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Écomprazer
quea Fundação
BienaldeSãoPaulocolabora
com
o Instituto
deArquitetos
doBrasilparaa realizaçãodaBienal
Internacional
deArquitetura
deSãoPaulo
, queemsua6a.ediçãose
consolida
comoo evento
maisimportante
dogênero
noBrasil
.
Otemadesteanoestárelacionado
à experiência
devivernasgrandes
cidades
contemporâneas
, justamente
porque
a cidadequeabrigao
evento
é composta
deumamalhaurbana
, emquetodaa problemática
destaexperiência
emerge.
A Fundação
BienaldeSãoPauloacredita
que,coma iniciativa
,
contribuisignificativamente
paraamplificar
o debate
sobreasquestões
ligadas
à arquitetura
e aourbanismo
.

A Funda
çãoBienaldeSãoPaulosaúdae dáasboas-vindas
aos
arquitetos
convidados
, países
participantes
e selecionados
da
MostraGeraldeArquitetos
e Concurso
Internacional
deEscolas
deArquitetura
, pormeiodeumaequipealtamente
profissional
e
qualificada
naprodução
deeventos
dogênero
, quefoi colocada
à
inteiradisposição
doInstituto
deArquitetos
doBrasile doscuradores
paraa organização
damostra
.
Comopresidente
daFundação
Bienal
, gostaria
aindadeagradecer
ao
Instituto
deArquitetos
doBrasile parabenizá-lo
peloevento.
ManoelFrancisco
Piresda Costa
Presidente
Fundação
BienaldeSãoPaulo

lt is withp/easure
thattheFundação
BienaldeSãoPaulocollaborates
withtheBrazilian
lnstituteofArchitects
fortherealization
of theSão
Paulolnternational
Biennial
ofArchitecture
, whichin its 6theditionis
consolidated
asthemostimportant
eventof itsgenderin Brazil.
Thisyear'sthemeis related
to theexperience
of livingin large
contemporary
cities,mainlybecause
thecitythathoststheeventis
composed
ofanurbanfabric
, in whichai!theproblematic
of this
experience
emerges
.
TheFundação
BienaldeSãoPaulobelieves
that, withthisinitiative
,
it contributes
significantly
toamplifythedebate
aboutthequestions
concerning
architecture
andurbanp/anning.

TheFundação
BienaldeSãoPaulogreetsandwelcomes
theinvited
architects
, participating
countries
andthoseselected
fromtheGeneral
Exhibition
ofArchitects
andlnternational
Contes!
ofArchitecture
Schools
bymeans
ofa highlyprofessional
andqua/ified
teamforthe
organization
of events
suchasthis, whichwasentire/y
p/acedforthe
needsof theBrazilian
lnstitute
ofArchitects
andthecurators
of the
exhibition
.
Asthepresident
of theFundação
Bienal
, I wou/dsti/1/iketo thank
Brazilian
lnstitute
ofArchitects
andcongratulate
themontheevent.

ManoelFrancisco
Piresda Costa
President
Fundação
BienaldeSãoPaulo

A realidade
e utopiadaprópria6ª BienalInternacional
deArquitetura
deSãoPauloquetemoso privilégio
deinaugurar
, assume
2
A profissão
doarquiteto,
emsuaessência
, tratadofuturo- pró-jetar
,
dimensões
relevantes
, deumlado,comogrande
vitrinedenossa
lançarparao futuro- ,seuexercício
éa construção
dofuturode
produção
arquitetônica
, tratando
dereconquistar
posição
deprestígio
nossasociedade.
Osarquitetos
dãocorpoeformaàsnossas
cidades
.
internacional
quenossos
arquitetos
sempre
tiveram
, e deoutro
Osarquitetos
sãoosprofissionais
dacidade
. Através
datécnica
e da
assumindo-a
comogrande
fórumdediscussão
denossofuturo
arte,osarquitetos
propõem
espaços
parao sucesso
e desenvolvimentoprofissional.
dasociedade
. É, defato, umaprofissão
deotimistas
. Umaprofissão
dosqueacreditam
nofuturo,insatisfeito
queestãocoma realidade
,
Vivernacidadepressupõe
discutiro sentido
contemporâneo
daprópria
como cotidiano
eatémesmo
comasconquistas
já alcançadas
.
cidade,
suarealidade
eseufuturo.Estabelíssima
invenção
dohomem
,
que,comumavisãodeeconomia
, visavagarantir
o sucesso
dasua
Tempo
fugidio
, o passado
, o presente
e o futuro.Destes
, o presente
é
própriaexistência
emumambiente
hostil,é elamesma,
emcerta
o quedefatoé efêmero
, poissósematerializa
quando
já é passado
,e
medida
, hostilaoseuprópriocriador
.
o futuro
, principalmente
paranósarquitetos
, já sematerializou
a cada
novoprojeto
, paraalémdestemomento
presente
.
Senopassado
haviaa possibilidade
dosonhoutópicoe paraum
projetoidealdecidade
a serconstruído
emumfuturoincerto,
hoje,a
Asobrasapresentadas
nesta
6ª Bienal
Internacional
deArquitetura
de
utopiadeverá
serconstruída
sobrea realidade
dasnossas
cidades
e
SãoPaulo
, comotemaVivernacidade
- Realidade
, Arquitetura
e Utopia
,
noenfrentamento
deseusproblemas.
Afinalo planeta
é hoje,todoele,
tratarão
emcertamedida
desta
dimensão
temporal
, desta
vontade
de
umaúnicae pequena
urbis.
todos
, nãosódosarquitetos
, demudança
, detransformação,
deconquista
dafelicidade.
Osvisitantes
desta6ª BienalInternacional
deArquitetura
deSãoPaulo
poderão
a partirdoconteúdo
exposto
, discutir
, entender
e usufruir
destabelíssima
atividade
, a doarquiteto
,
Asobrasapresentadas
, construídas
ounão,têmestaforçatranscendentedosmeiose daslinguagens
todosindissociavelmente
ligados
e porissomesmo
,
e material
, essasubstância
concreta
etangível
datransformação
deuma e a queestamos
sociedade
nacabeça
decadaumdosarquitetos
quededicam
todoos
somostodos
, aomesmo
tempo
, o passado
, o presente
e o futuro,a
realidade
ea utopiadasnossas
cidades
.
"seustempos
" paraa construção
denossacultura
.
O IAB,as BienaisdeArquitetura
e o Futuro

-

A realidade
nãoé o presente
, elajá é passado
, masselançatambém
parao futuro
, juntocomoutrosprojetos
aindanãoconstruídos
e que
sãoaofima utopiaquevamos
construir
, quevamos
viabilizar
.
Aexposição
emsiéumabelautopia.
Confrontar
realidades
tãodistintas
,
colocar
ladoa ladoaprodução
detodoo planeta
emumaépoca
de
grandes
dificuldades
paratodos.
Esforço
utópico
quemostra
aaltivez
com
quearquitetos
doIAB
, sobacuradoria
deGilberto
Belleza
ePedro
Cury
,
viabilizaram
esta6ª Bienal
Interna
cionaldeArquitetura
deSãoPaulo
.

PauloSophia
Presidente
IAB/SP

IAB,lheArchileclure
Biennialsandlhe Fulure
Thearchite
ct'sprofession
, in itsessence
, is aboutthefuture- to
project
, to launchtowards
thefuture- itsexercise
is theconstruction
of oursociety's
future
. Thearchitects
givebodyandformto ourcities.
Thearchitects
arethecities'professionals
. Through
technique
andart,
architects
propose
spaces
forthesuccess
anddevelopment
ofsociety
lt is, in fact,aprofession
of optimists
. A profession
forthosethat
be/ieve
in thefutureandwhoareunsat
isfiedwithreality,witheveryday
lifeandevenwithalready
achieved
conquests
.
A distanttime,past,thepresent
andthefuture
, amongthese
, thepresent
is, in fact,theephemeral
, because
it onlymaterializes
itselfwhenit
is already
past,andthefuture
, mainlyforusarchitects
, hasalready
materialized
itselfin eachnewproject
, beyond
thispresent
moment.
Theprojectsdisplayed
in the6fh SãoPaulolnternational
Biennial
of
Architecture
, withthetheme
, Livingin thecity- Reality,
Architecture
andUtopia
, willinclude
, toa certaindegree
, thetemporal
dimension
of thiscollective
desire
, notonlythatof thearchitects
, of change
,
transformation
andof theconquest
ofhappiness.
Theprojectsdisp/ayed
, whether
builtornot, havea transcendental
and
material
force
, a concrete
andtangible
substance
of transformation
of
a society,
in eachoneof thearchitects
' mindsthat,dedicate
ai!of "their
times"to theconstruction
of ourculture.
Reality
is notthepresent
, it is already
thepast,butit launches
itself
towards
thefutureaswe/1
, alongwithotherprojects
notyetbuilt
andthatare, afterai/, theutopiathatwearegoingto build, thatwe
willmakefeasible
.
Theexhibition
itselfis a beautiful
utopia
. Toconfront
suchdistinct
realities
, placingsidebysidea worldwide
production
in a timeof
greatdifficulties
foreveryone
. Utopian
effortthatshowstheaudacity

withwhichthearchitects
of the/AB,underthesupervision
of Gilberto
Belleza
andPedroCury,the6fh SãoPaulolnternational
Biennial
of
Architecture
wasmadepossible.
Theutopian
realityof the6fh SãoPaulolnternational
Biennial
of
Architecture
thatwehavetheprivilegeof inaugurating
, assumes
2
relevant
dimensions
, fromonesideto theother,asa greatexhibition
of ourarchitectural
production
, tryingto regainaninternational
prestigious
positionthatourarchitects
havealways
had,andonthe
otherside,assuming
it asa bigdebate
forumof ourprofessional
future
.
Livingin thecityproposes
to discuss
thecontemporary
senseof
thecityitse/f,itsrealityanditsfuture
. Thismagnificent
man-made
invention
that, withaneconomical
vision,soughttoguarantee
the
success
of itsownexistence
in a hostileenvironment
, is itself,toa
certaindegree
, hostileto itsowncreator.
lf in thepasttherewasthepossibility
oftheutopian
dream
andforan
idealcityprojecttobeconstructed
in anuncertain
future,
today,
theutopia
mustbebuiltovertherealityofourcitiesandin confronting
itsproblems.
Afterai!, theplanetis today,
ai/ofit, asmal/andsingular
urbis.
Thevisitorsofthis6fh SãoPaulolnternational
Biennial
ofArchitecture
wi/1beab/etodiscuss
andunderstand
, andtomakeuseofthemeanings
andthelanguages
ofthisbeautiful
activity,
ofthearchitect
, andwhichwe
areindissotiably
connected
, andthat'swhy,weareai!, atthesametime,
past,present
andfuture
, therealityandtheutopiaofourcities.
PauloSophia
President
IAB!SP

-

Viverna cidade
Realidade- Arquitetura
- Utopia

-

A aceitação
comofatoconsumado
dacidadereal,queteimaem
Otemaescolhido
paraa 6ª BIApodeserconsiderado
comouma
crescer
paralelamente
à cidadelegal,iráfacilitara compreensão
dosmecanismos
queprovocam
ascontínuas
transformações
dos
continuação
ouconseqüência
daquele
da5ªBIA.Naquela
o temaeraA
urbanos
, bemcomoa velocidade
comqueacontecem
.
Metrópole
, quando
sepretendeu
discutirascidades
nasuaformamais aglomerados
amplapossível.
Nesta
, pretendemos
debater
e refletirsobreosconflitos A utopiaurbana
, porsuavez,é umpensaridealizado
dacidade
o descobrimento
denovoscaminhos
paraqueo
e a difícilartedemorarnascidades
contemporâneas
, principalmente queirápropiciar
nasgrandes
metrópoles.
seucrescimento
ocorradeformasustentada
, emperfeita
harmonia
comomeioambiente
, hojeumdosmaiores
problemas
queaflige
a humanidade
, e quetenhaa intenção
depromover
o bemestarda
OséculoXXfoi marcado
porprofundas
transformações
políticas
,
culturais
, econômicas
, artísticas
e, conseqüentemente
, arquitetônicas
.
população.
A utopiaaindaé umapoderosa
alavanca
parao progresso
Palcodesses
acontecimentos
, ascidades
cresceram
sobo signo
dahumanidade.
Umacidadequenãopossua
utopiasparanortear
o
seudesenvolvimento
dificilmente
conseguirá
crescer
deuma
dediversificados
conflitosqueserefletiram
dramaticamente
na
produção
daarquitetura.
Essastransformações
nosacenaram
com
formaharmoniosa
.
muitaspromessas
otimistas
, principalmente
naáreatecnológica
,o
A arquitetura
estáentreambos
, propondo-se
a fazera pontedeligação
quenosdeua expectativa
deumsaltodequalidade
nobem-estar
entrea realidade
e a utopia.Oferecendo
soluções
pararesolver
o
dahumanidade
. Isso,porém
, veioacompanhado
dedesastres
presente
, porémcomumavisãodefuturo.Mostrando
queé possível
avassaladores
, resultando
numquadroamedrontador
, queagora
organizar
osespaços
urbanos
, harmonizando
o caose ascontradições
nosé apresentado:
meioambiente
empermanente
deterioração
;a
globalização
acelerada
, principalmente
dasatividades
econômicas
,
denossas
cidades
, decorrentes
, entreoutrascoisas
, davelocidade
do
crescimento
queelassofrem
, e deumanovaestrutura
urbana
quese
provocando
a exclusão
e a mobilidade
deumcontingente
enorme
apresenta
, impulsionada
peloavanço
tecnológico
, comênfase
paraa
depessoas
; a escassez
deáguapotável
, causada
pelapoluição
dos
áreadainformática.
Papelnadafácilnosdiasdehoje.
riose pelodesmatamento
descontrolado
; o crescimento
acelerado
e
desordenado
dasmetrópoles;
o aquecimento
global;a segurança
das
também
tema intenção
depropiciar
a reflexão
ea
grandes
cidades;
etc.Estequadrocolocaparao arquiteto
umdesafio Otemaproposto
discussão
entrearquitetos
, urbanistas
e, principalmente
, entreoutros
semprecedentes
naprática
arquitetônica
.
segmentos
dasociedade
, sobreo quesignifica
, hoje,morarnuma
metrópole,
e o queentendemos
comoextensões
Daío temaproposto
paraa 6ªBIA:vivernacidade.Viver
, aqui,
à habitação
e os
entend
idocomoumaampliação
dotemahabitação.
Morarna
complementos
quesefazemnecessários
paraumamorada
digna.
cidade
, hoje,compreende
nãosóa casa
, massuasextensões
e os
Pretende-se
também
, dandoseqüência
aoideárioda5ªBIA, mostrar
numalinguagem
acessível
, levee alegre,
o queosarquitetos
estão
complementos
urbanos
quesefazemnecessários
paraelevaro nível
produzindo
noBrasile nomundo
, deformaquea 6ªBIApossa
, ainda
dequalificação
davidaurbana
, e contribuir
paraa inclusão
socialda
maisprofundamente
, dialogar
como cidadão
não-arquiteto
quemora
população
. Entendemos
também
queo viverestáintimamente
ligado
nasgrandes
cidades
, dandoa elescondições
deentender
a
coma cidadereal.Cidade
resultado
deumcrescimento
desordenado e trabalha
pressionado
pelasnovasexigências
desuapopulação
, porsuavez,
importância
daarquitetura
nasuavidacotidiana
.
frutodavelocidade
dastransformações
quea sociedade
vemsofrendo
.
Asreaisnecessidades
dasociedade
impulsionando
e estimulando
o
PedroCury
crescimento
dascidades
, nãorarasvezes
, à reveliadaslegislações
que curador
nãoconseguem
acompanhar
assuastransformações.

,
Livingin lhe City:
Reality- Architecture
- Utopia

Thechosen
themeforthe6fh BIAcanbeconsídered
asa contínuatíon
or consequence
of thatof the5th BIA.Then
, thethemewasThe
Metropolís
, íntendíng
to díscuss
thecítíesínthebroadest
form
possíble
. ln thísone, weíntendto debate
andreflectabouttheconflícts
andthedíffícultartof lívíngín contemporary
cítíes
, maínlyín large
metropol
ises.
The20thcenturywasmarked
bydeepartístíc
, economíc
, cultural
,
política!transformatíons
and, consequently,
ínarchítecture
. Asa stage
of thoseevents
, thecítíesgrewunderthesígnof díversífíed
conflícts
thatreflected
dramatíca/ly
ín theoutputofarchítecture
.
Those
transformatíons
offered
usmanyoptímístíc
promíses
, maínlyín
thetechnologícal
area
, whíchgaveustheexpectatíon
ofa leapín the
qualítyof mankínd's
wellbeíng
. That
, however,
wasaccompaníed
by
strongdísasters
, resultíng
ína fríghteníng
chart
, thatis nowpresented
to us: theenvíronment
ínpermanent
deteríoratíon
,·accelerated
g/obalízatíon
, maín/yof economíc
actívítíes
, provokíng
theexc/usíon
andthemobílítyofanenormous
contíngent
ofpeople
,· thescarcíty
of
drínkable
water,
caused
bythepollutíonof ríversandtheuncontrolled
deforestatíon
,·thefastandunorganízed
growthof themetropolíses
,·
globalheatíng
etc....Thíschartplacesthearchítect
underan
unprecedented
challenge
ín thepractíce
ofarchítecture
.

Theacceptance
asa consummate
factof therealcíty,whíchínsísts
ínparai/e/
growíng
to thelawfulcíty,is goíngto fací/ítate
the
comprehensíon
of themechanísms
thatprovoke
thecontínuous
transformatíons
of theurbane
conglomerates
, aswellasthespeedwíth
whíchít happens.
Theurbanutopia
, ín ítself,is anídealízed
thoughtofa cítythatis goíng
toprovíde
thedíscoverer
newroadsforhísgrowthto occurína well
maíntaíned
way,ínperfect
harmony
wíthenvíronment
, todayoneof the
greatest
problems
thatafflícthumaníty,
is theíntentíon
ofpromotíng
thewellbeíngof thepopulatíon
. Utopiastíllis apowerful
leverforthe
progress
ofhumanítyCítíesthatdonotpossess
utopiastoguídeíts
development
wíllhardlyobtaíngrowthína harmoníous
form.
Archítecture
is between
both,proposíng
ít maketheconnectíon
between
therealítyandutopia.Offeríng
solutíons
to resolve
thepresent
,
nevertheless
wítha vísíonof thefuture
. Showíng
thatít is possible
organize
urbanspaces
, harmonízíng
thechaosandthecontradíctíons
of ourcítíes
, resultíng
, amongotherthíngs
, of thespeedofgrowththat
theysuffer,
andofa newurbanstructure
thatis presented
, ímpulsed
bytechnologícal
achíevements
, wíthemphasís
fortheareaofthedata
processíng
one. Paperworkísn't easynowadays
.

Theproposed
theme
alsohastheíntentíon
ofprovídíng
theref/ectíon
andíssues
amongarchítects
, townplanners
and,maínly,
amongother
Thus
, theproposed
theme
forthe6fh BIA:lívíngínthecíty Lívínghere
segments
ofsocíety,
aboutwhatít means
, today,lívíngína metropolís,
understood
asanenlargement
ofthedwellíng
theme
. Lívíngínthe
andwhatweunderstand
asstretches
to thedwellíngs
andto the
cítytodayíncludes
notonlythehousebutalsoítsextensíons
andthe
complements
thataredane
, whícharenecessary
fora worthydwellíng
.
urbancomp/ements
thatarenecessary
toíncrease
theleve/ofurbanfite
, gívíngsequence
to theidealof the5thBIAwhíchwasto
qualífícatíon
, andcontríbutes
forsocialínc/usíon
ofthepopulatíon
. We lt alsoíntends
showína cheertul
líghtandaccessíble
language
whatthearchítects
are
alsounderstand
thatlívíngis deeply
línkedtotherealcíty
producíng
ínBrazílandín theworld
, sothat6fhBIAwíllbeableto, stíll
díscuss
wíthnon-archítect
cítízens
líveandworkín the
Thecítyresultofanunorganízed
growthpressured
bythenewdemands moredeep/y,
, gívíngthemcondítíons
of understandíng
theímportance
of
of ítspopulatíon
, ín ítselffruí!of thefasttransformatíon
thatsocíety
has largecítíes
ín theírlíves.
beensufferíng.Therealneedsof thesocíety
pullíngandstímulatíng archítecture
thegrowthof thecítíeshasoftendefaulted
thelegíslatíons
thatcannot
Pedro Cury
accompany
ítstransformatíons.
curator
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A criação
dascidades
foi resultado
danecessidade
desemanter
um
Essaabordagem
deveestarconectada
comoutradiretrizdacuradoria
maiorintercâmbio
, comrelacionamento
maispróximo
entreaspessoas
, queé umdirecionamento
maiordaexposição
a umgrande
público
comumaredução
nonumero
deviagens
edegrandes
locomoções
.
leigoquea visita,já queemmuitoscasos
, o desconhecimento
da
produção
arquitetônica
e dotrabalho
doarquiteto
é o grande
elo
Assimseiniciouo processo
urbano
, coma construção
dashabitações queosune.
e docomércio
, quejuntocomasconstruções
religiosas
conformariam
asantigas
cidades
. A essas
construções
, nodecorrer
dotempo
, se
Porisso,é nossaintenção
alcançar
umalinguagem
nãosomente
aliaram
novosedifícios
, formando
o espaço
urbano
queconhecemos técnica
, complementada
comumgrande
número
demaquetes
hojeemdia.
expostas
, explorando
aomáximo
a possibilidade
deumaexposição
queincentivou
osarquitetos
a intervirnoseuespaço
, amoldando-o
Essaevolução
reflete
a claracaracterística
quepretendemos
abordar
a seuinteresse
ea suaidentidade
, etirandodaíumaexposição
, que
nesta6ª BienalInternacional
deArquitetura
deSãoPaulo
, onde2
mesmo
pelagrandeza
desuaárea
, nãosetorneumvisitacansativa
,
pontossãofundamentais:
a conformação
doespaço
urbano
decorrente pelasurpresa
e diversidade
dosespaços
alcançados
, e pelafácilleitura
dodesenho
dosedifícios
e o vivernascidades
comfoconãosomente domaterial
exposto.
nahabitação,
masemtodososcomplementos
exigidos
a esse
viver.Essas
características
estarão
presentes
emtodososespaços
Buscou-se
também
, aomesmo
tempo
, valorizar
a diversidade
destamostra
, apresentados
comenfoque
didático
e diversificado
,
daprodução
arquitetônica
, trazendo-se
nomes
comtrabalho
que
possibilitando
a compreensão
desseprocesso
porumpúblicomais
expressem
umaatuação
ampla:dosocialaoempresarial
, dopúblico
amplopossível.
aoprivado
, domaissimples
aomaistecnológico
, explorando
nessa
diversidade
aamplaatuação
possível
daarquitetura
. Tudoissodentro
A possibilidade
demostrar
a capacidade
dosarquitetos
emcontribuir deseuscampos
deatuação:
edificação
, paisagismo
, planejamento
,
comassoluções
dosproblemas
atuaisdenossas
cidades
, através
iluminação
, designe comunicação
visualentreoutras
, eassimcomo
doscampos
derelação
diretadaarquitetura
comoasartesplásticas
e
daprodução
deedifícios
comprogramas
e características
dasmais
diversas
possíveis
, enfatizará
nossos
objetivos
.
fotografia
, porexemplo
.
Atualmente,
a produção
doespaço
urbano
reflete
cadavezmais,
Porfim, a possibilidade
demostrar
a produção
atual,dentrodos
nãosóa diversidade
culturaldesuasorigens
, mastambém
, pelos
parâmetros
expostos
acima
, possibilitará
a discussão
daarquitetura
no
seusedifícios
, a diversidade
programática
desuasconstruções,
que
contexto
real,e a perspectiva
deseufuturoe dadiscussão
damelhoria
muitasvezes
, infelizmente,
desconsideram
a conformação
decorrente dessaprodução
noslevará
a alcançar
a utopiadacidadeideal
.
dasedificações
próximas
e daprópriacidade
, muitomaisnuma
preocupação
individualista
e egocêntrica
, emdesrespeito
aocidadão GilbertoBelleza
curador
eaoespaço
urbano.
Buscamos
nestaBienalresgatar
a discussão
das
cidades
dentrodoconceito
derespeito
e interação
desuasconstruções
paraa valorização
doespaço
urbano
.
Buscamos
também
enfatizar,
como temaproposto
"VivernasCidades"
o conceito
dehabitação
, nãocomoa solução
dasimplesunidade
, mas
comopartedeumconjunto
queagrega
, alémdaprópriahabitação
,
todososoutrosserviços
e necessidades
docidadão
parasua
sobrevivência.
Equea partirdaboaconvivência
entrea habitação
e
seuscomplementos
, poderemos
criarumacidadeideal.

,
Thecreation
of thecitieswasa resultof theneedto keepa bigger
exchange
, witha closerrelationship
between
people
,·witha reduction
in thenumber
ofJourneys
of majorlocomotion.

Thisis whyourintention
toachieve
notonlya technical
language
,
complemented
witha largenumber
ofexposed
modelsandexploring
themaximum
possibility
ofanexhibition
thathasencouraged
the
architects
to intervene
in theirownspace
, adapting
themto their
Thiswashowtheurbanizing
process
started
, withtheconstruction
interests
andidentity,
andmakingfromit anexhibition
thatevenwith
of dwellings
andcommerce,
whichalongwithre!igious
constructions thegreatness
of itsarea
, doesnotbecome
a tiresome
visit,fromthe
wouldformtheo/dcities.Throughout
time,thoseconstructions
would surprise
anddiversity
of thereachable
spaces
andfromtheeasilyread
allynewbuildings
, creating
theurbanspacethatweknownowadays
.
displayed
material.
Thatevolution
reflects
theclearcharacteristic
thatweintendto
Wealsosought
, atthesametime,to valuetheoutputofarchitectural
approach
in the6thSãoPaulolnternational
Biennial
ofArchitecture
,
diversity,
bringingoutnameswhoseworkexpressa
broadaction
: from
socialtobusiness
like, frompublictoprivate
, fromthesimplest
to the
where
2 pointsarefundamental
: theconformation
of theurbanspace
mosttechnological
, exploring
in thatdiversity
thebroadest
architectural
designofbuildingsandlivingin thecitiesfocusing
notonlyin the
actionpossible.Everything
in its fieldsofaction:building
,
dwelling
, butin ai!of thecomplements
required
to thatfite.
, planning
, /ighting
, designandvisualcommunication
Those
profileswi/1bepresent
inai!ofthespaces
ofthisshow,
presented landscaping
, andthepointsofarchitecture's
straightrelation
to visual
withaneducational
anddiversified
approach
, enabling
thecomprehensionamongothers
artsandphotography
aswe/1
, forexample.
of thatprocess
bythelargestnumber
ofpeoplepossible
.
Thepossibilityofshowing
thearchitects
' capacity
in contributing
with
solutions
forthecurrent
problems
of ourcities,through
theoutputof
buildingswiththebiggestdiversity
ofprograms
andcharacteristics
possible,
wi/1emphas!'ze
ourobjectives
.

