada livre
Local: Espaço Alana - R. Erva do Sereno, 642 - Jardim Pantanal, São Paulo - SP, 08180-010

09 DE JULHO | 09H - 12H
TRAVESSIAS
Pedalada e Inauguração da Rota Cicloturística - Plano de Bairro do Jardim Pantanal
Convidado: Rogério Rai
Inscrições prévias pelo site da Bienal de Arquitetura
Ponto de encontro: Estação Itaim Paulista da CPTM - Linha 12 Safira (saída para a Rua Cordão de 
São Francisco)



PARCERIAS



A Belgo Bekaert é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da 
parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de 
Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria 
Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, 
confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. Possui nove unidades no Brasil, nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

O Instituto de Arquitetos do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a temas essenciais 
ao arquiteto, à cultura arquitetônica e urbanística e à sociedade. Fundado em 1943, o Departamento 
de São Paulo (IABsp) promove diversas atividades, como debates, palestras, cursos, oficinas, projeção 
de filmes, além da premiação e da bienal de arquitetura. O IABsp se propõe a refletir e debater 
as questões contemporâneas da arquitetura e do urbanismo. Para isso, possui representantes em 
diversos órgãos colegiados em todo o estado e se manifesta acerca de temas em discussão.

Atualmente, o IAB é formado por 26 departamentos em diferentes unidades da federação, liderado 
pela direção nacional, núcleo responsável pela articulação e pela coordenação dos departamentos, 
bem como pelas ações de abrangência nacional e internacional. Por meio da Direção Nacional, o IAB 
se faz representar nos órgãos da administração federal e se vincula a entidades internacionais, com 
destaque para a União Internacional de Arquitetos (UIA), órgão consultivo da UNESCO para assuntos 
relativos ao habitat e à qualidade do espaço construído, a Federação Pan-Americana de Associações 
de Arquitetos (FPAA) e o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP).

BELGO BEKAERT 
Patrocinadora master

IAB SÃO PAULO 
Realizador



Com 75 anos de atuação, o Sesc – Serviço Social do Comércio conta com uma rede de 45 unidades 
operacionais no estado de São Paulo e desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e 
qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade. Mantido 
pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nas dimensões físico-esportiva, 
meio ambiente, saúde, odontologia, turismo social, artes, alimentação e segurança alimentar, inclusão, 
diversidade e cidadania. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa 
voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras 
e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas 
por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, 
esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com 
representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.  

Inaugurado em 1982, o Centro Cultural São Paulo é um dos primeiros centros culturais multidisciplinares 
do país. Lugar público por excelência, combina a oferta de programação e de serviços culturais – 
gratuitos ou a preços acessíveis – com a disponibilização de seus espaços e instalações para um 
uso plural, livre e propositivo de seus frequentadores, provocando uma reflexão quanto ao papel dos 
espaços e serviços públicos na promoção da cultura, da criatividade, da cidadania e da autonomia 
em uma cidade com as dimensões de São Paulo.

O projeto, concebido nos anos 1970 por uma equipe de arquitetos liderados por Eurico Prado Lopes 
e Luiz Telles, teve referências de grandes centros culturais multidisciplinares internacionais e contou 
com uma extensa pesquisa sobre as condições de acesso e proximidade com a cultura da população 
paulistana. O objetivo foi permitir o máximo de contato entre o frequentador e tudo o que é oferecido 
em seus 46.500 m².

SESC 
Parceiro institucional

CENTRO CULTURAL 
SÃO PAULO  
Parceiro institucional