Finally,thepossibility
ofshowing
thecurrentoutput,in theparameters
displayed
above
, wi/1enable
thediscussion
ofarchitecture
in the
realcontext
, andtheperspective
of itsfutureandtheissueof the
improvement
of thatoutputwillcauseustoachieve
theutopiaof
theidealCity

Atpresent
, theoutputof urbanspaceis constantly
reflecting
, notonly
theculturaldiversity
of its origins
, butalso, theprogrammatic
diversity GilbertoBelleza
of constructions
of itsbuildings
, whichoftenunfortunately
ignorethe
curator
conformation
elapse
nearbuildings
andthecityitselt,a lotmorein a
individualist
andegocentric
concern,
disrespecting
thecitizens
andthe
urbanspace.Weseekin thisbiennialto rescue
theissueof thecities
in theconcept
of respect
andinteraction
of itsconstructions
to value
urbanspace
.
Wealsoseekto emphasize
, withtheproposed
themeLivingin thecity,
theconcept
of dwelling
, notasthesimpleunitsolution
, butaspartof
anassembly
thatadds
, besides
theowndwelling
, ai!theothercitizens
'
service
andneedsfortheirsurvival.Andfromthegoodlivingbetween
thedwelling
anditscomplements
, wewi/1beableto create
anidealcity
Thatapproach
shouldbeconnected
withanother
directive
, whichis a·
largerdirection
fortheexhibition
toa largeaudience
, whichvisitsit,
sincein manycasestheunfamiliarity
ofarchitectural
outputs,
andthe
architect's
workis thebiglinkthatunitesthem.

,s

Um Borsoi conceitual emerge em relatos e lições vividos em meus

Maria Juliana no limiar dos go, sua obra é pioneira por colocar o Recife

tempos de faculdade nos anos 70. Encontrar a coerência interna

no roteiro dos lugares dotados de marcos exemplares na passagem do

e imutável da criação arquitetônica, buscar a essência de uma

Século XX.

vontade ou força ordenadora, verdadeiro diferenciador entre o que é

Nos edifícios públicos, sedimenta o conceito de "obra acabada",

arquitetura e sua inexistência implacável.

exercitando uma metodologia projetual aberta à incorporação

Segundo Borsoi, o traçado regulador é a geometria oculta que nosso

das contribuições interdisciplinares, com o arquiteto assumindo

olho mede, reconhece e nos emociona. Revela uma matemática

plenamente o lugar do oficio na coordenação e condução do processo,

sensível que estrutura o projeto, conduz à agradável percepção de

definindo idéias e os procedimentos tecnológicos por meio do projeto.

ordem, de busca das relações proporcionais e harmônicas inerentes

Do Fórum de Teresina (PI) ao Centro Administrativo de Uberlândia

à arquitetura . No Recife, ele defende uma arquitetura urbana

(MG),incluindo a atual (em construção) Assembléia Legislativa do

diferenciada, com edifícios concebidos como obras autônomas,

Maranhão, a reflexão construtiva associa-se aos parâmetros de escala,

volumes soltos, quatro fachadas proporcionadas e detalhadas, bem

modenatura, policromia e definição dos detalhes para sintetizar o

ventiladas e iluminadas, como a solução tipológica de inúmeros

caráter e o significado de uma obra de arquitetura.

prédios residenciais e comerciais construídos. Neles, imaginação

Borsoi enuncia seu conceito do fenômeno arquitetônico como algo

e criatividade são postas a serviço da elaboração de uma imagem

distinto de outras formas de construção.

contemporânea para a cidade.

"Para Aristóteles, a beleza reside na ordem; para Platão, na relação dos

Do edifício Santo Antonio, coroando sua primeira fase de forte

números. Em ambos algo é belo quando tem caráter e harmonia. Para

influência racionalista, aos manifestos inauguradores dos anos 60/70,

mim, só é arquitetura quando sentimos emoção, dá aquele friozinho

edifícios Mirage, Michelangelo e Portinari, até a singular montagem

na espinha".

compositiva, contínua redefinição dos elementos arquitetônicos do
Marco Antonio Borsoi
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ACÁCIO GIL BORSOI
A conceptualBorsoiemergesin reportsand lessonslivedduringmy
time at universityin the r97os. Tofind the internaiand immutable
coherenceefarchitecturalcreation,to seekthe essenceefa will ar an
organizingforce,a truedif.ferentiatorbetweenwhat is architectureand its
implacableinexistence.
Accordingto Borsoi,the normativetraceis the hiddengeometrythat our eyes
measure,recognizeand that exciteus. It revealsa sensible
mathema-ticsthat structurestheprojectand conducesthepleasantsense
eforderand searchof the inherentharmonicand proportionalrelationsto
architecture.In Recife,he defendsa difJerentiatedurbanarchitecture,with
buildingsconceivedlike autonomousworks,freevolumes,fourwell aired,lit,
detailedand proportionatefacades,as the typologicalsolutionefan endless
numberof commercialand residentialbuildings.In them, imaginationand
creatiuityareat the serviceof the elaborationefa contemporaryimagefor
the city.
The SantoAntonio building,crowningitsfirst phaseof strongrationalist
influence,to the inauguratingmanifestationsefthe years60/70, the Mirage,
Michelangeloand Portinaribuildings,up to singularcompositeassemblies,
the continuousredefinitionefthe architecturalelementsof the Maria
Juliana in the thresholdefthe 1990s,his workis pioneerfor putting Recifein

the scripteftheplacesendowedwith exemplarylandmarksin thepassingef
the 20th century.
In public buildings,the conceptto consolidatea 'jinished work",exercising
a designmethodologyopen to the incorporationof the interdisciplinary
contributions,with the architectfallyassumingtheplace of theposition
in the coordinationand conductionof theprocess,definingideasand the
technologicalproceduresby meanseftheproject.From the courthouseef
Teresina(PI)to the AdministrativeCenterefUberlândia(MG),including
thepresentone (underconstruction)the LegislatiueAssemblyefMaranhão,
the constructivereflectionassociates-itselfto theparametersefscale,
mode nature,polychromesand definitionsof the detailsto su.mmarize the
characterand the meaningefa workof architecture.
Borsoienunciateshis conceptof the architecturalphenomenonas being
somewhatdistinctfrom otherforms of construction.In his words:"To
Aristotle,beautyis in arder;and to Plato,in the relationefthe numbers,in
both somethingbeautifulwhen they hauecharacterand harmony. To me, it
is only arcl1itecture
when wefiel emotion,whenit causesyou to get shivers
up your spine".
MarcoAntonio Borsoi

-
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1 Fórum de Teresina/PI, 1972 . Vista do interior - espaço público. [Court House of
Teresina/PI, 1972. Interior view - public space] Foto [photo]: Acervo Borsoi
2 Assembléia Legislativa do Piauí, 1984. [Legislative Assembly of Piauí, 1984]
Co-autor [co-author]: Marco Antonio Gil Borsoi. Foto [photo]: Acervo Borsoi
3 Casa do arquiteto, Rio de Janeiro/ RJ, 1986. Vista lateral. [Architect's house,
Rio de Janeiro/ RJ, 1986 . Side view] Co-autora [co-author]: Janete Ferreira da
Costa. Foto [photo]: Acervo Borsoi
4 Fórum de Teresina/PI, 1972. Vista do volume com aeração natural. [Court
House of Teresina/PI, 1972. Volume view with natural ventilation]
Foto [photo]: Acervo Borsoi
5 Centro Administrativo de Uberlândia/MG, 1990. Gabinetes dos Vereadores.
[Administrative Center of Uberlândia/MG, 1990. Councilmen's offices] Coautores [co-authors]: Marco Antonio Gil Borsoi & Janete Ferreira da Costa.
Foto [photo]: Acervo Borsoi
6 Casa na Praia de Toquinho/ PE, 2000. Vista lateral. [Summer house in Toquinho/
PE, 2000. Side view] Co-autoras [co-authors]: Janete Ferreira da Costa &
Roberta Borsoi. Foto [photo]: Tadeu Lubambo e Thomas Baccaro

-
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AEROPORTO DE SANTA GENOVIVA
O projeto do edifício do novo terminal de passag eiros do aeroporto

de Goiânia foi dimensionado para uma capacidade nominal de
atendimento de 1.800.000
passageiros/ano, computando-se
passageiros embarcados, desembarcados e passageiros em trânsito.
O sistema proposto terá a capacidade para estacionamento de II
aeronaves incluindo as 4 atendidas no terminal de passageiros
através de 4 pontes de embarque.
A edificação será realizada em estrutura de concreto armado e
cobertura e conectores de embarque em estruturas metálicas.
O novo terminal de passageiros foi articulado em 04 níveis
principais, a saber:

22

reserv a de passagens, desembarque, além de comércio e serviços
voltados para os passageiros desembarcados , turismo e salas de
restituição de bagagens devidamente equipadas com esteiras.
liga -se ao pavimento superior por meio de amplas escadas fixas e
rolantes e elevadores.
Pavimento intermediário / Galeria Técnica

Este pavimento, situado entre o pavimento térreo e o superior,
foi criado com a função estritamente técnica de distribuição de
dutos, cabos, tubulações e equipamentos dos diversos sistemas e
instalações, necessários à operação do terminal, que se originam
na Central de Utilidades.
Pavimento superior

Subsolo

O pavimento superior contém uma ampla galeria de lojas

Neste nível, acessado por escadas, elevadores e pela via interna
longitudinal, encontram-se os ambientes referentes aos sanitários
e vestiários de funcionários , depósitos das companhias aéreas,
substação elétrica, casa de máquinas do ar-condicionado,
refeitório e área de descanso e lazer para funcionários.

comerciais, praça de alimentação, terraço panorâmico e é
destinado às atividades inerentes ao embarque de passageiros,
e acessado a partir do pavimento térreo através de 4 elevadores,
sendo que 2 são panorâmicos, 2 escadas rolantes e r escada fixa.

Pavimento térreo

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA

Pavimento destinado aos procedimentos de check-in, venda e

O edifício do Centro de Integração da Cidadania (CIC),obra

BENNO PERELMUTTER & MARCIEL PEINADO

Theprojectfor the newpassengersterminal cifGoiâniaairportbuilding
wasdesignedfor a nominal capacityof 1.800.000 passengers/year counting
embarking,departingand circulatingpassengers.
The proposedsystem will have the capacityto park n airshipsincluding
4 that areattendedby thepassengers
' terminal throughthe 4 embarking
bridges.
The buildingwill be made cifa reinforcedconcretestructureand embarking
cover-connector
in metal structures.
The newpassengers
' terminal wasarticulatedin 4 main levels,asfollows:
Basement
In this levei,accessed by stairs,elevatorsand by an intemal longitudinal
road,therearethe spacesregardingthe staff s sanitaryand dressing rooms,
air companies'deposits,electric substation, air-conditioningmachinesroam,
dininghall anda staff restlleisure area.
Groundfloor
The groundjl.oor is destinedto the check-in,sale, ticketsreservation
procedures,departuresand arrivals,besidescommerceand servicefor
departingpassengers
, tourismand luggagerestitutionroomswhichare
properlyequipped with luggagebelts. It is linked to the upperjl.oorby

meansof ample stairs,escalatorsand elevators.
Intermediate floor I Technical Gallery
Thisjl.oor,situatedbetweenthegroundjl.oorand the upperjl.oor, was
createdstrictlywith the technicalfanctionfor the distributioncifducts, ends,
tubingand equipmentof severa/systems and installations,neededfor the
terminal'soperations,whicharein the UtilitiesCentral.
Upperfloor
The upperjl.oorhas a broadcommercialgallery,foodcourt,panoramic
terraceand it is destinedto the activitiescifdepartingpassengers,and it is
accessedby thegroundjl.oorthrough4 elevators,whichare2 panoramic, 2
escalatorsand 1 stair.
CITIZENSHIPINTEGRATIONCENTER
The CitizenshipIntegrationCenterbuilding(CIC),a statecifSãoPaulo

JusticeOffice'sproject,built in the northzone cifthe city of SãoPaulo,
has asproposalto unite in a sarnebuildingspacesfor public service
and communitarianactivities.Among the servicesdaneby the CICare
documentsissuinginstallationof small claims courts,judiciary effices,
policecif.fices
and costumerattendanceservices.
The set is composedcifa 3-storeybuilding, a parking lot and an open theater

da Secretaria da Justi ça do Estado de São Paulo , construído
na zona norte de São Paulo, tem como proposta reunir em um
mesmo edifício espaços para serviços públicos e atividades
comunitárias. Entre os serviços prestados pelo CIC estão a emissão
de documentos, a instala ção de tribun ais de pequenas causas,
cartórios, plantões de polícia e de serviços de atendimento ao
consumidor. O conjunto é composto por um edifício de três
pavimentos, área para estacionamento e um teatro de arena com
capacidade para 250 pessoas , associado a um salão fechado para
reuniões, no pavimento inferior, equipado com copa, vestiário e
banheiros. O edifício tem 879 m 2 e sua construção acompanha a
declividade do terreno. Ao seu lado , a torre da caixa d'água, com 15
m de altura, forma uma estrutura de anéis cilíndricos de concreto
armado aparente, definindo a refer ência urbana do conjunto
arquitetônico.
A disposiç ão topográfica do terreno permitiu a criação, através das
vias circundantes, de acessos diretos aos diversos pavimentos ,
facilitando a mobilidade de usuários e a acessibilidade de
deficientes físicos.

with a capacityfor250 people,associatedto a closedmeetingsparlar,in
the lowerjloor, equippedwith a kitchen,dressingroomsand restrooms.The
buildinglws 879m of spaceand its construction
follows the land'sdecliuity.
Beside,thereis the waterboxtower, with a heightof 15m, whichforms a
cylindricalringstructureoJapparentreinforcedconcrete,definingthe urban
rejerenceofthe architecturalset.
The topographicalarrangement permitted the creation,throughthe
surroundingroads,of straightaccessesto the manyjloors,facilitatingthe
users mobilityand thephysicallydisabledaccessibility.
The accentuatedslopeand the longformat of the land,limiting the
organizationof the constructionspace,hauestimulatedthe architects to opt
for a metallicstructuralsolutionfor the organizationof the uariousspaces
of thebuilding.FoundationsoJopen sky tubessupportedthe structure.
Paintedin red, the metallic profilesform symmetricaldrawings in the
facade, in contrastwith the naturalcalorofthe apparent concreteefthe
pre-modeledpanels. Ironframes completethe externa]endings. Red is the
calorthat unifies the exteriorand the interior, being alsousedon the metallic
bodyguard
s of the stairs. Metalliczipped tiles wereusedfor the couers.The
stonefloor slabs arepre-molded,efthepitted type.
2

O declive acentuado e o formato longilíneo do terreno, limitando

a organização do canteiro de obras , estimulou os arquitetos a
optarem por uma solução estrutural metálica para a organização
dos diversos espaços da edificação. A estrutura foi apoiada sobre
funda ções do tipo tubulões a céu aberto .
Pintadas na cor vermelha, os perfis metálicos formam desenhos
simétricos na fachada, em contraste com a cor natural do concreto
aparente dos pain éis pré-moldados de vedação.
Caixilhos de ferro completam os fechamentos externos. O
vermelho é a cor que unifica o exterior e o interior, sendo também
utilizada nos guarda-corpos metálicos das escadas. Para a
cobertura foram utilizadas telhas metálicas zipadas. As lajes de
piso e de forro são pré-moldadas, do tipo alveolar.
VlllAGIO

SAN RAFAEL

Integrado à natureza privilegiada do litoral norte paulista,
destacando-se neste, a Riviera de São Lourenço, Bertioga, foi
elaborado este projeto para um conjunto de 4I casas geminadas,
06 a 06 com 02 pavimentos e no m 2 de área construída, cada uma

VILLAG 10 SAN RAFAEL

Integratedto thepriuilegednatureof thestateefSãoPaulonorthern
coastline,hereoutliningtheRivieraefSãoLourenço,Bertioga,thisproject
waselaborated
for an assemblyof 41 twin-houses
, 06 to 06 with 02.floors
and no m of constructedarea,eachone takingaduantageof the regrouping
efuariouslotsnext to a roundabout.
for all theunits,with
Theimplementationeftheassemblycreatedbroaduiews
a broadandonlygardenin thefront,and,in theback,ualuedby an adequate
landscape handlingintegratedto theexistingnatiueforest,
inclusiuelyequating,
for uehicles,by unit.
withoutconfront,thedemarcationefuacancies
Eachunit is ueryrationalizedand compacton thegroundjloor, with only
oneenuironment,(roam,kitchen,service)it is uisuallyintegratedto the
externai spaceand, on the upperjloor, 03 bedrooms, 01 suitewith couered
porches.
-Brickof clay (apparent),woodenbox,and tilesapplieddirectlyon preslantedstoneslabs and onejl.oortreatment in ceramicpauingstones
compose the materiais used in thisjoint.
The sociabilitybetweenthe inhabitants is stimulatedby swimming pools,
for children and adults,bar!newsstand, playgroundanda small shadyplaza.
2
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aproveitando-se do remembramento de diversos lotes junto a uma

O projeto elaborado intervém numa antiga fábrica de alimentos,

via rotatória.
A implantação do conjunto criou amplas visuais para todas as
unidades, com um amplo e único jardim na frente, e, nos fundos,
valorizados por um adequado tratamento paisagístico integrado à
mata nativa existente, equacionando inclusive, sem confronto, a
demarcação de 2 vagas para veículos por unidade.
Cada unidade é bastante racionalizada e compacta, constando, no
térreo, com um único ambiente, (sala, cozinha, serviço) integrado
visualmente ao espaço externo e, no pavimento superior, 03
dormitórios, OI suíte com varandas cobertas.
Ttjolo de barro aparente, caixilharia de madeira, telhas aplicadas
diretamente sobre laje prel inclinada e tratamento de piso único em
lajotas de cerâmica compõem os materiais utilizados neste conjunto.
A convivência entre os moradores é estimulada por piscinas,
infantil e de adulto, bar/quiosque, playground e pequenas praças
sombreadas.

desativada há muitos anos, em péssimo estado de conservação,
aproveitando -se exclusivamente das alvenarias externas e
reformulando totalmente o espaço interno, em busca de um
espaço panorâmico, indispensável às atividades programadas
para esta unidade.
Em decorrência, foram mantidos e reformulados dois pequenos
mezaninos e incorporado a estes, outro, com acesso por ampla
rampa para atendimento de serviços específicos.
A cobertura existente, em estrutura metálica, tipo shed,que oferece
extraordinária luminosidade ao espaço interno foi restaurada
e reforçada, adequando-a à cobertura, em telhas metálicas
sanduichadas, com isolamento térmico.
Nas alvenarias externas, mantidas, foram criadas aberturas
moduladas, em caixilhos de vidros laminados, devidamente
protegidos por grelhas metálicas, oferecendo segurança e controle
de luminosidade. A área total de intervenção é de 7.800 m 2 •

UNIDADE DE SERVIÇOS POUPATEMPO

Benno Perelmutter
Berlim, Alemanha, 1935
Marciel Peinado

Na seqüência de um amplo programa de otimização e valorização
do cidadão na recepção de diversos serviços públicos, o Governo
do Estado de São Paulo programou a Unidade PoupaTempo, no
município de Guarulhos/SP.

-

São Paulo, 1949
vivem e trabalham em São Paulo.

UNIT OF POUPATEMPO SERVICE

In thesequence
efa broadprogramefimprovementandvalorizationefthecitizen
in thereception
efdiversepublicservices,theGovemmenteftheStateefSãoRiulo
programmedtheUnitPoupaTempoin the townefGuarulhos/SP
The elaboratedprojectintervenesin an oldfactory building,deactivated
for
many yearsand in a verybadstateefconservation,takingadvantageefthe
externalmasonriesexclusively,and largelyrenovatingthe internalspace,in
searchefan indispensable,panoramicspacefor the activitíesprogrammed
for this unit.
As a consequencetwo small mezzaninesweremaintainedand renovated,
and incorporatedto these,another,with accessby a broadramp of specific
serviceattendance.
Theexistíngcover,in metallicstructure,eftheshedtypethatef.fers
extraordinary
brightnessto theinternaispacewasrestoredand reinforced,
adaptingitselfto thecover,in metallicconnectedtiles,withthermalisolation.
In themaintainedexternalmasonries,modulatedopeningswerecreated,in
Jrameseflaminatedglass,properlyprotectedby metallicgnds,ef.feringsecurity
andcontrolefbrightness.The totalareaefinterventíonisef7.800 m
2•

BennoPerelmutter
Berlin,Germany,1935
MarcielPeinado
SãoPaulo,1949
Liveand workin SãoPaulo.

1 Unidade Poupatempo, Guarulhos/ SP, 2001 . Perspectiva interna [Poupatempo
Unit, Guarulhos/ SP, 2001. Internai perspective]
2 Terminal de passageiros do Aeroporto de Santa Genoveva , Goiânia/GO, 2002.
Fachada frontal [Passengers' terminal of Santa Genoveva Airport, Goiânia/GO,
2002. Frontal facade]
3 Unidade Poupatempo, Guarulhos/ SP, 2001. [Poupatempo Unit, Guarulhos/ SP,
2001] Foto [photo]: Fernando Perelmutter
4 Terminal de passageiros do Aeroporto de Santa Genoveva, Goiânia/GO, 2002.
[Passengers' terminal of Santa Genoveva Airport, Goiânia/GO , 200].
Foto da maquete [photo of the model]
5 Conjunto residencial Villagio San Rafael, Bertioga/SP, 1993. [Residential
Condominium] Foto [photo]: Fernando Perelmutter
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O arquiteto paulistano foi responsável pelo planejamento urbano
do complexo em tomo da avenida Berrini, que hoje constitui o
novo centro empresarial da cidade de São Paulo. Aqui, tamb ém
pode-se ver alguns conjuntos de edifícios de escr itórios por ele
projetados. A seleção abaixo corresponde a seus projetos recent es.
O Condomínio Empresarial Paulista é composto de 34 conjuntos
comerciais dispostos em 2 áreas conectadas por um grande hall
de acesso e distribuição, em forma de um cone escalonado, o que
confere ao seu interior uma iluminação indireta.
Já a obra para a sede paulista da Pinakoth eke é urna versão
daquelas do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Aqui, ela está mais
voltada aos aspectos culturais . A solução final é uma trama que
rodeia toda a construção reforçando urna estrutura primitiva.
Procurando tirar partido desse refor ço, pretendeu -se sutilmente
relacionar a arte e a arquitetura contemporâneas.
Outro projeto trata de uma adequação de 2 grandes galpões
industriais em São Bernardo do Campo à fun ção de um
"Poupa tempo": edificação destinada a agilizar processos tais como
tirar documentos , pagar impostos, etc ... concentrados em um só
local.
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Seu escritório desenvolveu ainda uma unidade de 50,oom 2 com 2
dormitórios, banheiro, sala, cozinha e lavanderia (ou 2 ° banheiro)
como protótipo de chalé de campo para unidades condominiais. A
idéia é a de que a casa seja implantada nos terrenos já parcialmente
montada e que o restante - tirando-se a estrutura e a cobertura possa ser concluído com vários tipos de materiais, tais corno ttjolo,
madeira ou mesmo chapas metálicas. A primeira experiência foi
executada em Campos do Jordão. Por fim, o Centro Empresarial
e CulturalJoão Domingues de Araújo, um edifício de escritórios
provido de auditório/teatro, com espaços para exposições e foyer.
A planta tipo segue o partido do núcleo central de circulação,
serviços e sanitários. Procurou -se tirar partido da volumetria
resultante dando a impressão de um cilindro atravessando um
cubo e reforçando esta idéia no tratamento das fachadas através
da diferenciação de cores.
Carlos Bratke
São Paulo , 1942
Vive e trabalha em São Paulo
www.bratke.corn.br

CARLOS BRATKE
This SãoPauloarchitectwas responsible
for the urbanplanning of the
complexaroundthe Berriniavenue, whichtodayconstitutesthe new business
centerof the city efSãoPaulo.Here, it is alsopossibleto seesome office
buildingsdesignedby him. Thefollowing selectioncorrespondsto his recent
projects.
The CondomínioEmpresarialPaulista is composedef34 arranged
commercialassembliesin 2 areas, whichareconnectedby a bigaccessand
distributionhall, in theform efa scaledcone,that confersto its interioran
indirectlighting.
The workforthe SãoPauloheadquarter
s efthe Pinakothekeis a versionlike
thosefromRio deJaneiroand Fortaleza.Hereit is more centralizedaround
culturalaspects. Thejinal solutionis a structure thatsurrounds ali the
constructionreinforcinga primitiuestructure.Tryingto benefitfrom that
reinforcement, it intendsto subtly relate contemporaryarchitectureand art.
Anotherprojecttackles the renovationof 2 bigindustrialsheds in São
Bernardodo Campoto thefa nction of a "PoupaTempo":
a buildingdestined
tofacilita te processeslike issuing documents,paying taxes,etc. concentrated
in only oneplace.
Ris officedevelopeda unit of 50,oom with 2 bedrooms,bathroom,living
roam, kitchenand laundry (ar 2nd bathroom) as ajield chaletprototypefor
2

condominiumunits. The ideathat a home be implanted on lands that are
alreadypartially mounted and that the remainder- removingthe structure
and the couer-can be concludedwith severalkinds of material,suchas
brick,woodar euenmetallicplates. Thefirst experiencewasperformed
in CamposdeJordão.Finally, the Culturaland BusinessCenterJoão
Dominguesde Araújo,an auditorium!theater-supplied
officebuilding, with
spacesfor exhibitionsandfoyer. Theplantfollows the departureefthe
centralnucleusefcirculation,servicesand toilets.It soughtto benefitfrom
the resultantvolumegiuingit the impression efa cylindertravelingthrough
a cube,and reinforcingthis ideain the handlingefthefacades throughthe
difJerentiationefcolors.
CarlosBratke
SãoPaulo,1942
Liuesand worksin SãoPaulo
www.bratke.com.br
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Edifício de Escritórios Ônix, São Paulo/ SP, 1996 [Ônix Office
Building, São Paulo/ SP, 1996].
Foto[photo]: José Moscardi Junior
2 Condomínio Empresarial Paulista, São Paulo/ SP, 2005 [Paulista
Business Center, São Paulo/ SP, 2005] .
Foto [photo]: Arquivo Carlos Bratke
3 Pinakotheke Cultural , São Paulo/ SP, 2002.
Foto [photo]: Caca Bratke
4 Protótipo para Chalés de Campo Unidades Condominiais,
Campos do Jordão / SP [Chalet prototypes for condominium ,
Campos do Jordão / SP].
5 Unidade Poupatempo , São Bernardo do Campo / SP, 2001
[Poupatempo Unit, São Bernardo do Campo / SP, 2001] .
Foto [photo]: Caca Bratke

O conteúdo que procurei imprimir em meu traballio de arquiteto

resulta de método claro e preciso - uma visão critica rigorosa,
selecionadora e um nível poético livre, inventivo, permeado de
esperança e generosidade.
Caracte1ísticada arquitetura brasileira, o desenho apresenta-se como
instrumento sensível de captação da realidade e de transformação,
através da reflexão, do conteúdo perceptível do projeto global.
Através de uma análise crítica, procurei sempre propor
generosamente, usando a técnica como meio para conseguir os
espaços de convívio humano, que procuram a beleza e o diálogo
saudável com a paisagem, certo de que esta postura se insere no
caminho do desenvolvimento da arquitetura e da sociedade.
Assim, a poética procurada como escrita singular significava
penetrar na aventura artística entendendo-a como um universo
a descobrir na medida em que sentia emergir a cada desenho a
expressão de um ideário plástico onde a luz, o espaço e a matéria
constituíam elementos de uma arquitetura nova e transformadora
no quadro de conservadorismo vigente em nosso meio.
A discussão da dependência econômica e o conseqüente
desequilíbrio nacional nos estimulavam a perguntar, a pensar
30

como, na qualidade de arquitetos, poderíamos achar um desenho
que transformasse a natureza adversa de nosso clima com
excessiva luz atmosférica, e elevada temperatura, dominando-a,
com técnica já incorporada à nossa cultura construtiva (como
o concreto armado) de modo a conseguir um equilíbrio entre o
homem e o meio ambiente próprio às atividades humanas.
Estudei exemplares do colonial brasileiro, pesquisei o habitat de
tribos africanas e de diversas culturas entendendo a sabedoria
com que resolviam esse problema essencial da arquitetura - o
domínio e a transformação da natureza.
Ao longo de toda a minha vida de arquiteto, as soluções
que trabalham a luz zenital não só exerceram esse desígnio
arquitetônico como também propiciaram a desestruturação da
rígida organização espacial tradicional abrindo o interior a novas
relações espaciais numa síntese semântica, experimental, em
direção à melhor compreensão e proposta da relação arquitetura e
sociedade.
DecioTozzi
São Paulo, 1936
Vive e trabalha em São Paulo

DECIO TOZZI
The contentsthat I soughtto print aboutmy workas an architectresultsin
a necessaryand clearapproach- a criticallyrigorous,selectivevisionanda
freely poetic,inventive,imbuedin hopeandgenerositylevei.
Characteristic
efBrazilianarchitecture,the drawingpresentsitself as a
sensitiveinstrumentfor capturingrealityand traniformation,throughthe
refl.ection,
of theperceptiblecontenteftheglobalproject.Througha criticai
analysis,I havealwayssoughttogenerouslypropose,usingthe techniqueas
a way to obtainthe human communalspacesthat seekbeautyand healthy
dialoguewith landscape,certainthat this modeis insertedin the way
towardsthe developmentof arcl1itecture
and of society.
Therefore,thepoeticdetectionas a singularwritingmeansto penetrate the
artisticadventure,understandingit as a universeto discoverthe emerging
feeling that eachdrawingis the expressionefa plastic idealismwhere
the light,the spaceand the matter constituteelementsefa new type of
architectureanda traniformerin the chartefa conservatoryforcein our
environment.
The issueof economicdependenceand the consequentnationalimbalance
stimulatedus to ask,to think in the qualityefarchitects,if we wouldbe able
to.finda drawingthat traniformedthe adversenatureof our climate with
excessiveatmosphericlight, and elevatedtemperature
, dominatingit, with

techniquethat has alreadybeenincorporatedin our constructiveculture
Wkearmed concrete)in a way to obtaina balancebetweenman and the
environment.
studiedexamplesofBrazilian colonialarchitecture;
I researched
the
habitatefA_fricantribesand efdiverseculturesunderstandingthe wisdom
with whichthey wouldsolvet1wtessentialarchitecturalproblem- the
dominationand the traniformationof the nature.
Throug1wutmy life as an arcl1itect,
the solutionsthat producethe zenithal
lightnot only exertedt1wtarchitecturaldesignationbut alsoprovidedthe
decon.figuration
of the strict traditionalspatialorganizationopeningthe
interiorto new spatial relationsin a semantically,experimentalsynthesis,
directedtowardsthe bestcomprehensionand proposalefthe relation
betweenarcl1itecture
and society.
I

DecioTozzi
SãoPaulo,1936
Livesand worksin SãoPaulo
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1 Espaço de Celebração Papal, Maceió /A L, 1991 [Papal Celebration Place,
1991 ]. Foto [photo]: Rogério Sarmento
2 Escola Técnica de Comércio, Santos/SP, 1963. [Commerce Technical
School, Santos/SP, 1963]. Co-autor [co-author]: Luiz Carlos Ramos . Foto
[photo]: Julio Abe Wakahara
3 Vila ltororó - Projeto de restauração urbana, São Paulo/S P. [Vila ltororó
- Project of Urban Renovation, São Paulo/S P] Co-autor [co-aut hor]:
Benedito Lima de Toledo. Foto (photo]: Julio Abe Wakahara
4 Capela Fazenda Veneza, Valinhos/SP, 2002. [Chapei Veneza Farm, Valinhos/
SP, 2002]. Foto [photo]: Cristiano Mascaro
5 Parque Villa Lobos, São Paulo/S P, 1989. [Villa Lobos Park, São Paulo/ SP,
1989]. Paisagismo [Landscape architecture]: Rodolfo Gêiser. Foto [photo]:
Cristiano Mascaro
6 Residência Geraldo Abbondanza Neto, São Sebastião / SP, 1988. [Geraldo
Abbondanza Neto's House , São Sebastião / SP]. Foto [phot o]: Tuca Reines
7 Residência Cláudio Tozzi, São Paulo/ SP, 1986. [Cláudio Tozzi's House, São
Paulo/ SP, 1996]. Foto [photo]: Cristiano Mascaro
8 Spazio 2222, São Paulo/ SP, 1996. Foto [photo]: Haroldo Kinder
9 Residência Antonio Teófilo de Andrade Orth, São Paulo/ SP, 197 4. [Antonio
Teófilo de Andrade Orth's House , São Paulo/ SP, 1974]. Foto [photo]: Haroldo
Kinder
9 Fórum Trabalhista Ruy Barbosa , São Paulo/ SP, 2004. [Ruy Barbosa Labor
Court House, São Paulo/ SP, 2004]. Co-autor [co-author]: Karla Albuquerque.
Foto [photo]: Cristiano Mascaro
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Aqui estou diante de alguns projetos de épocas diferentes, com
situações e programas variados. Um olhar rápido sobre estas
imagens, me faz perceber a primeira dúvida que tenho quando
enfrento um projeto qualquer. Uma questão mais evidente nas
casas porque foi esse o tipo de projeto que mais fiz. O problema
do terreno como suporte que delimita um programa. A parcela
de terra em tomo do próprio edifício e a maneira como ela se
relaciona com o restante: com a rua, com a insolação. É a questão
da forma, da morfologia do terreno. O primeiro problema com que
deparo é entender o terreno como tamanho, corno medida , como
dimensão. A maneira como vou relacionar nele o programa que
tenho. Entender o terreno, entender as possibilidades que ele me dá
ou as dificuldades que traz. Dizer algo que não é uma novidade que
nas dificuldades estão, em geral. as próprias referências com que
estabelecer urna solução potente. Por esses motivos, o terreno me
amarra muito em qualquer solução de projeto.
A casa tem de se relacionar com a pessoa que estiver lá dentro de
maneira amigável, cordial. Não quero avançar e falar em poética, ou
qualquer coisa do gênero. Apenas da forma agradável. Parece-me
muito int eressa nte que a pessoa que estiver vivendo nesse espaço
34

encontre inter esse nele ao longo do tempo, pois não será óbvio,
explícito e evidente. Sempre me pareceu importante, um ambiente
amável obtido num contexto construtivo rigoroso: alcançar uma
organização espacial fruída e gentil. Tantas vezes se vê um espaço
contemporâneo rude em que o arquiteto agride, maltrata a pessoa.
Ao contrário, se conseguisse fazer uma arquitetura imperceptível,
feita de sensações agradáveis, ficaria maravilhado. Quem fosse
usufruir daqueles espaços, seja o que fossem: residência, hospital
ou cidade, deveria encontrar possibilidades de convívio cordial.
Extraído de "Fragmentos de una conversación" de Luiz Espallargas
em Eduardode Almeida por Helio Piflon.
Eduardo de Almeida
São Paulo, 1933
Vive e trabalha em São Paulo

EDUARDO DE ALMEIDA
Here Iam infront oJsomeprojectsfrom differenttimes,with varied
situations andprograms. A quichlookat tlme imagesmade me realizethe
.firstdoubtI have whenIface any project. A more evidentissueis aboutthe
houses because that was the kind of projectthat I did most. Theproblemof
tl1eland as a supportthat definesa program.The amount ofland around
the buildingitself and the way in whichit is relatedwith the remainder:with
the street and with the insulation.
It is the matter ofform, of the morphologyof the land. The.firstproblem
that comesup is to understandthe land as size,as measureandas
dimension.The way that I will relate the programI have in it.Tounderstand
the land, to understandthepossibilities that it gives me and the dif.ficulties
that it brings. Tosay- something that is not new - that the d!lficulties are
generally the own referenceswith whichto establish a powerjul solution. By
tlwse motives,the land ties me up so much in any solutionoJ
project.
The lwuse must relatewith thepersonwlw dwelsin it in a cordial,friendly
way. Iam notgoingto advanceand speakaboutpoetics,ar in any other
kind of way,but only in a pleasantway. It seems very interesting to me that
thepersonwlw will be living in that space.finds it interesting,as the time
goesby becauseit will not be obvious, explicit and evident. It alwaysseemed
important to me to have a pleasantenvironmentobtainedin a rigorous

constructivecontext:to acl1ieveajluid and gentlespatialorganization.
So many times weseea rudecontemporaryspacewherethe architectattacks,
mistreatstheperson. Otherwise,if it couldmanageto do an imperceptible
architecture, made by pleasantsensations,I wouldbe amazed. Whoeverwas
to usethosespaces,whateverit was:residence,hospitalar city, should.find
possibilitiesof cordialliving.
Takenfrom "Fragmentosde una conversación"by Luiz Espallargasin
Eduardo de Almeida by Relia Pifíon.
Eduardode Almeida
SãoPaulo, 1933
Livesand worksin SãoPaulo
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Fazenda Água Comprida , Água Comprida/SP, 1996 / 1998. Pergolado e
piscina. [Água Comprida Farm, Água Comprida/SP , 1996 / 1998 . Pergola and
swimming pool]. Foto [photo]: Lalo de Almeida
2 Fazenda Água Comprida , Água Comprida/SP, 1996 / 1998. Pátio Interno.
[Água Comprida Farm, Água Comprid a/ SP, 1996 / 1998. Internai courtyard].
Foto [photo]: Lalo de Almeida
3 Fazenda Água Comprida , Água Comprid a/SP, 1996 / 1998 . Circulação
- varandas. [Água Comprida Farm, Água Comprida/SP, 1996 / 1998.
Circulation and verandas]. Foto [photo]: Lalo de Almeida
4 Residência no Jardim Paulistano, São Paulo/ SP, 1997 / 1999. [House in Jardim
Paulistano , São Paulo/ SP, 1997 / 1999] Hall. Foto [photo]: Lalo de Almeida
5 Residência do Butantã , São Paulo/ SP, 2003 / 2004. Vista externa. [House
in Butantã, São Paulo/ SP, 2003 / 2004. Externai view.] Foto [photo]: Lalo de
Almeida
6 Residência na Cidade Jardim , São Paulo/ SP, 1977 / 1978. Pátio interno. [House
in Cidade Jardim, São Paulo/ SP, 1977 / 1978. Internai courtyard] Foto [photo]:
Lalo de Almeida
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7 Residência do arquiteto, São Paulo/ SP, 1975 / 1977. Vista externa
- circulação. [Architect's house, São Paulo/ SP, 1975 / 1977. Externai view
- circulation] Foto [photo] : Lalo de Almeida
8 Pavilhão de Lazer no Alto de Pinheiros, São Paulo/ SP, 2002 / 2003. Cobertura
- varanda. [Leisure Pavilion in Alto de Pinheiros, São Paulo/ SP, 2003 / 2004.
Roof - veranda] Foto [photo]: Eduardo de Almeida
8 Residência no Jardim Paulistano, São Paulo/ SP, 1997 / 1999. Vista externa.
[House in Jardim Paulistano, São Paulo/ SP, 1997 / 1999. Externai view.] Foto
[photo] : Lalo de Almeida
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O TERCEIRO TERRITÓRIO

Nossa apresentação corresponde à produção dos últimos ro anos
e tenta mostrar fundamentalmente uma linha de reflexão e de
compromisso, que através de diversas temáticas, permanece
constante em todos os trabalhos.
Esta linha de reflexão e compromisso pode-se resumir sempre
através de uma atitude definida pela responsabilidade coletiva
perante o individual.
Assim, nas diversas escalas das intervenções físicas sempre se
ressalta o tópico centra l: estabe lecer com o mesmo peso projetual
tanto os espaços construídos como os não construídos, evitando
sempre um "objeto de design" isolado, que utiliza o lu gar apenas
como suporte; ou seja, o intuito é sempre constituir um "terceiro
território" onde um não se concebe sem o outro.
Hector Vigliecca
Montevidéu, Uruguai, rg4o
Vive e trabalha em São Paulo
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HÉCTOR VIGLIECCA
THE THIRD TERRITORY

Ourpresentationcorrespondsto the output of thepast ro yearsand tries
to showfundamentally a commitment and reflectionline,which through
seueralthemesremainsconstantin all of theprojects.This reflectionand
commitment line can alwaysbe summarizedthroughan attitudedefinedby
the collectiueresponsibilitytowardsindiuiduality.
Like this,in the seueralscalesof thephysicalinteruentionsit alwaysshows
the central topic:to establish within the same designweightthe built spaces
as wellas inbuiltspaces,alwaysavoidingan isolated"objectof design",
which usestheplaceonly as a complement;in otherwords,the intention
is alwaysto constitutea "third territory", wherethe one is not conceived
withoutthe other.
HectorVigliecca
Monteuideo
, Uruguay,1940
Liuesand worksin SãoPaulo
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Intervenção em Áreas Urbanas Críticas, São Paulo/S P, 2004.[lntervention in
Criticai Urban Áreas, São Paulo/S P, 2004] Projeto [project]: Vigliecca&Assoc
/ Consórcio Hagaplan - Sondotécnica. Equipe de arquitetura e urbanismo
[Architecture and Urbanism team]: Héctor Vigliecca, Luciene Ouel, Ruben
Otero, Neli Shimizu, Lilian Hun , Ronald Werner Fiedler, Thaísa Folgosi Fróes,
Ana Carolina Damasco Penna, Gabriel Azevedo Farias, Manuela Fernanda
Marques Cabral. Administração [Management] : Paulo de Arruda Serra, Luci
Tomoko Maie. Colaborador [colaborator]: Ursula Trancoso . Autor da imagem
[image's author]: Vigliecca&Assoc
2 Grand Egyptian Museum, Cairo/Egito, 2002 / 2003. Equipe [team]: Héctor
Vigliecca Gani, Luciene Quel , Ruben Otero, Lilian Hun, Ronald Werner Fiedler,
Ana Carolina Damasco Penna , Mario Rodríguez Echigo, André Luque, Fábio
Galvão. Multimídia [multimedia]: Flávio Coddou. Renderização [~endering]:
Fernando Leal de Lima , Henrique Blutaumuller . Museólogo e historiador
de arte [art historian and museologist]: Pieter Thomas Tjabbes. Crítica
e historiadora de arquitetura [art historian and critic]: Sophia Telles. Historiador
[historian]: Dr. Charles Villiers. Colaboradores [colaborators]: Fabio Ayerra
Muzikantas, Fabio M. Pereira de Bem, Indiana S. Marteli, Maíra Paes
de B. Carrilho. Administração [management]: Paulo Eduardo de Arruda Serra,
Luci Tomoko Maie. Engenheiros de estruturas [structure engineers]: Paulo de
M. Pimenta, Elivaldo E. Silva. Climatização [air-conditioning]: José de Araújo
Neto. Maquete [model]: Kenji Maquetes. Tradução e revisão [translation &
revision]: Peter Musson, Esther Horowitz. Fotos maquete [model photos]:
Stepan Norair Chahinian. Autor da imagem [image's author]: Vigliecca&Assoc
3 Modernização do Complexo Esportivo do lbirapuera, São Paulo/S P, 2003.
[Modernization of the Sport Complex of lbirapuera , São Paulo/S P, 2003]
Equipe [team]: Héctor Vigliecca, Luciene Quel, Ruben Otero, Lilian Hun, Ana

-

Carolina Damasco Penna, Ronald Werner Fiedler, Mario Echigo, André Luque,
Virgínia Mondon. Administração : Paulo de Arruda Serra, Luci Tomoko Maie .
Colaboradores [colaborators]: Maíra Carrilho, Fábio de Bem, Indiana Marteli.
Consultor [consultant]: João Kiyoshi Otuki. Artista plástico [artist]: Jorge
Casteran. Autor da imagem [image's author]: Vigliecca&Assoc
4 Biblioteca Nacional de Mexico "José Vasconcelos", México DF/ México , 2003.
[México National Library "José Vasconcelos", México City/México, 2003]
Equipe [team]: Héctor Vigliecca, Luciene Ouel, Ruben Otero, Lilian Hun ,
Ana Carolina Damasco Penna, Ronald Werner Fiedler, Mario Rodríguez
Echigo, André Luque. Administração [management]: Paulo de Arruda Serra,
Luci Tomoko Maie. Engenharia de custos [costs engineering]: Paulo de
Arruda Serra . Colaborador [colaborator]: Carlos Paiva Corral Perles,
Maíra Paes de Barros Carrilho, Indiana Santos Marteli, Fabio de Bem , Nicole
Sztokfisz. Perspectivas [perspectives]: Henrique Blutaumüller, Fernando Leal
de Lima. Bibliotecologia [bibliotecology]: Wolfram Henning. Arquitetura
de interiores e comunicação [interior design and signage]: Klein Dytham
Architecture. Maquete [model] : Frederico Cravo, Carolina Haapalainen.
Fotos [photos]: Arq. Stepan Norair Chahinian. Apoio técnico [technical
support]: Billy Springall, Miguel Angel Lira, Julio Gaeta. Consultor de
desenho estrutural [consultant of structural design]: Luis Esteva , Carlos A.
Correa Dominguez. Consultor de mecânica de solos [consultant of soil
mechanics]: Guillermo Springall. Consultor de instalações hidrosanitárias
[consultant of sanitarian installations]: Francisco Garza Cuellar. Instalaç ões
eletromecânicas [electrical mechanics installations]: Eng. Gustavo Nieto Castilla.
Consultor de luminotécnica [consultant of light design]: Gustavo Aviles.
Consultor de processos cons truti vos e engenharia de custos [consultant
of building procedures and costs engineering]: Alvaro Sánchez. Consultor de
botânica e paisagismo [consultant of bothanics and landscape architecture]:
Lourdes Abutro Osnaya. Autor da imagem [image's author]: Vigliecca&Assoc

As 8 obras que apre entamo repre entam. por diver a razões,
momentos importante de uma producão de envolvida entre 1g85
2002. Constituem um leque de propostas que procura fazer da
técnica uma linguagem, na bu cada íntese impresci ndível de dois
nívei de exigencia projetuai : as con trutivas e as compos itivas.
numa convergen ia que en ontra na geomet ria sua pauta com um .
E tas que tôes, que por ua permanencia con tituem a esse ncia do
ofício d projetar. tem hoje no no o contexto uma importancia
redobrada. A e onomia foi uma das razoes que conduziram às
inovaçóes onstrutivas propi iadas pelo Movimento Moderno. em
m io as imensas perturbacóes que afetaram a Europa na primeira
metad , do écu lo XX.
A sensatez foi um fator determinante no desenvolvimento da
criativiclac.lee né1constituicao de um núcleo éti o esté tico parn a
construçüo e para a arquitetura. Hoje. quando o ente ndim ento da
economia transcende o ambito financeiro, se alarga e enriquece
com él pr ocupacúo ambiental e a sustentab ilidade, sua importância
mlquire novos contorno s.
Hoje. mais do qu ontem. él contencão se impõe. Ape ar disso. o
hedonismo que norteia o gosto das corporações e do novos ricos
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alime nta, na arquitetura. modas de caráter caprichoso e superficial.
É a face banal da globaliza ção.Se na Europa. repentinamente
enr iquecida e amnésica em relação ao seu passado recente, a perda
da sensatez pode er apenas futilidade. entre nós. frente à esca sez
ext rema . a insen a tez pode assumir o caráter da perversão.
Atualí sima, portanto. a sentença de Goya, quando nos diz:"- o
ono da razão produz monstros". A obras que apresentamos são,
pois. uma reposta particular a questões que continuam, tanto
na universidade quanto no âmbito privado de no a atividade
profiss ional. animando nosso trabalho: a convicção de que existe a
po sibil idade de realizar a construção da arquitetura de uma forma
econômica potenciando a qualidade. compatível com as cultura
locais e promov endo seu desenvolvimento, qualificadora da mão
de obra sem alienar o trabalhador, pre ervadora do meio ambiente e
do es paço público e int erativa com outras expressões culturais.
Joan Villà
Barcelona , Espanha. 1940
Vive e trabalha em São Paulo
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Casa do Lago [Lake House], Campinas / SP, 1994. Foto [photo]: arquivo do autor
Centro Integrado de Ensino [lntegrated Center of Teaching], Campinas / SP,
1989. Foto [photo]: arquivo do autor [author's archive]
2 Casa do Lago [Lake House], Campinas / SP, 1994. Foto [photo]: arquivo do autor
Centro Integrado de Ensino [lntegrated Center of Teaching],

3

Campinas / SP, 1989. Foto [photo]: arquivo do autor [author's archive]
3 Casa Felix [Felix House], Ubatuba/SP, 2001. Foto [photo]: Nelson Kon
4 1o Protótipo: casa térrea [1st Prototype: ground house], Campinas / SP, 1986.
Foto [photo]: arquivo do autor [author's archive]
5 Atelier do Laboratório de Habitação da Unicamp [Unicamp Dwelling Laboratory
Studio], Campinas / SP, 1990. Foto [photo]: arquivo do autor [author's archive]
6 Residencial Rua Grécia [Rua Grécia Residential Condominium], Cotia/SP, 2002.
Autores [authors]: Joan Villà e Sílvia Chile. Foto [photo]: Nelson Kon
7 Moradia Estudantil da Unicamp [Unicamp University Dormitory], Campinas / SP,
1989 / 1993. Foto [photo]: arquivo do autor [author's archive]
2
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Criado em 1964, fundado por Jo ão Carlo s Cauduro e Ludov ico
Martino, o esc ritório técnico Cauduro Martino carac teriza -se como

PROJI:TOS APRESENTADOS:

um a equip e multidis ciplinar de pesquisa , projeto e implanta cão.
Suas atividades abrangem: programas de identidade visual;
estratégia de marcas/ naming & branding; sistemas de sinalização

Plano diretor e projeto ambi ental e arquitetônico do
conjunt o de ed ifício s e recinto dos animais e sistema de
sin alização e mobili ár io
Autores:João Carlos Cauduro, Ludovico Martino e Bruno Padovano

projeto de produtos; emba lagens e publica ções ; arquit etura e
desenho urbano; arquitetura promocional.
Partindo das necessidades de seus clientes, Cauduro Martino

1 Zoológico de São Paulo (1972 -73)

2 Av. Paulista (1973)

Planeja m en to ambi ent al, sistema de sinalização visual

propõe uma visão sist êmica do problema e as diretrizes para sua
solu ção. Elas informam, rigorosamente, todo o processo de projeto.
Este visa apresentar propostas de alt a qualidade técnico -formal,

e mobili ário urb ano
Autores:João Carlos Cauduro, Ludovico Martino , Marco Antonio
Amaral Rezend e; Cálculo Estrutural: Eng. Nelson Firmino

eficazes e econômi cas , es trat égicas e focadas no mercado.
A organiz ação de Cauduro Martino permit e-lh e desenvolver

3 Metrô de São Paulo (1967 -69)

programas de grande complexidade. O escr itório comp õe-se de
um a equipe diretora multidisciplinar - responsável pelas solu ções
técni co-criativas e pela coordena ção dos projetos - e de equ ipes de
colaboradores especia lizados.

Sistema de comunica ção visual e mobiliário urbano para a
rede de m etrô de São Paulo
Autores:João Carlos Cauduro e Ludovico Martino
4 Auto Atendimento: Banco 24h / Banespa

Projeto de identid ade visual/ quiosques de auto atendimento
Autores: João Carlos Cauduro, Ludovico Martino , Marco Antonio
Amaral Rezende , Hélio Mariz de Carvalho e Carmen Cabral
Autores: João Carlos Cauduro e Ludovico Martino
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JOÃO CARLOS CAUDURO & LUDOVICO MARTINO
Createdin 1964,foundedbyJoãoCarlos Cauduroand LudovicoMartino, the
teclmicalofficeCauduroMartino characterizes itself as a multidisciplinary
team efresearch, project and implementation.
Its activities include: visual identity programs;strategyefmarl~s/ naming
& bra11ding
; signalization systems;products project; packagingand
publications;architectureand urbandesign;promotionalarchitecture
startingfromits clientneeds,CauduroMartinoproposesa systematicvision
efthe problem and the directivesforits solution. They iriform,rigorously,the
wholeprocessof theproject.It seeks topresent highformal-teclmical
quality
proposals,efficienta11deconomic,strategic andfornsed in the market.
CauduroMartinoorganizationallows the development efprograms efgreat
complexity. Tlieofficelias a multidisciplinar-ydirector team - respomible
for t/1etecl111ical-creative
solutions andfor theprojectscoordination-and
expert collaborator teams.
PROJECTS PRESENTED:

r São Paulo Zoo fr972-73)

DirectorPlan and EnuironmentalArcl1itectural
Projectof the set of
buildingsand animal cages,SignageSystem and Fumiture
Autlwrs:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartinoand BrunoPadovano

2 Av. Paulista fr973)

EnvironmentalPlanning,VisualSignageSystem and UrbanFurniture
Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino,Landmarl~Antonio
Amaral Rezende;StructuralCalculation:Eng. NelsonFirmino.
3 Subway SP fr967-69)

Visual CommunicationSystem and UrbanFurnitureforthe ali the
Subwaysin Sãopaulo
Autlwrs:JoãoCarlosCauduroand LudovicoMartino
4 Selj-attendance: 24-hour banking / Banespa

Project efthe VisualIdentity System/ Selfattendancestandsfor
Brazilian Bank
Autores:JoãoCarlos Cauduro,LudovicoMartino,MarcoAntonio Amaral
Rezende,Hélio Mariz de Carvalhoe CarmenCabral
5 Lu: (2004)

Environmental InterventionStrategicPlan, System efVisual Identity and
Signageof the UrbanAreaofLuz
Autlwrs:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino, LufsEduardoNani, Celso
Long;StructuralCalculation:Eng. Nelson FirminoTechnology:ALCOA.
Autlwrs:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartinoand BrunoPadovano
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5 Monumenta Luz (2004)

Tecnologia: ALCOA

Plano estratég ico de interven ção ambienta l, sistema de
identidade visual e sinalização da área urbana da luz
Autores:João Carlos Cauduro, Ludovico Martino, luís Eduardo

9 Banco Real (1999)

Projeto do sistema de identidade vis u al
Autor es: Ludovico Martin o, Marco Antonio Amaral Rezende, Carlos

Nani , Celso longo; Cálculo Estmtura l: Eng. Nelson Firmino;

Drang er e Angelo Garcia

Tecnologia: ALCOA

10

6 SMT SP (1975)

Projeto de identidade visual para a frota de veícu los

Plano diretor do sistema de comunicação visual e mobiliário

Autores: Carlo s Dranger

urbano dos transportes públicos
Autores:João Carlos Caudur o, Ludovico Martino, Marco Antonio

Eduardo Nani

Amaral Rezende e Carlos Dranger

Sistema de com uni cação vis u al e mobiliário urbano para o metrô

7 Rodoviária de Brasilia (1999)

de Buenos Aires

Projeto do sistema de sinalização
Autores :João Carlos Cauduro, Ludovico Martino , Marco Antonio
Amaral Rezende, Carmen Cabral, Vanessa Pasquini e luís

Autores:João Carlos Cauduro, Ludovico Martino e Guillermo

8 Av Pacaembú (2002)

Sistema de sin alização viário- turí stica da cidade de Salvador

Projeto ambiental, infraestrutura , paisagismo , sistema de
sinalização viário urbano e padronização da identifica ção

Autores:João Carlos Cauduro, Ludovico Martino, Marco Antonio

dos estabelecimentos comerciais

Estrutural: Eng. Nelson Firmino; Tecnologia: ALCOA

Autor es: João Carlos Cauduro, Ludovico Martino, Carmen Cabral
e luís Eduardo Nani; Cálculo estrutural: Eng. Nelson Firmino;

Polícia de São Paulo (2000)

11 Subterrâneos de Buenos Aires (1981)

Gonzales Ruiz
12 Sinalização de Salvador (1998)

Amaral Rezende, Carmen Cabral e luís Eduardo Nani; Cálculo

João Carlos Cauduro e Ludovico Martino
Vivem e trabalham em São Paulo
www.cauduroma rtino .com.br

6 SMT SP (1975)

ro São Paulo Police Department (2000)

Directorplan of the Visual Communication System and UrbanFurniture
efPublicTransports
Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino,LandmarkAntonio
Amaral Rezendeand CarlosDranger
7 Brasília Bus Station (r999)
Projectfor SignageSystem
Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino,LandmarkAntonio
Amaral Rezende, CarmenCabral,VanessaPasquiniand Luís EduardoNani
8 Av Pacaembú (20cn)

Projectefthe VisualIdentity Systemfor vehiclejleets
Autlwrs:CarlosDranger
II Buenos Aires Subterranean (rgBr)
VisualCommunicationSystem and Urban Furniturefor
Buenos Airessubway
Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartinoand Guillermo
GonzalesRuiz

Environmental project, Injra-structural,and Landscape program,
UrbanRoadSignageSystem and Standardizingof the Ide11tification
of
commercialestablishments
Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino,CarmenCabraland Luís
EduardoNa11i;Structural Calculation:Eng. Nelson Firmino;
Teclmology:ALCOA
9 Banco Real (r999)
Projectoof theVisual Identity Systemfor BrazilianBank
Autlwrs:LudovicoMartino,MarcoAntonio Amaral Rezende,Carlos
Drangere AngeloGarcia

12

Road-tourist signage System of Salvador (r998)

Authors:JoãoCarlosCauduro,LudovicoMartino,LandmarkAntonio
Amaral Rezende,CarmenCabraland LuísEduardoNani;Structural
Calculation:Eng. Nelson Firmino;Teclmology:ALCOA
JoãoCarlosCauduroand Ludovico Martino
Liveand work in SãoPaulo
www.cuuduromartino.com.br
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UMA EST(ÉTICA) PARA O IMPERFEITO (1977/2004)

Trata-se de um olhar crítico para o próprio umbigo. Pretendo
apenas registrar fundamentos para meus enos e acertos.
Apresento uma amostragem de 20 projetos e obras que julgo
representativos da minha jornada profissional de quase 30 anos.
No Centro Social-Urbano em Leopoldina/MG-1977 e Grupo
escolar padrão CARPE/MG1980, a ênfase aparece nas geratrizes
modulares tridimensionais.
De 1g83 até 1993, o Ed. Senamares -1g84, Galeria Portais e Ed.
London/ BH, Terminal/ Centro Cultural do Méier / RJ,entre
outros, incluem mais elaboradamente manifestações
construtivas espontâneas e estéticas paradoxais típicas das
manifestações da cultura urbana brasileira, misturadas com
citações do vocabulário arquitetônico internacional.
Outros trabalhos realizados de 1989 até 1995, como as propostas
para o Forum de Tóquio e para o Pavilhão do Brasil em Sevilha/
Espanha, e também o Ed. Sede do Demetrô STU-BH (1990),
e a residência RVR47 /BH- 1995 incorporam tentativas de
materialização de conceitos abstratos como equilíbrio instável e
harmonizações assimétricas. Temas que trato com profundidade

so

no meu livro a ser publicado em breve.
A continuidade dessa busca conceitual somada à utilização
pessoal de recursos da computação gráfica aplicada na geração
da idéia arquitetônica, a partir de visualizações multimediais,
caderno de esboços eletrônicos e modelagens dinâmicas 3D,
marca a etapa subseqüente da minha prática profissional, e faz
parte do meu cotidiano de 1993 até os dias atuais.
Nessa ótica, incluo propostas para concursos internacionais,
em parcerias com colegas do Chile - Ministerio das Relações
Exteriores-Santiago e Portugal -Museu do Cairo/Egito. Cito
também o Ed. Sede da TV Minas, Planetário de Belo Horizonte. Ed.
Castelo, refuncionalizações ampliadas para 2 edificações da FACE
e FCH / FUMEC,Complexo Turístico Águas Claras, propostas para a
sede do grupo Corpo e NamJune Paik Museum, na Coréia.
Joel Campolina
Belo Horizonte, 1947
Vive e trabalha em Belo Horizonte
www.arqstudio.com.br

JOEL CAMPOLINA
AN EST(ETHICS) FOR THE IMPERFECT (1977-2004)

This is abouthauinga criticallookat my own nauel.I intend to merely
register
foundationsfor my errorsand rightmoves.I presenta display
of 20 projectsand worksthat I judge representatiue
of my professional
Joumey of almost30 years.In the Social-UrbanCenterin Leopoldina/
MG -1977and standardschoolGroupCARPE
/ MG1980,the emphasis
appearsin the modulartridimentionalgyrations.From 1983until 1993,
the Serramaresbuilding-1984,GalleryPortaisand theLondonbuildingl
EH, Terminal/ CulturalCenterof Méier/ Rio deJaneiro,amongothers,
includingmoreelaboratelyspontaneousconstructivemanifestationsand
typicalparadoxicalestheticsof the manifestationsof theBrazilianurban
culture,mixed with quotationsof the intemationalarchitecturaluocabulary.
Otherprojectscarriedoutfrom 1989until 1995,as theproposalsfor the
TokyoForumandfor theBrazilianPavilionin Seuilha!Spain
, and alsothe
Headquartersof theDemetrôbuildingSTU-BH(1990),and the residence
RVR47I EH - 1995.They incorporate attempts of materializingabstract
conceptsas:unstablebalanceand asymmetricalharmonizing.Subjects
that I treatin depth in my new book,whichwill soonbepublished.The
continuityof that conceptualsearchaddedto a personaluseof thegraphic
computationresources
appliedin the generationof the architecturalidea,

from multimedia visuais,notebooksof electronicsketchesand dynamic
3D modelingmark the subsequentphase oJ
my professionalpracticehas
beenpart of the my routine,from1993to thepresentday. From thispoint
of view,I includeproposalsfor intemational contests,in partnershipwith
colleaguesin Chile-Ministry ojForeignAffairs-Santiagoand in Portugal
-CairoMuseum!Egypt. I'll alsoincludethe Headquartersof the Minas
TV building,thePlanetariumof BeloHorizonte,the Castelobuildingwith
definitionalextensionsfor 2 buildingsof the FACEand FCH/ FUMEC,
ÁguasClarasTouristComplex,proposalsfor the headquartersof theBody
groupand Nam ]une PaikMuseum,in Korea.
Joel Campolina
BeloHorizonte,1947
Vivee trabalhaem BeloHorizonte
www.arqstudio.com.br
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Edifício Castelo, Belo Horizonte/ MG, 2001 [Castelo Building, Belo Horizonte/
MG, 2001)
2 Residência RVR47, Belo Horizonte/ MG, 1955 [RVR47 House, Belo Horizonte/
MG, 1955)
3 Edifício Serram ares, Belo Horizonte/ MG, 1984 [Serramares Building, Belo
Horizonte/ MG, 1984)
4 Galeria Portais, Belo Horizonte/ MG,1989 [Portais Gallery, Belo Horizonte/ MG,
1989)
5 Refuncionalização ampliada para duas edificações da FACE/FCH FUMEC,
Belo Horizonte/ MG, 2004 [Renovation for new uses of the two buildings of
FACE/FCH FUMEC, Belo Horizonte/ MG, 2004)
Roof - veranda] Foto [photo]: Eduardo de Almeida
6 Sede SUDECAP, Belo Horizonte/ MG, 1998 [SUDECAP Headquarters, Belo
Horizonte/ MG, 1998]
7 Edifício Serramares, Belo Horizonte/ MG, 1984 [Serramares Building, Belo
Horizonte/ MG, 1984]
8 Sede daTV Minas, Belo Horizonte/ MG, 1999 [TV Minas Headquarters, Belo
Horizonte/ MG, 1999] Fotos [photos]: Macilio Gazinelli
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Para a 6a. Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, luiz
Eduardo Indio da Costa selecionou três projetos:
SISC-Barra

Projeto da escola de ensino médio do SESC.a ser implantada na
Barra da Tijuca/R.J, vencedor de urna concorrência com cartaconvite feita pelo SESCNacional em fevereiro de 2004. Trata-se
de urna escola nos moldes internacionais, destinada a 500 alunos,
sendo a maioria de internos.
O Campus, com 130.000 rn2 e urna área construída de 55.000 rn2 ,
abriga 29 salas de aula, 09 salas de apoio, 23 laboratórios e oficinas,
OI restaurante /bar e área de convivência para até 660 pessoas, or
centro de liderança com 30 salas de aula especiais, OI teatro com
603 lugares, OI biblioteca para 40.000 volumes, coordenação, 56
casas de professores e alojamento para 384 alunos, além de área
esportiva composta por quadra múltipla coberta, salas de ginástica,
quadra de squash, quadra múltipla e de tênis descobertas e piscina
semi-olímpica. A área é toda circundada por vias internas, e a
interligação entre os diversos prédios se faz através de ciclovias.
A maior preocupação do projeto em relação ao zoneamento foi
no sentido de disciplinar os usos e as construções de forma a
54

propiciar urna leitura clara e simples de todo o conjunto, onde
as diversas funções sejam percebidas externamente e haja um
diálogo formal coerente entre os diferentes prédios.
Foram, assim, concebidos os vários blocos construtivos de
predominância horizontal, modulados e articulados entre si
através de pilotis e passarelas, de forma a fazer da escola um local
não só de estudos, mas de convivência e trocas mais fortes, onde
as construções não fossem concebidas como locais de rígido
racionalismo, mas ambientes propícios à criatividade. Que a
separação entre lazer e disciplina se desfaça no inesperado dos
espaços abertos, pergolados, varandas e na transparência dos
prédios, permitindo maior integração das áreas internas com a
paisagem. (texto: luiz Eduardo Indio da Costal
PierMauá

O Projeto do píer Mauá e a transformação de usos dos armazéns
do cais do porto funcionam corno urna célula regenerativa da
região e ponto de partida do grande processo de revitalização por
que passará o centro da cidade. Propõe uma mega intervenção
urbanístico-arquitetônica no centro e na própria cidade, com
o redesenho da Praça Mauá e a inserção de um complexo

LUIZ EDUARDO INDIO DA COSTA
Forthe 6th SãoPauloInternationalBiennialof Architecture,LuizEduardo
Indio da Costahasselectedthreeprojects:
SESC - Barra

SESCHighSchoolProject,to be implantedin Barrada Tijuca/RJ,winnerof
a contestwith invitationletterdaneby SESCNationalin Februaryof 2004.
It is a sdwol built in internationalstandards,designedfor 500 students,
most of whom areinternai.
130.000m and witha builtareaoJ
55.000 m lwlds29
TheCampusoJ
and C!ffices,
01restaurant
classroom,09 supportrooms,23laboratories
/ barand livingareafor up to 660people,01leadershipcenterwith30
specialclassroom,01theatrewith 603places,OI libraryfor10.000volumes,
coordination,
56 housesforteachersand lodgingfor384students,plus
composedsportingareasurroundedby multipleblockcovered,roomsfor
gymnastics,squashcourt, multipleoutdoortenniscourtand semi-Olympic
sizedswimmingpool. Internairoadsencirclethewholeareaand the
interconnection
betweenthedijjerentbuildingsis madeby wayoJ
cyclepath.
The biggestprojectconcernregardingzoningwasrelatedto discipliningthe
usesand thebuildingsin ardertoprovidea simpie and clearinterpretation
oJthe wlwleassembly,wherethediversefanctions areperceivedexternally
and thereis a coherentformaldialoguebetweenthe variousbuildings.
2

,

2,

It was,thus,conceivedthe severa/constructiveblocksoflwrizontal
predominance,modulatedand articulatedwithin themselvesby pillars
andfootbridges,in arderto make the sdwol a place not only oJstudies,but
ofliving and strongerexchanges,wherethe buildingswerenot conceivedas
locationsof strictrationalism,but as environmentsfavorable to creativity.
That the separationbetweenleisureand disciplinebe undoneby unexpected
openspaces,pergolas,and balconiesas well as by the transparencyof the
buildings,allowingbiggerintegrationbetweeninternaiareasand landscape.
(text:LuizEduardoIndio da Costa)
Pier Mauá

The PierMauáProjectand the traniformationoJusageoJthe dock's
warehouses
fimction as a regenerative
cellfor the regionand departure
pointfor the bigprocessoJrevitalizationthat the city centerwillgo through.
It proposesa megaurban-architectural
interventionin the centerand
in the city itself,witli the redrawingof the PraçaMauá and the insertion
of a largelydimensionedarchitecturalcomplex,destinedfor culture,for
entertainmentandfor leisure.For this,a horizontalvolume will be inserted,
in thepositionof the currentpier Mauá,destinedto be a convention
center,a commercialcenteranda leisurecenterof the 'festival" kind, an
amphitheater,an andwrageand the constructionoJa geode(spherical

Projeto Pão de Açúcar, Rio de Janeiro/ RJ, 1998. Espaço oval.
[Pão de Açúcar Project, Rio de Janeiro/ RJ, 1998. Oval Hall]
Imagem [image]: DDG Arquitetura
2 Projeto Pão de Açúcar, Perspectiva. [Perspective]
Imagem [image]: DDG Arquitetura
3 Projeto Pão de Açúcar, Vista aérea.[Aerial view]
Imagem [image]: DDG Arquitetura
4 Projeto Pier Mauá, Rio de Janeiro/ RJ, 1997. Esfera. [Pier Mauá
Project, Rio de Janeiro/ RJ, 1997. Sphere] Autores [authors]:
Luiz Eduardo lndio da Costa e Ricardo Villar. Imagem [image]:
DDG Arquitetura
5 Projeto Pier Mauá, Rio de Janeiro/ RJ, 1997. [Pier Mauá Project,
Rio de Janeiro/ RJ, 1997. Sphere] Autores [authors]: Luiz Eduardo
lndio da Costa e Ricardo Villar. Imagem [image]: DDG Arquitetura
6 Escola SESC de Ensino Médio, Rio de Janeiro/ RJ, 2004.
Implantação perspectiva [SESC High School, Rio de Janeiro/ RJ,
2004. Perspective implantation] Imagem [image]: DDG Arquitetura
7 Escola SESC de Ensino Médio.
Implantação. [SESC High School, lmplantation]
Imagem [image]: DDG Arquitetura
8 Escola SESC de Ensino Médio, Maquete.
[SESC HighSchool, Model] Foto [photo]: Ligia Cury

arquit etônico de grandes dimensões, destinado à cultur a, ao
entre tenimento e ao lazer. Para tal se rá inserido um volume
horizontal, na posição do atua l píer Mauá, destinado a um centro
de convenções, um centro de compras e diversão do tipo "festival",
um anfiteatro, um ancoradouro e a construção de uma geode
(auditório esférico de projeção especial do tipo Imax-Sony ou
simi lar) sobre uma imensa praça de eventos.
O projeto é comp leme nt ado com a ordenação e adaptação dos

4 prim eiros armaz éns da Cia Docas e da esplan ada junto ao mar
permitindo novos usos e funções, em especia l, de entreten imento
e lazer. (texto : luiz Eduardo Indio da Costa e Ricardo Villarl
Pão de Açúcar

Quando contratado pela concessionária Caminhos Aéreos Pão de
Açúcar para interferir neste conjunto, minha maior preocupação
era propor uma solu ção que sendo ao mesmo tempo forte , se
inserisse de forma quase mimetizada na paisagem da cidade.
Desta preocupação, surg iram as formas curvas do projeto proposto
para o morro da Urca através de uma laje sinuosa de malha
metálica e piso translúcido, em harmonia com a sensualidade dos
nossos mares e praias, que permitiu a criação de um plano elevado,

-

audit01iumof special projectionlikeImax-Sonyar similar) abovean
immenseevents place.
Theprojectis complementedwith theorderingand adaptationcifthe 4.first
CiaDock's warelwusesand theplacenext to theseaallowingnew usesand
fanctions, especially, of entertainment and leisure.(text:LuizEduardoJndio
da Costaand RicardoVillar)
Pão de Açúcar
When hiredby thecompanyCaminhosAéreosPãode Açucarto interfere
in thisJoint, my biggestconcernwasaboutproposinga solution that,being
strongat the same time, it inserteditself in a barelyaffectedway in the city's
landscape.
Thus,thecurveformsciftheproposedprojectforUrcawasbroughtup through
a windingstoneslabof metallicfactory and translucentfloor,
in harmony
with thesensuality of ourseasand beaches,tlwt allowedthecreation of an
elevatedplan, rescuingthe360° viewarounditself
The multiple usespace(/eisureand culturalactiuities)wastakenfrom
thecurvesthat involueit by assumingan independentand ovalform.
This space,by an advancedteclmologysystem,opensand doses its cover
goingfrom a closedspaceto a spacecifopensky, whenthe activitiesdane
recommendso.

resgatando a vista 360 ° sobre seu entorno.
O espaço de múltiplo uso (atividades recreativas e culturais) foi
destacado das curvas que o envo lvem por assumir uma forma
independente e ovalada. Este espaço, através de um sistema de
tecnologia avançada, abre e fecha a sua cobertura passando de um
espaço fechado a um espaço a céu aberto, quando as atividades ali
desenvolvidas assim recomendarem.
As estações de acesso ao bondinho foram substituídas por
reentrâncias na rocl1a, devolvendo ao morro a sua forma original.
Embora marcante na sua visão aérea, a proposta para todo o
conjunto, em especial para o Morro da Urca, é intencionalmente
invisível para quem está na cidade, revalorizando a paisagem
original. (texto:luiz Eduardo Indio da Costal
luiz Eduardo Indio da Costa
Pelotas , 1938
Vive e trabalha no Rio de Janeiro

The accessstationsto the cablecar werereplacedby recessesin the rock,
giving backto the mount its originalform.
Althoughoutstanding in its aerialview,theproposalfor the wlwle assembly,
especiallyfor mount Urca,is intentionallyinvisiblefor tlwse wlw are in the
city,emphasizingthe original landscape. (text:Luiz EduardoIndio da Costa)
LuizEduardoIndio da Costa
Pelotas,1938
Liuesand worksin Rio deJaneiro
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LUIZ FORTE NETTO
3
Clube Curitibano - Sede Social, Curitiba/PR, 1976. [Social seat of the Clube
Curitibano, Curitiba/PR, 1976] Equipe [team]: Luiz Forte Netto, José Maria
Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi e Vicente de Castro.
2 Edifício Executive Center Everest, 1975. [Executive Center Everest Building,
1975] Equipe [team]. Luiz Forte Netto, Orlando Busarello, Dilva Cândida Slomp
Busarello
3 Edifício Sede da Petrobras, 1969. [Petrobras Headquarters Building, 1969]
Equipe [team]: Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi,
Vicente de Castro, José Sanchotene, Joel Ramalho Jr., Abrão Assad
4 Concurso para Freedom Park, África do Sul, 2003. [Contes! for Freedom Park,
South Africa, 2003] Equipe [team]: Luiz Forte Netto, Letícia P.A. Hardt, Luciana
M.R. Vallada e Juliana Wetzel Montoya
5 Círculo Militar do Paraná, 1966. [Paraná Military Society Club, 1966] Equipe
[team]: Luiz Forte Netto , José Maria Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi
e Vicente de Castro
6 Parque Ambiental de Ponta Grossa , 1996. [Environmental Park of Ponta
Grossa, 1996] Equipe [team]: Luiz Forte Netto, Letícia P.A. Hardt
e Carlos Hardt.
7 Edifício Sede da ACARPA , 1977. [ACARPA Headquarters Building, 1977]
Equipe [team]: Luiz Forte Netto , Orlando Busarello e
Oilva Cândida Slomp Busarello
8 Edifício Residencial Springfield, 1975. [Springfield Residential Building] Equipe
[team]: Luiz Forte Netto , Orlando Busarello e Dilva Cândida Slomp Busarello
9 Residência Mário Petrelli, 1964. [Mário Petrelli's House] Equipe [team]: Luiz
Forte Netto , José Maria Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi e Francisco Moreira
10 Centro Comercial Cândido de Abreu, 1987 [Cândido de Abreu Commercial
Center] Equipe [team]: Luiz Forte Netto , Orlando Busarello, Dilva Cândida
Slomp Busarello
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Terminal Rodoviário de Maceió

descanso e WC.

Uma cobertura de perímetro quadrado de malha espacial em
alumíni o maior que uma quadr a urbana convencional assina la a
volumetria desta estação rodoviária.

Maceió Mar Hotel

um edifício de 5 pavimentos, formado por 2 blocos curvos.
Possui estrutura de concreto e coberturas com sistema metálico.

O edifício situa-se em área à beira -mar , na praia de Ponta Verde,
local de grande conc entração turísti ca. O partido se preo cupou em
reunir elementos para estruturar programas e organizar um espaço
que acolhesse os usuários em uma grande pra ça, com níveis e
transparências.

Residência Sr. Romeu Andrade

Id. Atlanta

A casa situa-se num terreno amplo e irregular , baseada num

volume prismático de lados iguais. Nos 2 corpos resultantes
distribuem-se, respectivamente , áreas de estar/serviço e íntima.

Construído com materiais nobres , o Ed. Atlanta descortina a
belíssima visão da enseada da Pajuçara, criando conforto visual e
integrando o edifício com a paisagem urbana.

Posto da Polícia Rodoviária Federal

Id. Álvaro Otacílio

O projeto nasceu com o propósito de ser um marco aos que chegam à
cidade por via rodoviária. Optou-se por um partido arquitetônico em
tomo de um cilindro que abriga, além da circulação vertical interna ,
o castelo d'água e a torre de comunicação.

Este edifício situado à beira-mar de Maceió, que abriga 4 grandes
apartamentos por andar, tenta em sua forma repetir o movimento
ondulante do mar da enseada em que se insere. Procurou-se
integrá-lo à cidade "quebrando " o sentido rígido da esquina.

Capela I Delmiro Gouveia / AI, 1999

Id. Nautilus

O programa da capela é muito simples, constituindo-se apenas
por um salão, que por ser totalmente aberto flexibiliza o seu uso ,
uma pequena sala de recepção e preparação do corpo, copa, sala de

Situa-se no final de uma avenida perpendicular à praia e que
forma uma curva ampla descortinando o litoral. A proposta é de
adequar os apartamentos de pequena área (45,oom 2 ) às exigências

Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares
É

62

MARIO ALOÍSIO MELO
Maceió Bus Station

Maceió Mar Hotel

A coverof a squareperimeterof a spatialfabric which is biggerthan a
conventionalaluminum urbanblockdesignatesthe volume efthisbus
station.
Zumbi dos Palmares International Airport
A buildingof 5jl.oors,formedby twocurvedblocks.It posses
sesa concrete
structureandcoverings
withmetallicsystems.
Residence of Mr. Romeu Andrade
The lwuse situatesitselfin an irregularand broadterrain,basedin a
prismaticvolume of equal sides. In the two resultantbodiesit distributes
itself,respectively
, in intimateareasof serviceand living.
FederalPolice Station
Theprojectwascreatedwith thepurposeofbeing a landmarkto tlwsethat
arriveto the city by roadways.Weoptedfor an architectural
party around
a cylinder that shelters,beyondthe intemal verticalcirculation, the water
castle and the communicationtower.
Chapel I Delmiro Gouveia I Al, 1999
Theprogramefthechapei is verysimple,constitutingmerelyof a parlar
that by beingcompletely openedjl.exesits use, a small roamfor reception
andpreparationof thebody,diningroam , restroamand WCroam.

Thebuildingis situatedin a coastalareaon thebeachefPontaVerde,a placeef
widetouristconcentration.Theparty wasconcemedwithunitingelementsto
structureprograms,andorganizing
a spacethatreceivedtheusersin a largeplaza,
withleveis andtransparencies.
Atlanta Building
Builtwithnoblematerial,theAtlantaBuildingshowsa verybeautifalvieweftlw
Pajuçara
coast,creatingvisual comfortandintegratingthe buildingwith the
urbanlandscape.
Álvaro Otacílio Building
This buildingsituated on the coastefMaceióthat shelters4 bigapartments
perjl.oortriesin itsform to repeatthe wavingmovementof the seaof the
coast,whereit is inserted.Wesoughtto integrateit to the city "breaking"
the strictsenseefthe comer,leadingthe sightefthe citizensto thepleasant
perpendicularavenuetowardsthe beachon which the buildingis the limit.
Nautilus Building
Situatedat the end efa perpendicularavenuetowardsthe beachand that
Jorms a broadcurveshowingthe coastline.Theproposalis to adapt the
45,oom small areaapartmentsto the contemporarydemandsefthe local
areaand efthe city,gi.vingthem a completesighttowardstlw sea.
2

da contemporaneidade da cidade e do local, dando -lhes total vista
para o mar.
Escola Fazendária

composição do edifício parte de 3 volumes que se articulam,
criando um vazio central onde se dá o acesso principal ao edifício e
à rampa que leva ao pavimento superior. O grande volume central,
que abriga o setor administrativo, é plano, funcionando como
uma ponte entre os outros 2 volumes que correspondem ao bloco

A

de salas de aula e ao depósito de mercadorias apreendidas, e ao
restaurante.

incorporasse e criasse harmonia com o conjunto. Esta "teia" ou
máscara foi composta por brises metálicos horizontais, que além
de proteger os 2 prédios do sol, os manteve aerados e criou uma
parede uniforme e sóbria junto ao prédio existente, valorizando-o e
destacando-o no entorno urbano. Após a definição de envolver os
2

edifícios, foi projetado o novo bloco.

Maria Aloisio Barreto Melo
Penedo , 1950
Vive e trabalha em Recife

Fórum
O prédio se situa num lote que possui duas frentes e que se localiza

no meio da quadra. O programa foi distribuído em 4 pavimentos.
Uma torre de circulação vertical oposta à entrada principal se
interliga com corredores periféricos.
Tribunal de Justiça de Alagoas
O projeto de ampliação e reforma do Tribunal de Justiça de

Alagoas tem aspectos particulares que mereceram especial atenção
na elaboração de seu projeto. A solução proposta foi de envolver
os 2 edifícios de arquitetura díspar e nobre com uma "teia" que os

Public Treasury School
Thecompositionefthebuildingbeginswith threeuolumesthat arearticulated,
creatinga centralemptinesswhereit directsthemain accessto thebuilding
andto theramp that leadto theupperjl.oor.The bigcentralvolumethat
shelterstheadministrativesectorisplain,fanctioninglikea bridgebetween
theother2 volumesthat correspondto theclassroomblock,and to the

merchandisedeposit,and to the restaurant.
apprehended
Forum

Thebuildingis situatedin a lot that has twofronts and that is locatedin the
middleof the block.The programwasdistributedin 4jl.oors.A towerof
verticalcirculationoppositethe main entrancelinks itself withperipheral
hallways.
Alagoas Court House
Theenlargementand renouatingprojectof the courthouseof Alagoas
hasprivateaspectsthat deservedspecialattentionin the elaborationof
itsproject. Theproposedsolutionwasto involvethe 2 unevenand nob1e
buildingsof architecturewith a "web"that wouldincorporatethem
andcreateharmony with the set. This "web"ar mask wascomposedby
horizontalmetallicshadingsthat besidesprotectingthe 2 buildingsfrom
thesun,kept them airedand createda saberand uniform wallnext to the

itselfin urbansurroundings.Ajter
existingbuilding,valuingand detacl1ing
thedecisionto involuethe2 buildings,the newb1ockwasconceived.
MariaAloisioBarretoMelo
Penedo,1950
Liuesand worksin Recife
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1 Capela [chapei], Delmiro Gouveia/AL , 1999.
2 Aeroporto Internacional Zumbi de Palmares [Zumbi dos Palmares lnternational
Airport], Maceió/AL , 2005
3 Edifício Atlanta [Atlanta Building], Maceió/AL , 2004
4 Edifício Álvaro Otacílio [Álvaro Otacílio Building], Maceió/ AL , 1986
5 Edifício Náutilus [Náutilus Building], Maceió/ AL , 1990
6 Maceió Mar Hotel [Mar Hotel Maceió], Maceió/AL, 1989. Autores [authors]
Mario Aloisio Barreto Melo & Ovídio Pascual Maestre
7 Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas [Labor Court house of the State of
Alagoas], Maceió/ AL , 1998
8 Terminal Rodoviário de Maceió/AL [Maceió Bus Station], 1980. Autores
[authors]: Mario Aloisio Barreto Melo, Leonardo Bittencourt e Eduardo
Assumpção
9 Escola da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas [Treasury Department
School of the State of Alagoas] , Maceió/ AL , 1998
1O Residência Sr. Romeu de Andrade , Maceió/AL , 1996
11 Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas [State of Alagoas Court house],
Maceió/ AL, 1998
12 Posto da Polícia Rodoviária Federal [Federal Police Station], Maceió/AL , 1999
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CIDADE, PERMANÊNCIA E MUDANÇA.

aos novos usos previstos para a velha estação ferroviária (Escola de
Música) e a Casa de Câmara e Cadeia (Museu da Cidade), destacando

Os trabalhos realizados pelo Escritório Nelson & Campelo Arquitetos
Associados filiam-se a linhas contemporâneas de intervenção
urbanística, que preconizam, dentre outras diretrizes, "a reorientação

os restauros da Igraja do Rosário e do Paço Municipal. Em Sobral, na
Ribeira do Rio Acaraú, a proposta foi vencedora do Concurso Nacional

da política urbana ..., para que as questões relativas aos bens imóveis
de interesse cultural (edifícios isolados, sítios históricos, paisagens

promovido pela Prefeitura/IAB-CE. Situada no limite leste do sítio
histórico tombado (IPHAN), recuperou uma área degradada, destino

notáveis etc.) sejam também consideradas como indutoras de
processos sustentáveis de transformação e qualificação urbanas, ..."•.
Em Icó, na área tombada pelo IPHAN, a recuperação do Largo do

dos dajetos da cidade com um projeto paisagístico que implantou
equipamentos esportivos, passeios e piers. O ponto alto, corresponde ao
nascedouro da cidade, foram implantados a Praça Cívica, a Biblioteca

Théberge, além de requalificar o velho pátio do gado, os restauros do
Teatro da Ribeira, o mais antigo do Ceará (1856),da Casa de Câmara

Municipal e a sede da Escola de Comunicação, Ofícios e Artes.

e Cadeia adaptando-a ao Centro de Referência do Sítio Histórico, do
Sobrado do Canela Preta a um Centro de Atendimento ao Adolescente,

RomeuDuarte]unior"
• DUARTE,
Romeu.O Ceaníe o Fl::ltrimônio
Cultural.
In:Bonitoprachover- Ensaiossobrea cu/tum
cearense.
GilmardeCarvalho(Org)- Fortaleza:
EdiçõesDemócritoRocha,2003- "arquiteto
(CAU-UFO'r985),
professor
deProjetoArquitetônico
doCursodeArquiteturae UrbanismodaUFC,
titularda4a.SRIIPHANe Conselheiro
VitalíciodoIAB.

além dos restauros da Igraja de N. Sra. do Rosário e do Mercado Público.
Em Aquiraz e Quixeramobim, a estratégia de valorização urbana
deu-se nas áreas centrais das sedes. Em Aquiraz, a Praça da Matriz
redesenhada, é o espaço que configura as atividades previstas para a
Casa do Capitão-Mor e o Mercado da Carne, respectivamente o Museu
da Cidade e o Centro de Artes e Artesanato. Em Quixeramobim, foi o
caminho do trem, transformado em praça linear, que serviu de costura
66

Nelson Serra e Neves, Alexandria, RN, 1946
Antônio Carlos Campelo Costa, Bom Jardim, PE, 1940
Aida Matos Montenegro, Fortaleza, CE,1949
Vivem e trabalham em Fortaleza

NELSON SERRA E NEVES, ANTÔNIO CARLOS CAMPELO COSTA & AIDA MATOS MONTENEGRO
CITY, PERMANENCE, CHANGE.

The worksdaneby Nelson& CampeloAssociatedArchitectsjoin themselves
to the contemporarylinesof urbanintervention,that advocate,among
otherdirectives,"there-orientationof urbanpolitics",so that the matters
relatedto thepropertiesoJculturalinterest(isolatedbuildings,historical
ranches,noticeablelandscapesetc.Jmay be alsoconsideredas a sustainable
traniformationand an urbanqualificationprocess,
..."•.
In Icó,in the areapreservedby IPHAN,the recuperationof theLargodo
Théberge,besidesrequalifyingthe old cowpatio, the restorationof the
RibeiraTheater,Ceará
's oldesttheater(1856),_from
the Casade Câmaraand
Cadeiaadaptingitself to the SítioHistóricoReferenceCenter,to a Youth
AttendanceCenter,besidesthe restorationof NossaSenhorado Rasaria
C1iurch
and thePublicMarket.In Aquirazand Quixeramobim,the urban
valorizationstrategywasplacedin the headquarterscentralareas.In
AquirazthePraçada Matriz,redesigned,
is thespacethat corifigures
the
predictedactivities
for the home of Captain-Morand the MeatMarket,
respectivelythe CityMuseumand theHandcraftsArts Center.In
Quixeramobim,it wasthe railway, traniformedin a linealplaza, that served
as an exampleto the new usespredictedfor theold railwaystation(School
of MusicJand the Casade Câmarae Cadeia(City's Museum),detachingthe

restorationsof theRosárioChurchand of the MunicipalPalace.In Sobral,
in theBank oJAcaraúriver,thisproposalwas the winnerof the National
Contestpromotedby the Cityhall!IAB-CE.Locatedat the eastborderof the
hist01icalpreservedranch(IPHAN),it recuperateda degradedarea,the city's
dejectsplace,with a landscapeprojectthat implantedsportingequipment,
walksandpiers. The highpoint correspondsto the beginningoJthe city,
wherethe CivicPlaza,theMunicipalLibraryand the headquartersof the
Schoolof Communication,Arts and Craftswerebuilt.
Romeu DuarteJunior"
• DUARTE,Romeu.O Cearáe o PatrimônioCultural.In: Bonitopra chover- Ensaiossobre
a culturacearense.Gilmar de Carvalho(Org.J- Fortaleza:EdiçõesDemócritoRocha,2003.. architect(CAU-UFC/r985)
, Architecturalplan prefessorat the ArchitecturalCollegeoJ
the FederalUniversityofFortaleza,member efthe 4th. SRIIPHANand member efIAB.

NelsonSerrae Neves,Alexandria,RN, 1946
AntônioCarlosCampeioCosta,BomJardim, PE,1940
Aida MatosMontenegro,Fortaleza,CE,1949
Liveand workin Fortaleza
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Recuperação Urbana do Largo do Theberge, lcó/ CE, 2002. Esplanada do

4 Requalificação urbana do centro de Aquiraz/CE, 2002. Largo do Mercado da

Cruzeiro - Sobrado do Canela Preta - Igreja Matriz de N. Sra. da Expectação.

Carne. [Urban Requalification of the center of Aquiraz/CE, 2002. Meat Market

[Urban Restoration of Largo do Theberge, Iço/ CE, 2002. Cruzeiro Esplanade

Place] Co-autores [co-authors]: Úrsula Milfont Pontes

- Canela Preta House - Matriz de N. Sra. Da Expectação Church] Co-autores

e Domingos Cruz Linheiros

[co-authors]: Úrsula Milfont Pontes e Domingos Cruz Linheiros

5 Urbanização da margem esquerda do Rio Acaraú, Sobral/CE , 2002. Vista

2 Requalificação urbana do centro de Aquiraz/CE , 2002. Parque da Cidade.

da enseada com a Praça Cívica e concha acústica. [Urbanization of the Left

[t.JrbanRequalification of the center of Aquiraz/CE, 2002. City's Park] Co-

Riverbank of Acaraú River, Sobral/ CE. View of the bay with Civic Plaza and

autores [co-authors]: Úrsula Milfont Pontes e Domingos Cruz Linheiros

amphitheater] Co-autores [co-authors]: Paulo César Arrais e Domingos Linheiro.

3 Requalificação urbana do centro de Aquiraz/CE, 2002. Centro do Comércio

Colaboradora [colaborator]: Muriel Melo

Informal. [Urban Requalification of the center of Aquiraz/CE, 2002. Informal
Commerce center] Co-autores [co-authors]: Úrsula Milfont Pontes e Domingos
Cruz Linheiros

'
l•

3

.

4

6 Urbanização da margem esquerda do Rio Acaraú, Sobral/ CE, 2002. Praça do
Artesão - Marco do limite da Zona de Tombamento Federal do Patrimônio
Urbano do Centro Histórico de Sobral. [Urbanization of the Left Riverbank of
Acaraú River, Sobral/ CE. Landmark of the boundaries of the federal historical
zone urban center of Sobral] Co-autores [co-authors]: Paulo César Arrais e
Domingos Linheiro. Colaboradora [colaborator]: Muriel Melo
7 Recuperação Urbana do Largo do Theberge , lcó/ CE, 2002. Teatro da Ribeira
dos lcós, foto interna. [Urban Restoration of Largo do Theberge, Iço/ CE, 2002.
Ribeira dos lcós Theater, internai photo] Co-autores [co-authors] : Úrsula Milfont
Pontes e Domingos Cruz Linheiros
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Após a criação de Brasília, a arquitetura brasileira conheceu urna
diversificação de tend ências, marcando então seu espaço a arquitetura
paulista , de inspira ção brutalista.

As atividades corno professor da FAU/UnBe no programa de pósgraduação na Universidade de Edimburgo reforçam um saudável

Formado na FAUUSPem 1960, exerci o ofício durante oito anos
em São Paulo, época de grande efervescência profissional. Quando

aprofundamento da prática do urbanismo. São então enfrentados
desafios de projetar novos ambientes urbanos, tendo-se em mente a

me transferi para a nova capital, em 1968, trazia na bagagem urna
maneira paulista de conceber e construir. O didatismo estrutural e o
aprofundamento tecnológico das soluções são traços importantes das

necessidade de aproveitar o que há de bom em Brasília, mas também

primeiras obras, tributárias daquela escola.
Todavia, o ambiente da nova capital gerou influ ências que marcaram
uma vertente distinta da escola de São Paulo, bem representada pelo
edifício da reitoria da Universidade de Brasília, de 1972.
"...uma bela arquitetura, posto que funcional e agradável visualmente,
não passível de envelhecimento ou desafiando o tempo. [Edifício]

em São Paulo, Curitiba e outras cidades brasileiras, corno exemplifica
o projeto para a cidade-satélite Águas Claras, no Distrito Federa1.
Analisando qualquer projeto arquitetônico ou urbano a partir do
contexto em que se insere ou que vai estabelecer as soluções são
encaminhadas para urna urbanidade visceral, entendendo sempre
o edifício corno partícipe do conjunto de elementos que configuram
os espaços livres de uso público e potencializam seu uso: um
compromisso com o desenho urbano, porém, sem negar a liberdade
arquitetônica. A obra do teatro da Universidade Metodista de

... articulado com o clima e o espaço em que se insere, em meio ao
campus ...é verdadeiro oásis pela sábia utiliza ção do espelho d'água,

Piracicaba reflete essas preocupações.

vegetação, acesso por meio de aprazíveis ramp as, vazado em todas as
direções, dialogando com seu entorno natural e/ou construído. Essa

Paulo Zimbres

visualidade positiva é acentuada pelas transpar ências dos vidros que
tomam o interior pleno da projeção das áreas externas ao edifício."
70

lAracy Amaral, do artigo "Criação, Arquitetura e Arte", 19g8]

Ouro Preto, 1933
Vive e trabalha em Brasília

PAULO ZIMBRES
Ajter the creationof Brasilia,Brazilian architecture got to knowa diversity
of tendencies,markingthen its spacein the architectureof SãoPauloas
brutalist inspiration.I graduatedin theFAUUSPin 1960,and exercised
this positionduring8 years in SãoPaulo,a time oJ
greatprofessional
effervescence.When I moved to the new capital,in 1968, I broughtin my
luggage a "Paulista" way of conceiuingand constructing.The structural
didacticism and the technologicaldeepening of the solutionsare important
traits of thefirst works,tributariesto that school. However,the environment
of the new capital generated influencesthat markeda distinct slopefrom
the schoolof SãoPaulo, wellrepresented by the buildingof the Dean's office
buildingof theUniuersity ofBrasilia,in 1972.
"...A beautifal arcl1itecture
placed asfanctional and uisuallypleasant,
not subject to agingor challenging time. lBuildingl
... articulatedwith the
climate and the space,in whichit is inserted, amid the campus...it is a
true oasisby the wiseuse of the watermirrar, uegetation, accessby means
of appraisableramps,leaking in ali the directions,talkingwith its natiue
surroundings and!orbuilt areas.That positivevisuality is accentuatedby
the transparenciesoJtheglassesthat traniform theplain interioroJthe
projectionof the extemal areasof the building."[AracyAmaral,in the article
"Creation
, Architectureand Art", 1998]

The activitiesas a professorof theFAUUnBand in thepost-graduate
programsin the Uniuersityof Edinburghreinforcea healthydeepeningfor
thepracticeoJ
urbanism. They arethenfaced with challengesto project
new urbanenvironments,bming in mind the needof takeadvantageof the
goodthereis in Brasilia,but alsoin SãoPaulo,Curitibaand otherBrazilian
cities,as it is exemplifiedin theprojectfor the city-satelliteÁguasClaras,
in theFederalDistrict.Analyzing any architecturalor urbanprojectfrom
the contextin whichit is insertedor in whichit is goingto be established,
the solutions aredirectedto a visceralurbanity,I always understandthe
buildingas a participant in the assemblyof elementsthat configurethe
free spacesof publicuseand potentializeits use:a commitment with urban
drawing,however,withoutdenyingarchitecturalliberty. The workof the
theater of the MethodistUniversityof Piracicabareflectsthoseconcems.
PauloZimbres
OuroPreto,1933
Livesand worksin Brasília
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Reitoria da Universidade de Brasília/DF, 1973. Pátio interno [Dean's
Office building of the University of Brasília/DF, 1973. Internai
courtyard]
2 Universidade de Brasília/DF,1973. Corte transversal - pelas rampas
[University of Brasília/DF, 1973. Transversal section - through the
ramps]
3 Teatro UNIMEP, da Universidade Metodista de Piracicaba/SP, 1997
[UNIMEP Theater , Methodist University of Piracicaba/SP, 1997]
4 Teatro UNIMEP: vista do interior: palco , platéia e galeria [UNIMEP
Theater: interior view: stage, audience and gallery]
5 Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia/MG, 1989.
Detalhe de canto do brise [Library of Federal University of
Uberlândia/MG , 1989. Comer detail of the brise-soleil]
6 Biblioteca Central da Universidade Metodista de Piracicaba/SP ,
1992 [Central Library of the Methodist University of Piracicaba/SP ,
1992] Foto [photo]: Rubens Mano
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É uma

das principais representantes do paisagismo moderno
brasileiro, pertencendo à segunda geração de profissionais
responsáveis pela maturidade e expansão, e definitiva consolidação
desse campo profissional no Brasil, a partir dos anos 1950.
Ao longo de 5 décadas de atividades, a paisagista realizou
mais de 3 centenas de trabalhos de norte a sul do Brasil, cuja
diversidade e complexidade de proposições não se limita apenas
ao clássico jardim residencial,já que seu acervo profissional
inclui o planejamento e projeto paisagístico em todas as escalas
e numa ampla gama de categorias: planos de ordenamentos
paisagístico, desenho urbano, parques, praças e tratamento
paisagístico de avenidas, áreas institucionais e empresariais,
escolas e áreas de recreação e esportes. Entre suas obras de maior
envergadura figuram os Planos de Áreas Verdes Urbanas para as
cidades de São Paulo, Curitiba e Salvador; o Projeto da Avenida
Paulista (São Paulo); a Reurbanização do Vale do Anhangabaú
(São Paulo); o Centro Campestre do SESC(São Paulo) o Parque
do Abaeté (Salvador), o Tratamento Paisagístico dos Aeroportos
Internacionais de Brasília (Brasília) e de Belém (Belém).

profissional de Rosa Kliass, serão apresentados com maior
destaque alguns de seus trabalhos realizados na última década:
o Parque das Esculturas do Museu de Arte Moderna da Bahia
(Salvador); o Plano da Paisagem Urbana de São luis; os projetos
de requalificação das áreas centrais, Feliz lusitânia e Estação
das Docas, e o Parque Mangal das Garças em Belém; o Parque
da Juventude, em São Paulo; além de obras de paisagismo
institucional, como as realizadas para o Laboratório Fleury e para o
Colégio Visconde de Porto Seguro. A exposição tratará igualmente
de seu esforço, realizado com muitos outros colegas, a favor da
abertura do campo de trabalho e do fortalecimento da profissão do
arquiteto paisagista no Brasil.
Guilherme Mazza Dourado e Ruth Verde Zein
Rosa Grena Kliass
São Roque, SP, 1932
Vive e trabalha em São Paulo

Na Exposição da Bienal além de um panorama geral da trajetória
74

ROSA GRENA KLIASS
Sheis oneof the main representatives
efmodem Brazilianlandscape
architecture,
belongingto thesecondgenerationof professionalsresponsible
for the maturity and expansionand definiteconsolidationof that
professionalfieldin Brazil,fromtheyears1950.
Throughout5 longdecadesefactivities,the landscapearchitectcarriedout
more than300 worksfrom north to southofBrazil,whosediversityand
complexityefpropositionsarenot limitedto theclassicalresidentialgarden,
sinceherprefessionalcollectionincludeslandscapeplanningandprojecting
in ali scalesandina broadrangeof categories:
plans oflandscapeorderings,
urbandrawings,parks,plazas,avenuelandscapehandling,businessschools
and areasefrecreation
and sports.
Amongsther worksofbiggerimportancefigure thePlansofUrban Green
Areasfor the citiesefSãoPaulo,Curitibaand Salvador;theProjectof the
PaulistaAvenue(SãoPaulo);re-urbanizationof the Valedo Anhangabaú
(SãoPaulo);the CountryCenterof the SESC(SãoPaulo)theParkof Ahaeté
(Salvador)and the landscapehandlingof theIntemational Airportsof
Brasilia (Brasília)and Belém(Belém).
In theBienalexhibition,besidesshowinga generalpanoramaof the
professionaltrajectoryof RoseKliass,will beemphasizedsomeofher most
outstandingworkscarriedout in the last decade:theParkof the Sculptures

of the MuseumefModem Art (Salvador);
the Plan efthe UrbanLandscape
efSãoLuís;theprojectsefrequalificationefthe centralareasFelizLusitânia,
theEstaçãodas Docas,thepark Mangaidas Garçasin Belém,and the
ParquedaJuventudein SãoPaulo;besidesshowingworksefinstitutional
landscaping,as thosefor the FleuryLaboratories
andfor the Viscondede
PortoSeguroSchool.
The exhibitionwill treathereffortsequally,carriedout with many
otherscolleagues,in arderto open thisfield efworkand to strengthenthe
landscapearchitectprofessionin Brazil.
GuilhermeMazzaDouradoand Ruth VerdeZein
RosaGrenaKliass
SãoRoque,SP,1932
Livesand Worksin SãoPaulo

-

Laboratório Fleury, São Paulo/ SP, 1998. Detalhe do painel da Praça

São Paulo/ SP, 2002. Passarela e estruturas lúdicas. [Landscape

panei of Praça das Águas] Paisagismo [landscape architecture]:

Architecture Design of Parque da Juventude - Carandiru , São

Rosa Grena Kliass . Arquitetura [architecture]: Eduardo Martins de

Paulo/ SP, 2002. Footbridge and entertaining structures] Paisagismo

Mello e Piratininga Arquitetos Associados

[landscape architecture]: Rosa Grena Kliass , José Luiz Brenna.

2 Mangai das Garças, Belém/ PA, 1999. Vista geral [general view].

-

3

Equipe [team]: Gláucia Dias Pinheiro, Alessandra Gizella da Silva

Paisagismo [landscape architecture]: Rosa Grena Kliass. Arquitetura

e Mauren Lopes de Oliveira. Arquitetura [architecture]: Aflalo e

[architecture]: Paulo Chaves Fernandes e equipe da Secretaria da

Gasperini Arquitetos . Foto [photo]: José Luiz Brenna

Cultura do Governo do Estado do Pará [and team of the Secretary

of Culture of the State of Pará]

of Culture of the State of Pará]
2

3 Projeto paisagístico do Parque da Juventude - Carandiru ,

das Águas. [Fleury Laboratory , São Paulo/ SP, 1998. Detail of the

4 Estação das Docas, Belém/ PA, 1998. Passeio público [public walk].

6 Feliz Lusitânia , Belém/ PA, 1998 / 2002. Vista aérea [Aerial view].

Paisagismo [landscape architecture]: Rosa Grena Kliass. Arquitetura

Arquitetura [architecture]: Rosa Grena Kliass, Gláucia Dias Pinheiro .

[architecture]: Paulo Chaves Fernandes e Rosário Lima. Foto
[photo]: Octávio Cardoso

Equipe [team]: Alessandra Gizella da Silva, José Luiz Brenna
7 Laboratório Fleury, São Paulo/ SP, 1998. Vista do acesso superior.

5 Parque de Esculturas MAM-BA , Salvador / BA, 1996. Acesso

[Fleury Laboratory , São Paulo/ SP, 1998. View of the upper Access]

superior. [Sculpture Park of MAM-BA, Salvador / BA , 1996 . Upper

Paisagismo [landscape architecture]: Rosa Grena Kliass. Arquitetura

Access] Paisagismo [landscape architecture]: Rosa Grena Kliass.

[architecture]: Eduardo Martins de Mello e Piratininga Arquitetos

Colaboração [colaboration]: Maria Ângela Cardoso

Associados

4

6
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Oftalmo Center Ribeirão Preto ltda - Ribeirão Preto/SP,

2003

O Oftalmocenter será construído em um bairro novo de Ribeirão
Preto. O edifício tem dois pavimentos e situa-se em um terreno de
esquina, contando com acessos por duas ruas. O acesso principal
se dá pelo nível mais alto, que abriga a recepção, os consultórios, as
salas de cirurgia e os quartos de internação. Há outro acesso pelo
nível mais baixo, onde estão localizados os setores administrativos
e de apoio, além do estacionamento. Todo o edifício tem estrutura
metálica aparente. Um grande quadrado com cobertura em sheds,
na parte centra l do edifício, permite a iluminação natural de boa
parte do nível super ior.
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Atrium Hospital Albert Einstein - Edifício Manoel Tabacow Hidal
São Paulo/SP , 1998

O novo atrium do Hospital Israelita Albert Einstein integra
harmonicamente a área externa e o térreo, ampliando sensivelmente
a recepção, e organiza com maior eficácia os fluxos de pacientes,
acompanhantes e médicos, propiciando maior conforto a esses
usuários. O projeto contou também com o desenvolvimento da
arquitetura de interiores, luminotécnica e design de mobiliário do
novo a trium e se estendeu por toda área externa.
Hospital Professor Edmundo Vasconcelos
Reforma da Internação do Hospital, São Paulo/SP ( 2001/2002)

Hospital São francisco - Ribeirão Preto/SP, 1998

Atrium

O Hospital São Francisco precisava de novas instalações para
proporcionar uma melhor infra-estrutura de serviços aos
pacientes. A solu ção foi a construção de um novo bloco de 3
pavimentos, que abriga recepção e espera, área de atendimento ao
c1iente, estar, lanchonete, capela, sala reservada, sanitários e, na
cobertur a, um solário para pacientes e acompanhantes, de onde se
tem ampla vista da cidade.

O edifício do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos,
originalmente projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, pas sou
por uma reforma de grande porte, que incluiu intervenções desde
toda infra-estrutura aos acabam entos, com objetivo de tomá-lo
mais adequado às exigências atuais e expressar a imagem de pont a
do Hospital. O tratamento das fachadas - com novos caixilhos,
revestimento com painéis de alumín io composto e planos de vidro
- realçaram o edifício, expressando sua contemporaneidade . Há de

(2003)

SIEGBERTZANETTINI
Ojtalmo CenterRibeirãoPreto Ltda - RibeirãoPreto/SP, 2003

Theophthalmologycenterwill bebuiltin a newneighborhood
inRibeirão
Preto.
Thebuildinghas2.floors
andisin a triangular
street,withaccessthrough2 streets.
Themainaccesscomes
Jrom thehighestlevel,whichhasthereception,
theeffices,
thesurgeryroomsandthecare rooms.Thereisanotheraccessby theshortestlevel,
wheretheadministratiue
andsupportsectionsare,aswell astheparkinglot The
wholebuildinghasa uisiblemetallicstructure.
A largesquarewiththepenthouse
in sheds,in thecentralpartcf thebuildingwhichallowsthenatumllightingefa
bigpartcf thesuperiorlevel.
Hospital São Fmncisco- RibeirãoPreto/SP,1998
SãoFmncisco
Hospitalneedednewinstallations
in ardertoprouidebetterservice
totheclients.Thesolution wastobuilda newblockmadecf 3.floors,
which hasa
waitingroamanda costumerattendance
area.
Atrium HospitalAlbert Einstein-Manoel TabacowHidalBuil.ding
São Paulo!SP
, 1998
Thenewatriumcf tl1eIsmeliHospitalAlbertEinsteinintegrates
theexternai
areaharmonicallytotheground
jloor,extendingsensiblythereception,
and
efpatients,companionsand
organizing
withmoreefficiencythecirculation
doctors,
prouiding
morecomfortto theseusers.Theprojectalsocountedwiththe
deuelopment
cf interiors
andlightdesignandcffamiture designcf thenewatrium

andextendedthemselues
by allextemal areas.
Hospital ProfessorEdmundo Vasconcelos- São Paulo!SP- Renovationef
the Hospital Interns area faooJ/2002) - Atrium (2003)
Thebuildingcf theHospitalPrcfessor
EdmundoVasconcelos,
originally
projected
by thearchitectOscarNiemeyer,underwenta large renouation,
thatincluded
interuentions
from all theinfrastructure
to theendings,withtheobjective
ef
becomingadaptedto thepresentdemandsandexpresstl1etop imagecf the
Hospital.Thehandlingcf thefacades-withnewframes,coveri
ngs withpanels
cfjlat andcomposedaluminumandglassplains-highlighted
thebuilding,
expressing
itscontempomrystyle.Theatriumefentmncewasdetached
Jrom the
buildingwithallthestructure
projectedin tubularsteel andthecoverin laminated
glass.
São CamiloHospital and Maternity -P1Yiject:
Blocks2 and 3 - Unidade
Pompéia - São Paulo!SP
, 2003

Theinteruention
in theSãoCamiloHospitalandMatemityPompéiaUnit began
cf themainfacade,including2 awningsin metallic
in 1999,withtherenovation
structure,
an access
for carsandlandscapetreatmentThemainobjective
wasto
innovatethevisualidentitycf thehospital,makingit moresuitable withthetop
medicineexercised
in theinstitution.
In 2000 thereweredeveloped
twostudies,thefirstonebeingtheenlargemen
t ef

Oftalmo Center Ribeirão Preto Ltda , Ribeirão Preto/ SP, 2003.
~erspectiva lateral [side perspective]. Colaboradoras [colaborator s):
Erika Oi Giaimo Bataglia e Thaís Barzocchini. Estagiária [trainee]:
Fernanda Braga R. Teixeira
2 Atrium do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, São Paulo/ SP,
2003. Fachada e atrium. [Atrium of Professor Edmundo
Vasconcelos Hospital, São Paulo/ SP, 2003. Facade and atrium]
Colaboradores [colaborators]: Érika Oi Giaimo Bataglia , Clara Nori
Sato, Vanessa de Oliveira S. Ludescher, Alexandre Barone.
Estagiária [trainee]: Fernanda Braga R. Teixeira. Foto [photo]: Carlos
Alfredo da Rocha e Silva

2

3

3 Atrium Hospital Albert Einstein, São Paulo/ SP, 1998. Foto externa,
acesso ao edifício. [Atrium of Albert Einstein Hospital , São Paulo/
SP, 1998. Externai view, Access to the building] Colaboradores
[colaborators] : Érika Oi Giaimo Bataglia, Cristina Astolfo, Vanessa
de Oliveira Soares Ludescher. Projetistas [planners]: Elson Matos
Cerqueira e Armando Miranda Rosete. Estagiárias [trainees): Juliana
Tinge Patrícia Rodrigues Samora. Foto [photo]: Marcos lssa

4 Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, São Paulo/ SP,
2003. Maquete eletrônica da entrada do edifício. [São Luiz Anália
Franco Hospital and Maternity, São Paulo/ SP, 2003. Electronic
model of the entrance of the building] Colaboradores [colaborators]:
Bárbara Kelch Monteiro , Vanessa de Oliveira Soares Ludescher,
lzabel Coimbra S. Garcia. Projetista [planner]: Elson Matos
Cerqueira. Estagiários [trainees]: Paola B. T. Lezzi, Camila de Souza
N. Silva, Eduardo Oornelas. Maquete eletrônica [electronic model]:
Aleksander Marcelo Braz

se destacar o a trium de entrada do edifício com toda a estrutura
projetada em aço tubular e a cobertura em vidro laminado.
Hospital E Maternidade São Camilo - Obra: Blocos
Pompéia - São Paulo/SP,

2

e 3 - Unidade

2003

A intervenção no Hospital e Maternidade São Camilo Unidade

Paulo/SP,

2003

A implantação do hospital contemplou todos os aspectos
do terreno e seu entorno, nuances topográficos, insolação e
ventilação, sua relação arquitetônica com a vizinhança e a

Pompéia começou em 1999, com a reforma da fachada principal,
incluindo 2 marquises em estrutura metálica, acesso para carros
e tratamento paisagístico. O objetivo principal era inovar a
identidade visual do hospital, tomando-a mais condizente com a
medicina de ponta exercida na instituição.
Em 2000 foram desenvolvidos 2 estudos, sendo o primeiro para
ampliação do Pronto Socorro Adulto, com o objetivo de aumentar

utilização destes novos espaços. Para tanto, foi projetado um
edifício composto por 2 blocos, onde a maternidade e o hospital

o número de leitos de observação, e o segundo para a ampliação da
Diretoria, prevendo mais salas.
Em 2002, a elaboração de um plano diretor do complexo
hospitalar resultou na proposta de ampliação com 2 novos blocos
interligados ao Bloco r existente. O objetivo era aumentar a

atributos técnicos e forais, conduziu a urna intensa e cuidadosa

capacidade de atendimento tanto para consultas e exames, quanto
para internação, além de ampliar o espaço destinado à diretoria e à
administração do hospital.

-

Hospital e Maternidade São luiz - Unidade Anália franco - São

theemergency
roamfor adults,withtheobjectiue
efincreasingthenumberef
obseruation
beds,andthesecondwastheenlargement
efthemanagementarea,
foreseeingmorerooms.
efa masterplanfor thehospitalcomplexesresultedin the
In 2002, theelaboration
proposalefenlargement
with2 newblocksconnected
withtherstexistingblock.
for examroomsandpractices,
as
Theaim wasto increase
thecapacityefseruice
muchasfor theintems,besides
extendingthespacedestined
for themanagement
andthehospitaladministration.
Hospital and Maternity SãoLuiz- Unit Anália Fmnk
São Paulo!SP,2003
Theimplantationefthehospitalcontemplated
aliaspectsefthelandandits
surroundings,
topographical
nuances,insolationanduentilation,
itsarchitectural
relationwiththeneighborhood
andtheutilizationefthesenewspaces.Forso
much,a buildingef2 blockswasconceiued,
wherethematemityandthehospital
willbephysicallyseparated.
EscolaPanamericanade Arte - Av. Angélicargooo - São Paulo!SP,1988
Theideatogenerate
a completelyclearbuilding,withoutcamoujlages
, a trueshop
attributes,
drouean intenseandprudent
windowefinformationaboutitsteclmical
research
soastoachieue
esthetics,
technological
andmainlyeconomicresponses.
TheprojectefthisnewEPAinnouates
uponproposingan entirelyclearbuilding,ef

estarão fisicamente separados.
Escola Panamericana
São Paulo/SP,

de Arte - Av. Angélica

1900

1988

A idéia de gerar um edifício completamente transparente, sem
camuflagens, uma verdadeira vi trine de informações sobre seus
pesquisa a fim de se alcançar respostas estéticas, tecnológicas e,
sobretudo econômico-financeiras.
O projeto desta nova EPA,na esquina da Av. Angélica com a Rua
Pará, inova ao propor um edifício inteiramente transparente, do
3Qsubsolo à cobertura, e totalmente solto dos alinhamentos. O
acesso ao edifício se faz por

2

túneis-ponte.

the3rdunderground
Jloorto thecover,withtotallyfreealignments.Theaccessto
thebuildingis danefor 2 tunnels-bndge.
Virtual CenterefCultureHeadquarters-Escolado Futuro- USP
São Paulo!SP,2004
Its structure
willbein steelandglass,whichshouldoccupya totalarea,approached

ef4.663mefconstructionin3.floors.TheVirtualCenterin steelwillhavean
excellentlocation,
amidthewell-known
concrete
buildingseftheUSP.It willbean
opportunitytoshowhowtheuseefsteeladdsvaluewhenitJoinsplasticitytothe
2

structural
possibilities.
Enlargementcifthe Cenpes-ResearchCenterefPetrobms
Ilha do Fundão!RJ,200412005
Theproposedarchitecturefor
theenlargement
eftheResearchCenter
efPetrobras
constitutes
itselfconceptually
in a newparadigm
for Brazilian
architecture
enabledby thepioneenngpostureefthatcompany,which
lwuealreadyin thestructunngeftheeditorialcontestincludedissuesaboutthe
ecossystem,
sustainability,
useefnaturalandbuiltenvironmental
conditions.
Siegbert
Zanettini
SãoPaulo,1934
Liuesandworksin SãoPaulo

--

-._
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Sede Centro Virtual de Cultura - Escola do Futuro - USP
São Paulo/SP , 2004

Sua estrutur a será em aço e vid ro devendo ocupar um a área tot al
aproxim ada de 4.663m 2 de constru ção em três anda res.
O Centro Virtu al em aço terá excelent e localização em meio às
conh ecidas edifi cações soment e em con creto da USP. Será um a
oportunidade de mo strar o quanto o uso do aço agrega valor
quando un em a plasti cidade as poss ibilid ades estrutur ais.

6

Ampliação do Cenpes -Centro de Pesquisas da Petrobras
Ilha do Fundão/RJ , 200412005
A arquitetura proposta para a extensão do Centro de Pesquis as

da Petrobras constitue-s e con ceitualm ent e num novo paradi gma
para a arquitetura brasil eira possibilit ado pela postur a pion eira
dessa empr esa que já na es trutura ção do edital do concurso incluiu
questões sobre eco-eficiên cia, sustentabilidade, utiliza ção de
condi ções ambientais natur ais, in corpora ção de novas formas de
energia e int eração com o ecossist ema natur al e o construído .
Siegbert Zanettini
São Paulo , 1934
Vive e trab alha em São Paulo
7

5 Centro Integrado de Processamento de Oados/ Petrobras, Ilha
de Fundão/ RJ, 2005. Perspectiva sem escala. [Petrobras Databank
lntegrated Center , Ilha do Fundão/ RJ , 2005 . Perspective without
scale] Colaboradores [colaborators]: Miriam Haddad Sayeg, Thais
Barzocchini , Bárbara Kelch Monteiro, Fausto Shiguemitsu Natsui
6 Sede Centro Virtual de Cultura - USP, São Paulo/ SP, 2004.
Perspectiva aérea. (Virtual Cultu re Center Seat - USP, São Paulo/
SP, 2004. Aerial perspective] Colaborador [colaborator]: Alexandre
Barone. Estagiária [trainee]: Camila de Souza N. Silva
7 Hospital e Maternidade São Camilo Blocos 2 e 3 - Unidade
Pompéia , São Paulo/ SP, 2003. Implantação do novo bloco . [São
Camilo Hospital and Maternity , Blocks 2 & 3 - Pompéia Unit,
São Paulo/ SP, 2003. lmplantation of the new block] Colaboradores
[colaborators]: Thais Barzocchini, Gilsa Vellini, Fernando Magalhães ,
Ana Marconato, Bárbara Kelch Monteiro, Alvaro Luis lkuno e
Eduardo Dornelas
8 Escola Panamericana de Arte - Angélica , São Paulo/ SP, 1997.
Vista externa do edifício [esternal view of the building]
Colaboradores [colaborators]: Edson Ueda, Érika Oi Giaimo
Bataglia, Suzel de Oliveira Schimidt , Vanessa Carreira Ortegosa ,
Vanessa de Oliveira Soares. Projetista [planner]: Elson
Matos Cerqueira. Estagiárias [trainees]: Juliana Tinge Sandro
Rogério Machado. Foto [photo]: Marcos lssa

8
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Vital M. T. Pessôa de Melo inicia sua formação em arquitetura em
Recife, em 1957. O corpo docente está, nesta ocasião, formado

O rigor projetual exercitado em quase 50 anos de atuação
profissional conforma uma obra constituída de habitações

por professores, em sua maioria, comprometidos com a estética
moderna, destacando-se, entre eles, Edgar d'Amorirn, o carioca

uni familiares e multifamiliares,

Acácio Gil Borsoi, o português Delfim Amorim e os italianos
Fel ippo Mellia e Ma rio Russo.

atuação profissional diversas propostas urbanas e participação em
concursos de arquitetura e urbanismo.

Entretanto, o fato de Vital atuar desde os 16 anos corno

Nesta trajetória, engajou -se na defesa do patrimônio histórico,

desenhista de Borsoi, cujo escritório funciona nas dependências

tanto local corno nacional, atuando de distintas maneiras no

da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual
IPHAN, é determinante na sua opção pela arquitetura como

âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
na concepção da lei de preservação dos sítios históricos do Recife

profissão e no entusiasmo pelo Movimento Moderno.
A atuação conjunta entre Vital e Borsoi se estende até final da

(1979) e na elaboração dos projetos do atelier e da residência do
pintor João Câmara, localizados em Olinda, cidade patrimônio da

década de 60, compartilhando uma sociedade iniciada antes da sua

humanidade.

graduação, em 1962. Data deste período uma produção arquitetônica
reconhecida como precursora do modernismo em Recife.

Amélia Reynaldo

edifícios de escritórios, culturais

e especiais como estações de metrô e fábricas. Complementa sua

Os primeiros projetos da segunda fase profissional de
Vital, principalmente

residências unifarniliares, retratam o

compromisso com o modernismo através das linhas ortogonais,
do diálogo entre a estética e as condições técnicas, da adequação

Vital M. T. Pessôa de Melo
Recife, 1936
Vive e trabalha em Recife

ao clima e da integração entre os ambientes internos e externos.
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VITALM. T. PESSÔA DE MELO
VitalM. T PessôaMelostartedhis arcl1itectural
studiesin Recife,in 1957.
The team was,at the time,made up oJ
professors,most of wlwm were
committedto modernesthetics,notably,Edgard' Amorim, AcácioGil
BorsoifromRio deJaneiro,thePortuguese
DelfimAmorim and the Italians
FelippoMelliaand MariaRusso.
Howeuer,thefact tliatVital,sincetheageof 16,wasBorsoi'sdesignerwlwse
officeoperatesin the managementdependenciesof theNationalArtistic
and HistoricalPatrimony,currentlyIPHAN,wasdecisiuein his clwice
for architectureas a professionandfor his enthusiasmwith the Modern
Mouement.
The collaborationbetweenVitaland Borsoiwasextendedto the end oJ
the 1960s,duringwhichtheyshareda partnershipinitiatedbeforehis
graduation,in 1962.This wastheperiodof an architecturalproductiontliat
wasrecognizedas the basisof modernismin Recife.
The.firstprojectsof thesecondprofessionalphaseofVital, mainly onefamily residences,
portraythecommitment with modernismthroughthe
orthogonallines,of thedialoguebetweenestheticsand technicalconditions,
of the adaptationto the weatherand of the integrationbetweenthe externai
and internaienuironments.
The designrigourexercisedin almost50 yearsoJ
professional

activitycoriformsa workconstitutedof onefamily and multifamily
dwellings,officebuildingsand culturaland specialbuildings,suchas
subwaystationsandfactories. Hisprofissionalactivityis complemented
by diuerseurbanproposalsand participationin contestsof arcl1itecture
and
urbanplanning.
Along the way,hegot inuoluedin the defenseof the historicalpatrimony,
locallyas wellas nationally,actingdif.ferentlyin the scopeof the Institute
of theNatio11al
Artisticand HistoricalPatrimony, in the conceptionof the
law of preseruationof the historicalsitesojRecife (r979)
, in the elaboration
of theprojectsof the atelierand of the residenceof tl1epainterJoãoCâmara,
locatedin Olinda,thepatrimony of manking.
Amélia Reynaldo
Vital M. T Pessôade Melo
Recife,1936
Liuesand worksi11Recife

Reforma e ampliação do Museu do Estado de Pernambuco,
Recife/ PE, 2001. Perspectiva interna do vazio sobre o saguão.
[Renovation and Enlargement of the State of Pernambuco Museum ,
Recife/ PE, 2001 . Internai perspective of the void over the hall]
Arquitetos [architects]: Vital M. T. Pessôa de Melo, Ricardo Jorge
Pessôa de Melo & Flávia M. C. Pessôa de Melo
2 Reforma e ampliação do Museu do Estado de Pernambuco,
Recife/ PE, 2001. Perspectiva externa do conjunto. [Renovation and
Enlargement of the State of Pernambuco Museum, Recife/ PE,
2001. Externai perspective of the ensemble] Arquitetos [architects]:
Vital M. T. Pessôa de Melo, Ricardo Jorge Pessôa de Melo e Flávia
M. C. Pessôa de Melo
3 Escola do Senai em Garanhuns/ PE, 2004. Perspectiva aérea do
conjunto. [Senai School in Garanhuns/ PE, 2004. Aerial perspective
of the ensemble] Arquitetos [architects]: Vital M. T. Pessôa de Melo,
Ricardo Jorge Pessôa de Melo
4 Edifício Sede da CELPE - Companhia Energética de Pernambuco,
Recife/ PE, 1972. Vista geral do edifício e esplanada de acesso.
[CELPE - Energy Company of Pernambuco - Headquarters, Recife/
PE, 1972. General view of the building and entrance esplanade]
Arquitetos [architects]: Vital M. T. Pessôa de Melo, Reginaldo Luis
Esteves. Paisagismo [landscape architecture]: Roberto Burle Marx.
Foto [photo]: Aurelina Moura
5 Edifício Sahara, Recife/ PE, 1972. Definição volumétrica do edifício
na esquina. [Sahara Building, Recife/ PE, 1972 . Volumetric definition
of the building at the comer] Foto [photo]: Aurelina Moura
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PENSANDO COM SUAS MÃOS

Há uma imagem adorável que, a meu ver, sintetiza tudo que eu

(Pense com suas mãos, construa com sua cabeça)
Mais uma vez, me pergunto como eu poderia expor com clareza que
aquilo que nós arquitetos fazemos é construir idéias: que erigimos
idéias sob a direção das leis de gravidade e da luz, idéias que foram
concebidas com a nossa cabeça. E que a possibilidade de construir

proponho: um desenho expressivo deJ0rn Utzon, o mestre, que
mostra urna pessoa que para escrever (ou desenhar) mergulha

estas idéias deve existir na origem de nosso pensamento, desde
seu princípio, e quando nós as construirmos, revelarão toda sua
verdade.
A arquitetura não é urna tentativa vã em direção a algo inatingível,
que urna vez materializado, perde a maior parte de sua inspiração
inicial. Muito pelo contrário, se a idéia é válida , o resultado do
trabalho tende a nos surpreender com um resultado final que
realmente nos choca. Então ( esperamos!) o sopro poético aparecer,
este "sopro de uma brisa suave" que a arquitetura às vezes alcança

sua caneta na tinta do seu crânio aberto. Alguém que escrevedesenha -constrói com a sua cabeça, com a tinta da razão. Alguém,
um arquiteto, que constrói idéias. J0rn Utzon, que na sua idade
mantém urna cabeça lúcida e dara, parece estar sonindo de
Ma11orca.Prometo procurar urna imagem semelhante para
expressar a nossa proposta para arquitetura, como um pensar com
as mãos.
Alberto Campo Baeza
Va11adolid, 1946
Vive e trabalha em Madri
www.campobaeza.com

e que não é reservado apenas aos deuses. Todo arquiteto sabe
sobre o que estamos falando. Você tem que ter pelo menos um pé
no ar para andar. E para pular, você tem que ter os dois pés no ar,
sabendo que mais tarde, você retomará ao chão- oh, Gravidade!
- para ganhar energia para pular outra vez.
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ALBERTOCAMPO BAEZA
THINKING WITH YOUR HANDS

(Thinl?withyour hands,constructwithyour head)
Once againI wonderlww I might conueyclearlythat wlwt we architects
do is constructideas:tlwt weerectideasundertheguidancecifthe lawsof
grauityand light,ideaswhichhauebeenconceiuedwith our head.And tlwt
thepossibilitycifconstructingtime ideasslwuldexistin theoriginsof our
thought,from theirinception,and that whenweconstructthem, they will
reuealali theirtruth
Architectureis nota uainattempt towardssomethingunattainablethat
onceit is materialized,Iasesmost of its initial inspiration.Verymuchon the
contrary,if the ideais ualid,the culminationcifthe worktendsto surpriseus
with afinal resultthat actuallystrikesus.Then (wehope)thepoeticbreath
appears,tlwt "breathof a soft breeze"that architecturesometimesattains
and that is not reseruedonlyfor thegods.Eueryarchitectknowswhat we are
talkingabout.Youhaueto lwueat leastonefoot in the air in arderto wall?.
And in ardertojump, you'uegot to hauebothfeetin theair,knowingtlwt /ater,
you'll returnto theground-oh, Grauity!-togain momentum tojump again.
Thereis a louelyimagewhichI belieuesynthesizes euerythingI'm proposing:
an expressiuedrawingbyJarn Utzon, the master, which shows a person wlw
in arderto write(ardraw)dips his pen into the inkwellofhis openskull.

Someonewhowrites-draws-constructs
with his head,with the ink efreason.
Someone,an architect,wlw constructsideas.JarnUtzon,at his agekeeping
a clearand lucidhead,seemsto be smilingfrom Mallorca.I promise to look
for a similar imageto expressourpropositionfor architectureas a thinking
with one'slwnds.

AlbertoCampoBaeza
Valladolid,1946
Liuesand worksin Madrid
www.campobaeza
.com

-

2

Sede da Gaja Granada, Granada/Espanha. Átrio, 2001 . [Gaja Granada
Headquarters, Granada/Spain, 2001. Atrium.] Foto [photo]: Hisao Suzuki
2 Escritórios da Junta de Andalucia, Almeria/Espanha, 2003. Elevação
leste. [Junta de Andalucia Offices, Almeria/Spain, 2003. East elevation.]
Foto [photo]: Roland Halbe
3 Sede da Editorial SM, Madri/Espanha, 2003. Canto oeste. [Editorial SM
Headquarters, Madrid/Spain, 2003. West comer.]
Foto [photo]: Hisao Suzuki
4 Sede da Editorial SM, Madri/Espanha, 2003. [Editorial SM Headquarters,
Madrid/Spain, 2003.] Foto [photo]: Hisao Suzuki
5 Sede da Gaja Granada , Granada/Espanha, 2001. [Gaja Granada
Headquarters, Granada/Spain, 2001.] Foto [photo]:Fernando Aida
6 Casa De Blas, Madri/Espanha, 2000 [De Blas House, Madrid/Spain,
2000.] Foto [photo]: Hisao Suzuki
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O arquiteto portugu ês, considerado um dos maiores da atualidade

Hoje o futebol é um espetác ulo , daí a opção de fazer apenas duas

apresenta, aqu i, 3 de seus projetos mais recentes.

bancadas. A cobertura surgiu inicialmente como urna longa pala

A Casa do Cinema "Manoel de Oliveira" é um edifíc io de forma

con tínua , e optou-se por eleger como referência as pontes Incas do

cúbica, seme lh ante às casas circundantes, sofrendo alguma s

Peru. Com uma altura de 40 metros, o estád io ficará adoçado a 2

inflexões para melhor responder às dimensões do lot e-te lh ado

praças com o m esmo desnível. Ele pod erá, assim, servir de "âncora"

inclinado e trapézio para o auditório. O fato de esta rem previstas ,

à organização do território, na em ergent e expansão da cidade a

a 35 metros, duas torres com 15 pisos , fez com que o espaço da
biblioteca fosse fragmentado em dois, focando -as no sent ido do rio

nort e.
Finalmente,

e do mar. Exteriormente , a cobertura é revestida a zinco camar inha;

muito in clinado . O programa foi o mesmo para as duas (T4l, no

o piso 1 com rnonornassa cinza escuro, e o térreo revestido com urna

qual se ensaiaram dois temas: adoçar-se às curvas de nível, onde o

chapa de inox despolid a a jato de fibra de vidro. Interiormente, os

olhar de dentro é baixo, próximo e rasante; levantar -se

tetos são acústicos, as paredes rebocadas e nos pavimentos e salas

da pendente onde o olhar é alto, distante, em profundidade até a

utilizou -se soalho tamb ém escuro, sendo o hall e as escadas em

serra. Duas casas, um programa, dois ensaios, que não têm

mármore cinza amaciado. O projeto tamb ém inclui um acesso e

sentido separadas.

2

casas e m Ponte de lima, construídas num terreno

arranjos exteriores para a rua a sul da construção .
Já o projeto do Estádio Muni cipal de Braga será implantado no

Eduardo Souto de Moura

Parque Desportivo de Dum e, na en costa norte do Monte Castro.

Porto, 1952
Vive e trabalha no Porto

A impl antação vem em conseqüência de não se fazer uma

"barragem" à linl1a d ' água que naturalmente percorre o vale. A
alt ernativa foi deslocá -lo para poente , corno um anfiteatro romano.
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EDUARDO SOUTO DE MOURA
The Portugue
se architect- one efthe greatestin contemporaryarchitecture
- prese11t
s here3 rece11tprojects.
The buildi11g
of"Ma11
oelde Oliveira"MovieTheatreis a cubicform, similar
to the si11wu111
:linglwuses,sulferingsome iriflections to answerbetterto the
dimensio11
s of the lot - inclined roef
a11dtrapezefor the auditorium.Dueto
tlief act tliatat 35 meters 2 towers witli 15jloors areforeseen,forced them to
split tl1e spaceof tlie libraryin two,fornsing tliem towards tlie ri verand the
sea, respectiuely. Outwardly, tlie covering will be in zin c, the 1stjloor with
a dar/~gray monopaste, and the grou11c{floor
coveredwit/1a11unpolished
inoxfoi/. Inwardly,the ceilings will be arnslic,the walls pia teredand
thepavements efthe compartments also i11 a darhwood,beingthe hall
a11dthe stairways i11a softened gray marble.The project also includes an
accessand externai arra11geme11ts
towards the new street, at the south of the
co11
slnictio11.
Thc BragaMunicipalStadium is situated wit/1i11
Lhe Dume SportsPark011
the 11ortl1
cn1slopc efMonteCastro.The location wasc/10se11
i11arderto
amid mahing a dalll alongtl1eimter'sedgci11 the valley.Tlie alternalive
im uld l,aucbcc11
lo moueitfiirthcr to tlicWestup agai11st
the hill, like a
Roma11amphithcatrc.Today,footba/1is a bigc11t
ertai11me11t,hcnce thc
dccision to /1auconly 2 rowsof scats.At_first,tl1eroofwas to /ool?likc a long

continuousvisor,but it waseventuallyinspiredby PeruvianInca bridges.
With a l1eight ef40 meters,the stadium will be up against2 squareswith the
sarnesloping. This will enable the stadium buildingto serveas an anchor
pointfor anyfi,ture developmentin the areaas the city expands northward
s.
Finally, theprojectef2 lwusesin Pontede Lima, built in a verybentsite,
basedon thesame program(T4),whichattemptedto workon two themes:to
beenveloped by the landscape,wherethegazefrom the inside is low, leveling
and imminent;and to raiseefthependentwherethegazeis high, distant,in
depth until the mountain.Two houses,oneprogram,two essays,whichhaveno
meaningif separated.
EduardoSoutode Moura
O Porto,1952
Livesand worksin O Porto

Estádio de Braga. Monte Craste,, Parque Norte , Braga/Portugal.
[Braga Stadium, Crasto Mount , North Park, Braga/Portugal] Projeto
[Project]: Janeiro [January] 2000. Construção [construction]: Janeiro
[January] 2002 / Dezembro [December] 2003. Foto [photo]: Luís
Ferreira Alves
2,3 Casa do Cinema "Manoel de Oliveira", Porto/ Portugal. [Movie Theater
"Manoel de Oliveira"] Prometo [project]: 1998 / 2000. Construção
[construction]: Maio [May] 2003. Foto [photo]: Luís Ferreira Alves3
Sede da Editorial SM, Madri/ Espanha , 2003. Canto oeste . [Editorial
SM Headquarters , Madrid/ Spain, 2003 . West corner .]
Foto (photo]: Hisao Suzuki
4-6 2 Casas em Ponte de Lima, Quinta de Anquião - Ponte de Lima.[2
houses in Ponte de Lima, Quinta de Anquião - Ponte de Lima] Projeto
(project]: 2001. Construção [construction]: 2001 / 2002.
Foto [photo]: Luis Ferreira Alves
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IDII1CIO ADMINISTRATIVO DA JUNTA DA GAltCIA
IM VIGO (1993-2002)

Resultado de um concu rso que tinha por objetivo fundamental a
abertura da cidade de Vigo para o mar, reconsiderando as zonas de
inter -relação entre a cidade e o porto.
O edifício institucional destinado ao governo autônomo da Galícia
deveria dar resposta a um programa de edifício administrativo e
assumir sua condição urbana de fechamento e final da avenida e
jardins do porto.
Além disso, deveria responder a urna situação como edifício que
ladeia o cais comercial, com sua visão distante a partir da orla, e ao
mesmo tempo valorizar a pequena escala dos edifícios da Plaza de
la Estrella e colaborar em sua nova ordenação.
Foram propostos 2 edifícios complementares de volumetria
oposta, bloco e torre capazes de organizar a possível separação de
áreas administrativas.

96

se com um único edifíc io.
Planta simp les, mas perfil complexo.
Horizontalidade e verticalidade geram a lógica resposta ao plano do
mar e às mudanças de altur a dos edifícios do passeio das avenidas.
O desalinhamento em altur a da secção faz com que o ed ifício bloco
adquira maior dimensão na parte frontal, que se apresenta como
final do passeio e mirante da orla. Enquanto a torre, girad a em
direção ao cais do comércio, atua como arremate da implantação.
Apartamentos e escritórios em Sarrià, Barcelona (2002-2003)

Criação de um quarteirão formado por um conjunto de
ed ifícios destinados a apartamentos e escr itórios , resultante
da requalificação dos antigos terrenos do Real Club Deportivo
Espanyol, em Barcelona.
O conjunto aposta na criação de urna peça urbana unitária,
capaz de ordenar uma zona muito compl exa, em que a forma dos

Os 2 volum es se complementam e ajudam na definição da imagem
exterio r do conjunto, no qual as escalas distintas dos edifícios
vizinhos e a difícil formalização e fechamento da Plaza de la

edifícios e o vazio que se produz en tre eles dotem de qualidade o
espaço urbano resultante:
- Máxima concentração do volum e edificado para liberar ao

Estrella pareciam fatores determinantes, que poderiam solucionar-

máximo o solo público.

ESTEVEBONELL& JOSEP MARIA GIL
HEADQUARTERS FOR THE REGIONAL GOVERNMENT
OF GALICIA , VIGO fr993-2002)

Theprojectresultsof a contest,whichaimedat openingVigoto the
sea,takinginto considerationthe interrelationzonesbetweenthe city and
the harbor.
The institutionalbuildingcreatedfor the autonomousgovernmentof Galicia
slwuldanswera programof managementbuildingand alsoworkas a
closureand end efthe avenueandgardensefthe harbor.
Furthermore,it slwuldanswerto thefact that it makessideto the
commercial dock,with its distantviewfrom tl,eseashore,alsogiving
emphasisto the small scale of thebuildingsof Plazade la Estrella,
contributingto its new organization.
Two complementm-ybuildingsof opposedshapeswereproposed,blockand
towerthatareabletoorganize thepossibleseparationefthemanagementareas.
The 2 volumescomplement each otherand help to definethe exteriorview
eftheensemble,in whichthedistinctscalesof thesurroundingbuildings
and the difficultforminganelclosureefthePlazade la Estrellaseemed
determinantfactorsthat couldbe solvedwith onesolebuilding.
Simpleplant, but complexprofile.
Horizontalityanelverticalitygeneratethe clearanswerto theplan of thesea

anelto the changesofheightsefthe buildingsof the walk of the avenue.
The deraignmentin heightof the section stressesthe biggerdimensioneftl1e
block-shapebuildingto thefront, which worksas the end efthe walkanda
belvedereof the seashore.The tower-shapeone,twistedinto the directionef
the commercial dock, actsas afinalization of the implantation.
Apartments and office building in Sarrià , Barcelona (2002-2003)

Projectefa blockformed by a ensemble ofbuildings workingas apartments
aneloffices,whichresultedfrom the requalificationefthe old estatesefthe
RealClubDeportivoEspanyol, in Barcelona.
The ensembletacklesthecreationefa unitm-yurbanpiece,which wouldbe
ableto organize a verycomplexzone,wheretheshapeefthebuildingsandthe
voidproducedbetweenthem couldgivequalityto the resultingurbanspace:
-Maximum concentration of the built volume to setfree a largerareaef
publicsoil.
-Creationefan internaiarderin the new urbanpiece,generatedby tlievoid
of the oldfootballfield, to be nowsetas a publicpark.
-Attention to the dif.ferentexternai demandsefthepart concerning the
alignments,heightsaneldensityefthe surrounding buildings.
Dif.ferenttypesofbuildings,linearblockaneldetachedbuildings,allow

-

- Criação de uma ordem interna na nova peça urbana a partir do
vazio do antigo campo de futebol destinado a ser um parque público.
-Atenção às diferentes solicitações externas da parcela em relação
aos alinhamentos, alturas e densidades dos edifícios vizinhos.
Tipos de edificações distintos, bloco linear e edifícios destacados,
permitem distintas opções de apartamentos e locais comerciais
ao mesmo tempo em que assumem o papel de enlace e relação
com as diversas zonas limítrofes da parcela definida pelas ruas
General, Mitre, Ricardo Villa e Can Rabia; enquanto os 2 edifícios
destinados a escritórios, uma torre e um bloco ligados por r
estacionamento subterrâneo, marcam o ponto de referência do
conjunto em relação à avenida de Sarrià.

-

3

4

difjerentoptionsofapartmentsand commerciallocationsat the sarnetime,
whichplay the roleof link and relationwith the variouslimit zonesof the
portiondefinedby the General,Mitre,RicardoVillaand CanRabiastreets;
whereasthe2 buildingsdestinedfor offices,a toweranda blockconnected
by an undergroundparkinglot mark thepoint oJ
referenceofthe ensemble
from the Sarriàavenue.

5

/·
Prédio de escritórios , Sarrià, Barcelona/Espanha , [Office building,
Sarrià, Barcelona/Spain], 2003. Foto [photo]: Lluis Casais
2
3

450 apartamentos em Sarrià, Barcelona/Espanha [450 apartmentsin
Sarriá, Barcelona/Spain], 2002. Foto [photo]: Lluis Casais
EdifícioAdministrativo da Junta da Galícia em Vigo [Headquarters for

lhe regional government of Galicia , Vigo], 2001 .
4-6 EdifícioAdministrativo da Junta da Galícia em Vigo [Headquarters
for lhe regional government of Galicia, Vigo], 2001 .
Foto (photo]: Duccio Malagamba

-

"GEOGRAFIAS CRISTALIZADAS", A VISÃO DE GONÇALO BYRNE

Considerar esta dimensão é fundamental na contemporaneidade,

A cidade é uma geografia cristalizada, onde a arquitetura interfere,
e que deve ser entendida como uma entidade não-estática: os
ecossistemas são dinâmicos, as topografias têm velocidades de
transformação muito lentas, que se aceleram quando o homem
começa a interferir nelas, quando as começa a humanizar. Estamos
perante processos em que a defini ção de tempo é relativa e variável
e a compreensão dessa condição é essencial.

onde um excesso de protagonismo econômico e social impulsiona
uma não -reflexiva aceleração total de todos os processos.

É exatamente

a dimensão territorial da relação entre objetos
construídos, que faz com que cada vez mais, na arquitetura,
a noção de paisagem necessite estar embebida na noção de
arquitetura. Delineia-se, assim, a idéia de paisagem urbana.
A cidade nunca manifestou tanto a dimensão de fragilidade ou
vulnerabilidade como atualmente, e por todas as razões: explosão
demográfica, movimentos de migrações, novos nomadismos
das populações mundiais, pela contingência de ter de se encarar
novamente o grande motor econômico nos setores terciários
e do lazer. Esta condição deve ser entendida como abertura à
transformação, porque o que determina as mutações não é a
permanência, mas regeneração constante e contínua.
100

Na paisagem, o lugar é essencialmente uma percepção da memória, a
partir da qual, para construir o projeto, é preciso fazer um julgamento
operativo. É por isso que a arquitetura é um fenômeno cultural,
que pega num conceito, numa idéia, numa realidade física e, num
tempo muito restrito, o tempo do projeto, intervém e introduz novas
relações e significados. O projeto cria o lugar, e isto tanto pode ser
um não-lugar, uma rede, um movimento, como uma parte de cidade.
Houve um alargamento do conceito de lugar. Assim, a dimensão
paisagista da arquitetura é cada vez mais importante. A arquitetura
tem a sua relevância no valor simbólico, testemunho da idéia de
ícone que apenas lhe é dada pelo tempo.
O ícone introduz-se na arquitetura a partir de um processo de
crescente autonomia da forma arquitetônica e é aquilo que hoje
costuma se chamar de landmark,como acontece na torre que
construímos à entrada do Tejo.
Quando não pode se definir como paisagem urbana, a arquitetura
deve radicalizar-se na sua autonomia porque deve construir

GONÇALO BYRNE
CRYSTALLIZED GEOGRAPHY - THE VISION OF GONÇALO BYRNE

The city is a crystallizedgeography,wherearchitectureinte,feres,and that
shouldbe understoodlikea non-staticentity:the ecosystemsaredynamic;
the topographies
haveveryslow traniformationspeedsthat acceleratewhen
man beginsto inte,ferein them,whenhe beginsto anthropolize.Weare
faced with trialsin whichtl1edefinitionof time is relativeand variable,and
thecomprehensionof that conditionis essential.
It is exactlythe territorialdimensionof the relationbetweenbuilt objects
that continuouslycausesin architecturean increasein the notionthat
landscapesneedto be embeddedin the architecturalnotion.In tl1isway,the
ideaefurbanlandscapeis drawn.
The city has nevermanifestedsofally thedimensionoffragility ar
vulnerabilityas it haspresently,andfor ali the reasons:demographic
blastings,migrationmovements,the new nomadismsefworldpopulation,
by the contingencyofhaving to onceagainface thegreateconomicalmotor
efthe tertiaryand leisuresectors.
This conditionshouldbe understoodas a path to traniformation,
for whatdetermineschangeis notpermanence,but constantand
continuousregeneration.
Toconsiderthisdimensionis contemporarilyfandamental,as an excess

of economicaland socialprotagonismimpulsesa non-reflexivecomplete
accelerationof the entireprocess.
In the landscape,place is essentiallya memorialperception,so that
to constructtheprojectit is necessaryto make an operatingjudgment.
Therefore,architectureis a culturalphenomenon,whichcaptures,in a very
slwrt time, the time of theprojectin a concept,idea,andphysicalreality,it
intervenesand introducesnew relationsand meanings.Theprojectcreates
theplace, and this can alsobe a non-place,a net,anda movement,as a part
efa city.Therehas beenan amplificationof theconceptefplace.Tlwt's
whenthe landscapedimensionof architecturebecomesincreasinglymore
important.Architecturehas its relevancein symbolicvalue,whichis a
confirmationof the iconicideathat is merelygiven to it with time.
The iconintroducesitseif in architecturefroma processefa growingformof
architecturalautonomyand that is what is now often calledlandmark,asit
is with the towerthat wasbuilt in the entranceefthe Tejo.
When it is not ableto defineitseif,as an urbanlandscape,architecturemust
radicalizeitseif in its autonomy,becauseit mustfally build theplaceit
surrounds.This meanstlwt it needsan empty spacearounditseif,through
whichit conceivesthegeographicalsenseof the architecturalobject.Hence,
it is understoodas a workefart,by the ability togeneratein people,in their

Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo do Porto de

4 Clube Naval do Funchal [Funchal Naval Club], Foto [photo]: G.B.Arquitetos

Lisboa, Oeiras/ Portugal, 1997 / 2001, construído. Vista do Alçado

5 Casa da Província da Brabant Flamenca. Vista para o pátio sul. [Province

Nascente da Torre ao entardecer.[Coordination and Contrai Center of
Maritime traffic at the Lisbon harbor, Oeiras/ Portugal, 1997 / 2001, built.
View of lhe tower from the rising side at sunset] Foto [photo]: Daniel Malhão
2 Casa da Província da Brabant Flamenca , Louvaina/Bélgica, 1998 / 2003,
construído. Vista este a partir da Linha de Comboio. [Province House of
Flemish Brabant, Louvain/ Belgium, 1998 / 2003, built. East view, from the
railway track]. Foto [photo]: Andre Nullens
3 Complexo do Cais do Carvão e Clube Naval do Funchal/ Portugal, 1990 /
1999 (Complexo do Cais do Carvão - Projeto), 1993 / 2001 (Clube Naval
do Funchal, Construído). Vista Geral do Complexo: Clube Naval à esquerda
e Complexo Cais do Carvão à direita. [Charcoal Dock Complex and
Funchal Naval Club / Portugal , 1990 / 1999 (Charcoal Dock Complex
- Project), 1993 / 2001 (Funchal Naval Club, built). General view of lhe
complex: Naval Club to the left and Charcoal Dock Complex to lhe right]
Foto [photo]: G.B.Arquitectos

House of Flemish Brabant. View to the south courtyard] Foto [photo]: Andre
Nullens
6 Casa da Província da Brabant Flamenca. Vista da Assembléia para o
Auditório. [Province House of Flemish Brabant. View from lhe Assembly to
the auditorium] Foto [photo]: Andre Nullens

totalmente o lugar a seu redor. Isto quer dizer que precisa de espaço
vazio a sua volta, através do qual se constrói o sentido geográfico
do objeto arquitetônico. Assim, ela pode entender-se como obra de
arte, pela capacidade de gerar nas pessoas, no seu habitar, questões
que lhes façam pensar que há outras coisas para além dela, e
transmitir esta hipótese regeneradora e recuperadora vital.
Gonçalo Byme
Alcobaça , 1941
Vive e trabalha em Lisboa

-

inhabitance,issuesthat make them think that thereareotherthingsbeyond
them, and to transmitthis regenerating
vitally recoveringhypothesis.
GonçaloByme
Alcobaça, 1941
Livesand worksin Lisbon

'

-

Viver na cidad e hoj e em dia, e no futuro , te m sido consid erado por
nós dentro de uma variedade de visões, projetos e rea1izações - as
cidade s estão em constante transforma ção através da história.

Moradia é naturalmente uma das questões importantes na cidade,

A1gumas das primeira s continuam a existir , a1gumas vieram e
desapare cera m e algumas vezes, cidades novas são planejadas e
aparecem hoj e - Brasília é um bom exemplo .
O aumento da população no ú1timo século teve efeitos diversos
em diferentes partes do nosso mundo. Viena , por exe mp1o,

hospitais, escolas, igrejas e outras institui ções religiosas - todos
elementos fundamentais para a vida na cidade - acima da terra
e subterraneamente (como metrôs, garagens) - e Hollein esteve

uma vez uma das ro maiores cidades no mundo, reduziu a sua

tarefas e áreas - corno recentes projetos subterrâneos para
moradias highrise,mas também para aquelas outras estruturas

mas também aeroportos, estações ferroviárias, institui ções cu1turais
como salas de concertos, teatros, museus - ou áreas de atletismo,

envolvido em muitas destas tarefas nos ú1tirnos 50 anos.
Nesta mostra, apresentamos aspectos de nosso trabalho nestas

popula ção de 2.1 mi1hões em 1910 para 1.7 milhões atualmente,
mas estendeu em tamanho da substância urbana para uma vida
confortáv e1e para viver na cidade. Outra s - principalmente na
Ásia e na América do Sul - estenderam-se enormemente em
densidade, tamanho e popu1ação, com mais de ro milhões de
habitantes. Viver nestas cidades tem um caráter, sentimento,

básicas da cidade mencionadas e necessidades urbanísticas.
Esses projetos incluem tanto áreas completamente novas e edifícios
novos, corno edifícios em contextos históricos - de acordo com a
existente malha urbana antiga - até a restauração e reutilização para
novas funções de monumentos do passado.

atmosfera e disposi ção diferentes. Viver às vezes é difícil.
Fizemos visões, projetos e construímos para várias dessas rnetrópo1es
mundiai s, na Europa, nos EUA,na América do Su1e na Ásia, ta1como
Nova York, Teerã, Lima, Moscou, BeUing, Taipé , Los Angeles ,
Ber1im, Tóquio, Madri, Paris, Roma, Frankfurt, Cairo e Viena.
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HANS HOLLEIN

Hans Hollein
Viena, 1934
Vive e trabalha em Viena
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Livingi11 the city today, and in thefature, has been consideredby us
in a varietyof visions,projects and realisations -citiesare in constant
traniformationthroughouthistory.Someearly onescontinueto exist,some
cameand disappearedand sometimesnew citiesareplanned and come into
existence today-Brasíliais a prime example.
The increasein populationin the last century had different effectsin
d!fferent parts of our world.Viennafor instance- onceone of the 10 largest
citieson the globe -has reduced its populationfrom 2,r million in r9ro
to 1,7 million today, but has extended in size of the urbansubstancefor a
comfortable live and living in the city. Others- mainly in Asia and South
America-have extended enormously in population,density and size with
inhabitants with more than ro millions. To live in thesecities has a different
character,feeling and atmo phere,mood.Livingis sometimesdi_[ficult.
Wehave made visions, projectsand builtfor severa/ of thesemetropolises
worldwide,in Europe,the US,SouthAmericaand Asia, such as New York,
Tehran,Lima,Moscow,Beijing,Taipei,LosAngeles,Berlin,Tol~yo,
Madrid,
Paris,Rorne,Franlififft,Cairoand Vienna.
Housing i ofcourseone ofthe important issuesin the city,but alsoairports,
railwaystations, rnlturalinslitutionslike concertlialls,theaters,museums
- or sportareas,hospitais,sc/100/s,
churcl1
es and otherreligiousinstitutions

-all vitalelementsfor life in the city- both abovegroundand underground
Oike subways, garages)-and Hollein has beeninvolvedin many of these
tasks overthe last 50 years.
In this exhibition weshowaspects oJour workin these tasksand areas
-as recent projects underwayforhighriselwusing but alsofor those other
mentionedbasic structures of the city and urbanistic needs.
Theseprojects include both completelynew areas or new buildingsbut also
buildingsin historicalcontext- in dialoguewith the existingold urbanfabric
- up to restorationand re-usefor newfanctions of 111onument
s oJthepast.
Hans Hollein
Vienna,r934
Livesand worksin Vienna
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Sede do lnterbank , Lima/Peru , 1996 / 2001. Vista da Via Expressa
[lnterbank Headquarters , Lima/Peru, 1996 / 2001 . View from Via
Expressa.] Foto [photo]: Studio Hollein/A rch. Sina Baniahmad
2 Banco Centrum, Vaduz, Liechtenstein, 1997 / 2003 . Terraço do
Banco Ventrum com montanhas cobertas de neve. [Centrum
Bank, Vaduz, Liechtenstein , 1997 / 2003. Roof of the Centrum Bank
with mountains under snow .) Foto [photo]:Studio Hollein/A rch . Sina
Baniahmad
3 Vulcania, Parque Europeu de Vulcanismo, St-Ours-les-Roches,
Auvergne/França, 1994 / 2002. Arco. Prof. Hans Hollein com Atelier
4, Clermont-Ferrand. Vista do cone [Vulcania, European Park of
Volcanism, St.-Ours-les-Roches,

Auvergne/France, 1994 / 2002.

Arch. Prof. Hans Hollein with Atelier 4, Clermont-.Ferrand. View
through the Conus.] Foto [photo]:Studio Hollein/Arch. Sina Baniahmad
4 Foto-montagem Monte Laa - Torres PORR, Laaerberg, Viena / Áustria
2000 - em construção. [Photo Montage Monte Laa - PORR Towers,
Laaerberg, Vienna / Austria 2000 - in process.] ARGE Hans Hollein
-Albert Wimmer
5 Edifício de Escritórios RZB, Sorravia, Viena / Áustria, 2004. Esboço,
vista da cidade. [Office Building RZB , Sorravia, Vienna/Austria, 2004.
Rendering , view from City.] Imagem [lmage]: Wolfgang Beyer, Vienna
Sea Mio - Torres Dan Shuei, distrito de Hi Yong/Taipe, 2004 / 2005
6 Esboço, silhueta da vista noturna. [Sea Mio - Dan Shuei Towers, Hi
Yong District/Taipei, 2004 / 2005. Rendering, silhouette night view.]
Imagem [image]: Wolfgang Beyer, Vienna
7 Torre Saturn , Donaucity, Viena/Áustria, 2002 / 2004. Vista principal.
[Saturn Tower, Donaucity,Vienna/Austria , 2002 / 2004.] Main view.
Foto [photo]: Studio Hollein/Arch. Sina Baniahmad
8 Torre de Mídia da Generali , Viena/Áustria, 1994 / 2000. Vista do canal
do Danúbio. [Generali / Media Tower, Vienna/Austria, 1994 / 2000.
View from Danube Canal.] Foto [photo]: Studio Hollein/Arch.
Sina Baniahmad
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Os tempos atuais não são mais de otimismo, de visão positiva

mais exigente- mais generoso- mais didático e compreensível

do futuro; os avanços tecnológicos e as máquinas comunicantes
tomam o lugar do progr ess o social. O planejamento , o urbanismo
e o pensamento urbano não mais antecipam a realidade da
explosão demográfica e dos imperativos da ocupação do território

a todos, um espaço capaz de enfatizar mais as passagens que as
rupturas, um espaço que disponha de condições para permitir-

impostos por lógicas econômicas ligadas à globalização de todas as
atividades planetárias.
Nós não podemos mais imaginar o ordenamento do espaço - o
do ambiente humano - senão mediante opções pontuais onde
se poderá instalar uma nova relação entre o que é construído e
o espaço da prática urbana. Esse estado de fato não me convém.
Desde quando o individualismo se impôs como valor social, as
condições de vida da maioria se degradaram. Eu acredito, mais do
que nunca , que nós devemos resgatar a idéia de progresso, de causa
maior , de preponderância do coletivo sobre o individual , a idéia de
uma finalidade de espaço público capaz de transcender o cotidiano,

nos apreciar, avaliar e identificar a nossa vivência. Devemos
também tentar livrar o funcionalismo da crise decorrente de
sua incapacidade de prever as próprias implica ções futuras.
Apresentam -se aqui 3 linhas de trabalho: viver a altura; as
tipologias da habitação coletiva; lepâté cubique(o quarteirão cúbico,
ou as residências agrupadas em cubos - manzana cúbica - cubicblock
- cubeévidé- cubo vazado); e a nova verticalidade. Elas mostram a
pertin ência da relação dialética entre as tipologias das unidades de
vivência e a morfologia dos conjuntos edificados. Esses exemplos
mostram igualmente o interesse pela produção de novos imóveis
que utilizarão a morfologia linear dos volumes para que possam
ser reversíveis e portadores de novas tensões virtuais.

nos permitindo partilhar uma esperança, um desejo, um projeto.

Henri Ciriani

Utopia Arquitetônica: Ver A Cidade Como Uma Edificação

Lima, Peru, 1936
Vive e trabalha em Paris

Devemos assumir como objetivo tomar o espaço da prática urbana
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HENRI CIRIANI
The currenttimesaren'toptimisticanymore,of a positivevisionof the
fature, the technological
advancesand the communicatingmachinestake
theplaceof socialprogress
Planning, urbanism, and urbanthought,don't anticipatethe demographical
explosion realityand of the territorialoccupationimperativesimposedby
economicallogics linkedto theglobalizationof ali the planets activities.
We can'timaginethe orderingefspace- ofhuman environment- anymore
butfrom punctualoptionswhereit will bepossible to instali a new relation
betweenwhat is built and the spaceof urbanpractice.
This state,infact, doesn't apply to me. Sinceindividualism went againstas
social value, lifeconditionsfor the majorityare degrading.I believe,more
than ever,that wemust rescuethe ideaefprogress,thegreatercause,the
collectivepreponderance
overthe individual, the ideaof a publicspatial
finality capableeftranscendingdaily life,allowingus to sharea hope, a
desire anda project
Architectural Utopia: seeing the city as a building
We shouldassumeas an objectiveto traniform the practiceof urbanspace
a more demanding- more generous- morecomprehensiveand ......

to everyone,a spacecapableof emphasizing the landscapesmorethan

ruptures,a space that has the conditionsto allowus to appreciate,evaluate
and identify our living.
Herearepresentedthreeprojectlines.They arerelatedto:
a)Livingthe heights:the typologyof collectivehabitation.
b)"Lepâté cubique"(thecubicblock, or theJoinedresidencesin cubes)--manzana cubica- cubicblock-cubeévidé-cubovazado?;
e)The new verticality.
They showthepertinenceofhe dialecticrelationbetweenthe typologyoJ
the livingunits and the morphologyof the built sets.Theseexamplesshow
equallythe interestsin the productionefnew buildings, whichwill usethe
linearmorplwlogyof the volumesin arderto be ableto be reversibleand
carrierof new virtualstations.
Henri Ciriani
Lima, Peru, r936
Livesand Worksin Paris

1 Casa de playa Lima, 1998 - le cube évidé [House of playa Lima,
1998 - le cube évidé]
2 11O apartamentos Bercy Paris, 1991 - duplex sobre parque
[11O apartments Bercy Paris, 1991 - duplex over the park]
3 11O apartamentos Bercy Paris, 1991 - duplex sobre passagem
[11O apartments Bercy Paris, 1991 - duplex over passage]
4 Obra pictórica no espaço [Pictorial work in space]
5 180 apartamentos Groningue 1 , 1988 - perspectiva do espaço
central [180 apartments Groningue 1, 1988 - perspective of the
central space
6 Ultrapassar - o tríplex - a porta falsa - o solo artificial [Overcome - the
triplex - the false door - the artificial soil]
7 Groningue 2, 1992 - tipologia magra [Groningue 2, 1992 - thin
typology]
8 Vistas mútiplas - atrás do horizonte - estreita espacialidade de dentro
- projetar-se para frente [Multiple views - behind the horizon - narrow
spatiality of the inside - to Project oneself forw ard]
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Nasce em Santiago do Chile em 1948. Estuda arquitetura na
Universidade Católica do Cl1i1eentre 1968 e 1970.
Entre 1970 e 1973 estuda na Escola Técnica Superior de
Arquitetura da Universidade Politécnica de Barcelona, na qual

em 2004.
fichas técnicas:

se gradua em 1973-Trabalha em Barcelona como arquiteto

CAMPUS U.A.I. UNIVIRSIDAD

independente entre 1974 e 1987. Desde 1987, mora em Santiago do
Chile e trabalha como arqu iteto independente.

localização: Peüalolén, Santiago de Chile

Principais obras:

Juan Purcell M.
Projeto : Soledad de la Cuadra, Gonzalo Undurraga (Gimnasio)
Maquetes de estudo: Ignacio Correa, S. Maze (Gimnasiol

- Pabellón de Chile na exposição Universal de Sevilha em 1992
(primeiro prêmio, concurso público)
- Indústria Florestal Centromaderas, finalista do I Premio Van der
Rohe de Arquitetura latino-americana em 1998, e expôe no MoMA
de Nova York neste mesmo ano.
- Campus da Universidade Adolfo Ibánez em Penalolén, Santiago
do Chile, onde obteve o primeiro prêmio de melhor obra de
Arquitetura na IV Bienal Iberoamericana de Arquitetura, realizada
em Lima, Peru, em 2004.
Suas obras foram publicadas em revistas da Europa, dos Estados
Unidos e do Japão. Sua atuação como arquiteto, seus escritos
teóricos e suas pesquisas de espaço como escultor foram
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publicadas no livro José CruzOualle.Racia una nueuaAbstracción,
publicado pela ARQ Editorial da Universidade Católica do Chile,

ADOLFO IBANIZ

Arquitetos associados: Ana Turell S-C, Hernán Cruz S.,

Maquete de construção: Fernando lara
Engenharia estrutural: Pedro Bartolomé (B&BIngeniería)
Coordenação e inspeção técnica: (TECIngeniería S.A.)
Paisagismo: Ximena Nazal e Teodoro Femández
Construção: Construtora Tecsa (construção civil) e Construtora

De Mussy (acabamento)
Área construída: 12.000

1112

Área do Terreno: 95 hectares
Ano do projeto: 2000
Ano de execução: 2000-2001

JOSÉ CRUZ OVALLE
Bom in Santiago,Chilein 1948.Studied architecturein the Catlwlic

Ris actiuity as n«architect,his theoreticalwritingsand researches efspace

Uniuersityof Chilefrom 1968to 1970.

as a sculptor werepublished in the bookJoséCruzOualle.Racia una nueva

From 1970to 1973.Re studied in the SuperiorTechnicalSdwol of
Architecturein the PolytechnicUniversityefBarcelona,in which he

Abstracción(ARQ Editorial,UniversidadCatólicade Chile,2004).

graduatedin 1973.
Re workedin Barcelonaas an independentarchitectfrom 1974to 1987From 1987he lived in Santiago,Chileand workedas an independentard1itect.
Main Projects:

CAMPUS U.A.I. UNWERSIDAD

- ChilePavilionin the SeuilleUniversal expositionin 1992(FirstAward,
public contest)
- Forestalindustry Centromaderas,jinalist,r award Mies Van Der Rohe of
Latin American Architecture
ln 1998and displayed in MOMA on that same year.
- Adolfo Ibánez in Penalolén,Santiago,Chile,Wherehe won the First
Award of the bestArchitectureProjectin the 4th IberoamericanBiennaleef
Architecturein Lima, Peruin 2004.
Ris Workshauebeenpublished in magazinesin Europe,the USA and
Japan, such as ArquitecturaViva,Casabella,Controspazio,Architectural
Design,Bauwelt,Architecture+Wettbewerbe,
AIT, ArchitecturalRecord,GA
Documen,etc.

TechnicalInformation on the projects:
ADOLFO IBANEZ

Location:Penalolén, Santiagode Chile
Associatedarchitects:Ana TurellS-C, Hernán Cruz S. ,Juan PurcellM.
Project: Soledadde la Cuadra,GonzaloUndurraga(Gimnasio)
Studio models: IgnacioCorrea,S. Maze (Gimnasio)
Building models:FernandoLara
Structural engineering:PedroBartolomé (B&BIngeniería)
Technicalcoordination and inspection: (TECIngenieríaS.A.)
Landscape architecture: Ximena Nazal y TeodoroFernández
Construction: ConstructoraTecsa(ObraGruesa)y Constructora
De Mussy (terminaciones)
Built area: 12.000 m2
Estate area: 95 hectáreas
Year of project: 2000
Year of construction: 2000-2001
Photographs:Juan Purcell
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3
4

Estúdio do arquiteto, vista exterior a partir da rua. [Architect's studio,
externai view from the street] Foto [photo]: Juan Purcell
2,3 Campus UAI. Universidad Adolfo lbanez.
Foto [photo]: Juan Purcell
4

Casa do arquiteto, interior da sala de estar a partir do jardim.
[Arch1tect's house, interior view of the living room from the garden]
Foto [photo]: Juan Purcell

5

Ampliação Hotel Explora Patagônia, hall de acesso. [Eniargement of
Explora Hotel Patagonia, entrance hall]. Foto [photo]: Juan Purcell

6

Ampllaçào Hotel Explora Patagônia, galena dorm1tónos 2o piso
a partir da escadaria da extremidade. [Enlargement of Explora Hotel
Patagonia, bedroom gallery 2nd floor, from the sta1rway
of the extrem1ty] Foto [photo]: Juan Purcell

7

Adegas de vinificação, laboratórios e escntónos para a Vinícola
Perez Cruz, 1ntenor da adega de fermentação a partir das
passarelas. [Workshops of v1n1ficat1on,laboratones and offices for
the Perez Cruz Winery, interior of the fermentation workshop from
lhe walkways] Foto [photo]: Juan Purcell / Ana Turell

I

/

/

fotografias: Ju an Pur cell

Esperanza Magallan es, Chil e

EDIF'ICIO MÚLTIPLO U.A.I. UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ

Arquitetos associados: Ana Tur ell S-C, Hem án Cru z S. e

Localização: Peftalol én , Santi ago de Chile

Ju an Pur cell M.

Arquitetos associados: Ana Turell S-C, Hem án Cruz S. e

Colaboradores: Dani el Rodr ígu ez, Carlo s Muena,

Ju an Pur cell M.

B. Buqu et (maqu etes )

Projeto: Mercedes García e Miguel Ramir ez

Engenharia estrutural: R.G. In geni eros e Maria Wagn er

Maquetes de estudo: Seb as tián Maze

Ano do projeto: 2002 -2 003

Engenharia estrutural: Pedro Bartolom é (B&BIn geni ería)

Ano de execução: 2004

Coordenação e inspeção técnica: Marcelo Rodrigu ez

Superficie Construida: r.600

(TECIn geni ería S.A.)

Superficie do terreno: 8 h ectares

Paisagismo: Ximen a Nazal e Teodoro Fem ánd ez

fotografías: Ju an Pur cell

m2

Construção: Constructor a Salfa (en genh aria civil) e

Constructora GHG (acabamento)
Área construída: 3.ooom

2

Área do terreno: 95 he ctar es
Ano do projeto: 2004
Ano de execução: 2004 -2005
fotografias: Ju an Purc ell
AMPLIAÇÃO HOTEL EXPLORA PATAGONIA
Localização: Parque Nacion al Torres del Pain e, Provín cia de últim a

-

MULTIPLEUSEBUILDINGU.A.I. UNIVERSIDAD
ADOLFOIBANEZ

Location: Torres del Paine Nacional Park, ú ltima Esperanza

Location:Penalolén, Santiagode Chile
Associated architects: Ana Turell S-C, Hemán Cruz S. ,
Juan Purcell M.

Associated architects: Juan Purcell, Ana Burel/, Hemán Cruz
Colaborators:Daniel Rodríguez, Carlos Muena, B. Buquet (maquetas)

Project: Mercedes García,Miguel Ramirez
Studio models: Sebastián Maze
Structure engineering:PedroBartolomé (B&BIngeniería)
Technicalcoordination and inspection: Marcelo Rodriguez
(TECIngenieríaS.A.J

Magallanesprouince,Chile

Structural engineering: R.G. Ingenieros y MariaWagner
Year of project: 2.00 2-2.003
Year of construction: 2.004
Built area: r.600 m 2
Estate area: 8 hectáreas
Photographs: Juan Purcell

Landscape architecture: Xim ena Nazal y TeodoroFem ández
Construction: Constructora Salfa (ObraGruesa)y Constructora
GHG(Terminaciones)
Built area:3.ooom2
Estate area: 95 hectáreas
Year of project: 2004
Year of construction: 2001-2005
Photographs:Juan Purcell

8

Adegas de vinificação, laborató rios e escritórios para os Vifiedos
Organicos Emiliana, vista externa - pátios de vindima. [Workshops
of vinification, laboratories and offices of Vifiedos Organicos
Emiliana, externai view - harvest co urtyard] Foto [photo]: Juan
Purcell / Ana Turell

ENLARGEMENTEXPLORAHOTELPATAGONIA

9

Adegas de vinificação, laboratórios e escritórios para a Vinícola
Perez Cruz, vista externa - fachada poente [Workshops of
vinification , laboratories and offices for Perez Cruz Winery, externai
view - sunset façade.] Foto [photo] : Juan Purcell / Ana Turell
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CENTRO DE CONVENÇÕES DAVID l. LAWRENCE

preen che ndo as responsabilidades para os usuários, a cidade e o

Pittsburgh, Pa, Estados Unidos, 2003

ambiente , o centro incorpora alta características de performance

O centro de Pittsburgh tem sido o mesmo desde a construção do centro

ambiental, tais como ventilação natural, luz natural, sistema de

de conven ções David l lawrence. Parte do plano de redes envolvimento

abastecimento de água e mate1iais de construção não tóxicos e

da cidade para a geração de atividade no chafariz, o centro tem sido

reciclados. A ventilação natural cruzada do espaço principal é reforçada

abraçado pela comunidade, a qual, carinhosamente refere-se a ele como

pelo alto pico de telhado estaiado, sendo assim, levando vantagem na

a "sala de estar da cidade".

atual convenção que projeto ar fresco do rio, particularmente durante

Com seu distintivo telhado estaiado, inspirado pelo trio de pontes

as estações da primavera e do outono. Alem disso , a utilização de baixas

de suspensão poderosos da cidade, se relacione hannoniosamente

temperaturas forne cem ar e dois p1incipais dutos de ar minimizam

com a margem divisória enquanto oferece visão dramática para o rio

o tamanho do sistema de circulação do ar, rebaixando-os para

Allegheny e o histórico centro do distrito cultural , os 4 níveis incluem

complementar outros elementos de constru ção estrutural expostos.

330, ooo pés quadrados de espaço de exibição do qual 250,000
pés quadrados é de coluna livre, 53 salas de reuniões , 37 docas de

Clarabóias longitudinais com sombreamento operável que incluem

carregamento, um vasto concurso, e capacidade de teleconfer ências e

reduzem consumo de energia relacionados à iluminação. Iluminação

telecomunica ções . Um espaço de terra ço público abe1to o qual permite

natural também é utilizada nos espaços ao redor.

capacidades de blecaute e translúcidos que provêm luz natural e

o acesso público.
Esse novo ícone da cidade, o maior certificado de construção -LEED

David Rolland

e o p1imeiro certificado do centro de convenções GOLDLEEDnos

Rafael Vifloly

EUA,é um modelo para um projeto ambientalmente consciente.

Uruguai, rg44

Respondendo ao espaço climático e ecológico preocupa-se e,

Vive e trabalha em Londres
www.rvapc.com
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RAFAELVINOLY
DAVID L. LAWRENCE CONVENTION

CENTER

Pittsbwgh, PA,USA.2003
DowntownPittsburghhasn't beenthe sarne since the constructionof the
DavidL. LawrenceConvention Center.Partcifthe city'sredevelopment
planfor the generationcifactivityon the wate,front,the Centerhas been
embracedby the community,whichaffictionatelyrefers to it as "the city's
livingroam."
With its distinctivesweeping roof inspired by the city's powe,jul trio cif
suspensionbridges,it relatesharmoniouslywith the shoreline whileoffiring
dramaticvistas anta the Allegheny River and historie DowntownCultural
District. The 4 levels include 330,000 squarefeet of exhibitionspace,of
which250,000 squarefeet is columnfree,53 meeting rooms,37 loading
docks,a large concourse,teleconferenceand telecommunication
facilities,
and openpublic terraces,whichencouragepublicaccess.
This new iconof thecity, the largest LEED-certified
buildingand thefirst
GoldLEED-certified
convention center in the United States,is a model
for environmentally-conscious design. Respondingto climaticand site
ecologicalconcemsandJulfilling its responsibilities
to the users,the city and
the environment,the Centerincorporateshigh-pe,formanceenvironmental
featuressuchas naturalventilation, naturallight, a waterreclamation

system, and non-toxicand recycledbuildingmateriais.
Naturalcross-ventilation
of the main spaceis encouragedby the l1ighpeak
of the cable-stayedroof,thus takingadvantageof the convectioncurrents
that drawJresh airJrom the river,particularlyduringSpringand Fall.
Furthermore,the useof low-temperature
supply air and 2 distinctmain
supply air ducts minimizes the size of supply-airductwork,scalingthem
down to complementotherexposedstructuralbuildingelements.
Longitudinalskylights with operableshadingthat includestranslucentand
black-outabilitiesprovidenaturallightand reducelighting-related
energy
consumption. Naturallightingis alsoutilized in the surroundingprefunction spaces.
DavidRolland
RafaelViiíoly
Uruguay, 1944
Livesand worksin London
www.rvapc.com
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1 Foto (photo]: Román Vinoly
2 Aerial view. Foto [photo]: Román Vinoly
3 Sketch. Foto [photo]: Román Vinoly
4 Lobby. Foto (photo]: Dennis Marsico
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Conjunto resi den cial Parque Europa, 2 004

transição entre o passeio da reforma (edifícios maiores) e o centro

O projeto do Conjunto Residencial Parque Europa com rn8

histórico da cidade (edifícios mais baixos e espaces com uma

habitações protegidas situa-se junto aos quartéis da estrada de

escala mais compatível com o pedestre). O partido arquitetônico

Extremadura. São a porta sul de Madri.

procura responder a este contexto, e por isso foi projetado um

Este projeto foi feito com um desenho que cria espaços públicos,

embasamento de pedra cuja altura corresponde à do templo de

aut ênticas praças entre os edifícios, e desenha habita ções de

Corpus Ch ris ti. A Praça Juárez é o elemento gerador do resto do

diferentes alturas com fachadas em argamassa sobre concreto, o

cortjunto, e através dela se dão os principais acessos de pedestre ao

que ressalta as cores. As casas foram implantadas junto à estrada

conjunto. Para o centro da praca foi projetada, em colaboração com

mas foi proposta uma barreira vegetal formada de árvores e

o artista plástico Vicente Rojo, uma grande fonte.

colinas que amortecem o ruído do tráfego. No interior , o apoios

Tribuna is familiare s , 2 005

es trutur ais foram evitados ao máximo, par a permitir maior

Os Tribunais Familiares tê m 18 andares e o edifício limita -se a

liberdade de distribui ção.

leste com a Praça Juárez, e a oeste com a rua dos Marroquinos , que

Conjunto Praça Juárez , 2 005

está sendo convertida em calçadão. No térreo e no primeiro andar

Já o conjunto Praça Juár ez tem como objetivo recuperar uma

estão as áreas comuns dos tribuna is formando um embasamento

importante zona do centro ]1i tórico da Cidade do Méx ico, que

que corresponde à esca la de Corpus Cristi e liga o projeto ao centro

foi seve rament e danifi cada pelos terremotos de 1985. O conjunto

histórico e aos demais edifícios do conjunto. Nos 15 andares

se compõe de espaços abertos, passeios e pra ças , a nova sede

seguintes temos o CENDI,o CECOFAM,os tribunais de família,

da Secretaria de Relações Exteriores e o Tribunal Superior de

sendo 4 por andar, e a área do conselho, arrematada por um andar

Ju stiça do Distrito Federal, assim como edifícios de uso misto e

de escritórios especiais. Enfim temos um andar para equipes de

de es ta ionamentos. Este conjunto se coloca como uma zona de

serviço do edifício. As fachadas são de pedra de Huixquilucan no

RICARDO LEGORRETA& VÍCTOR LEGORRETA
Europe Residencial Park, 2004

wit/1that of the TemplecifCorpus Christi,was projected. Tl1ePlazaJuarez
The project eftl1e EuropeResidential ParkGroupwit/1w8 protected
is the generatoreleme11tof the rest of the assembly, and throughit, themain
dwellings is situatecinext to the barracks of the Extremaduraroad.They
pedestrian accessto the assembly isgiuen.Forthe center cifthe Plaza, a large
arethe southem Doar ~fMadrid.This project was made with a design
Jountain wasprojected, in collaborationwith tlie plastic artistVicente Rajo.
tliatcreatespublic spaces,authentic pla:as, between the blocks and designs
Family Courthouse, 2 00 5
dicellingsof varyingheights withfacadesin mortarouerconcretewhicl1,
The FamilyCourtshaue18storiesand tliebuildinglimits itself to the east
mahe the colorsstand out. The lwuseswereimplanted next to the roadbut
with the] uáre: plaza and to West with the Morroqui11/10
s streetwhich is
a uegetablebarrier wasproposedformed by treesand hills that deadenthe
being conuerted into a sidewallt 0n the groundflooranel011 the_firstjloor
noise of traffic. In the interior, the stnicturalsupports wereauoidedas much
arethe courtscommon areasforming afoundation that corresponds to the
as possible, in arder to allowbiggerJreedomof distribution.
scale of CorpusCristiand linh tlie project to the HistoricalCenter and to
Pla:a Juáre:, 20 0 5
the other buildingscifthe assembly. 011 tlie 15followi11gfioor
s wehaue;the
The Pla:aJuáre: assembly1cas designed wit/1tlie objectiueof recuperating
CENDJ,the CEC0FAM,thefamily courts;beingfo ur per story and theaduic
e
an important:one of the HistoricalCenter cifMexicoCity tliat u:asseuerely
area1i'1iic/1
isfinished effby afioor cifspecial cifficesanelfinally weliauea
damagedby the eartliquahesof 1985. The Assemblyis composedof open
.floorfor tlie building'sservice teams. Thefacades arecifHuixquilucanstone
paces,1mlkimys and pla:as,the ne1i·/1eadquartersof tlie"0ffice ~f
in t/1efou11datio11
and cifpergolas011 the superiorfioors.
E>.terior
Ajfairs"and t/1e"Supreme Courtof tlieFederalDistrict"as icei/as
Office of ForeignAjfairs
the buildingsof mixed 11
se anelparhinglots. Tliis assemblyis placedas a
T11
e ojficecifForeignAjfairs is a buildingof 23.fioorsand limits itself to
tmnsitional :one betweentl1C'Passeiode la Refor111a
(/argerbuildings)and
t/1e ortli il'iththe]uáre:pla:a and to Southwith J11d
epe11d
e11
ce Street.On
t/J('Historical Center ~flhe CihJ(slwrtrr b11ildi11gs
and spaces011a more
tliegr01111dfloor
wehauethe uestib11l
e, tlieAbóbodado Tratados,the press
compatible cale il'ithpedestrian).The arc/1itectural
party seeksto suit this
c01iference
roamand somepublicserviceojfices.011 thefirstfioor wehaue
context anel,becauseeftliat,aJoundationcifstone, 1d10sel1eightcorresponds tliereceptionparlorsandjoint roomsformingafo 1111dati
o11with 12,65m of

-

embasamento e de pergolados nos andares superiores.
Secretaria de Relações Exteriores , 2005
A Secretaria de Relações Exteriores é uma construção de 23

andares e limita -se a norte com a Praça Juárez e a sul com a rua
da Independência. No térreo, temos o vestíbulo, a Abóbada dos
Tratados, a sala de conferência de imprensa e alguns escritórios
para atendimento do público. No primeiro andar, temos os salões
de recepção e salas de juntas formando um embasamento com
12,65m de altura que corresponde à escala da igreja de Corpus
Cristi e liga o projeto com o centro histórico e aos demais edifícios
do conjunto. Os restaurantes executivos estão no segundo andar,
e nos 19 andares seguintes temos os escritórios das subsecretarias
que atualmente se encontram distribuídas em diferentes edifícios.
O edifício é arrematado com um piso de escritórios executivos e
finalmente com um andar para equipes de serviço do edifício. A
fachada do edifício nos dois níveis do embasamento é de pedra
Huixquilucan. A partir do segundo andar, a fachada é revestida
com um pergolado.
fazenda Matão,

2005

A Fazenda Matão está localizada em Matão, um município em

-

height, whichcorrespondsto the scale of the Corpus Christi churchand links
theproject with theHistoricalCenter and to the buildingsof the assembly.
The executiverestaurants areon the secondjloor and on the 19following
jloors wehavethe subsecretaryofficesthat at presentarefound distributed
in distinct buildings. The buildingis.finishedoff with ajloor efexecutive
ef.ficesand.finally with afloorfor the buildingsservice teams.Thefacade
efthe buildingon the two leveis of thefoundation is efHuixquilucanstone.
Fromthe secondjloor thefacade is coveredwith a pergola.
MatãoFarm

Matãofarm is located in Matão, a town in SãoPaulo,Brazil. It is
surroundedby 35.000acreseforangeand coffee.fields,and ruhbertrees. The
conceptof thefarm is basedon distinct pavilionsunited by an openarcade.
Eachpavilionwasdesigned to have its own identity;the circulationbetween
them is dane through patios, terraceswithgardenviews.Theprogramitself
is completedwith a sporting area,whichincludes a soccer.field,a tennis
court, a squash court anda labyrinth.
Sheraton Hotel Abandoibarra

The hotel SheratonAbandoibarraispart of the new masterplan Ria 2000
efBi lbaocity. It is locatedsomeblocksfrom the MuseumGuggenheim.The
buildingwith 1640m2 wasconceivedas a compactvolume in harmony
with the curves.Beinginspiredby thesolidroots,by the historyand by the

São Paulo, Brasil. Está rodeada por 35.000 hectares de campos de
larartjas , campos de café e seringueiras.
O conceito da fazenda baseia-se em diferentes pavilhões unidos
por uma arcada aberta. Cada pavilhão foi desenhado para ter
sua própria identidade; a circulação entre estes é feita através de
pá tios, terraços com vista para os jardins. O programa se completa
com uma área esportiva que conta com 1 campo de futebol, 1
quadra de tênis , 1 quadra de squash e 1labirinto.
Hotel Sheraton Abandoibarra

O hotel Sheraton Abandoibarra é parte do novo plano diretor
Ria 2000 da cidade de Bilbao. localiza-se a algumas quadras do
Museu Guggenheim. O edifício com 1640 m 2 foi concebido como
um volume compacto em harmonia com o entorno. Inspirandose nas sólidas raízes, na história e na cultura do País Basco e em
particular no trabalho do escultor chillida, o edifício é tratado
como um bloco de pedra que se transforma em "uma escultura", na
qual se lavram certas perfurações.
Ricardo e Víctor legorreta
Ricardo Legorreta
Cidade do México, 1931
Víctor Legorreta
Cidade do México, 1966
Vivem e trabalham na Cidade do México

cultureefBasco Countryand mainly by the workefthe sculptorChillida,
the buildingis treatedlikea stoneblockthat traniformsinto "a sculpture",
in whichdrillingworksaredane.
Ricardoand VíctorLegorreta
RicardoLegorreta
MexicoCity, 1931
VíctorLegorreta
MexicoCity,1966
Live and workin MexicoCity

1 Conjunto Juárez, fonte Vicente Rojo. [Juarez ensemble, Vicente
Rojo fountain] Foto [photo]: Archivo Legorreta + Legorreta
2 Hotel Sheraton Abandoibarra, fachada. [Sheraton Hotel
Abandoibarra, façade] Foto (photo]: Jaime Ardiles Arce
3 Hotel Sheraton Abandoibarra, lobby - torres elevadores .
[Sheraton Hotel Abandoibarra, lobby - elevator towers]
Foto [photo): Jaime Ardiles Arce
4 Conjunto Juárez, Tribunais de família. [Juarez ensemble, Family
Courthouse) Foto [photo]: Archivo Legorreta + Legorreta
5 Conjunto Residencial Parque Europa, detalhe. [Residential
condominium Parque Europa, detail] Foto [photo]:José Latova
6 Hotel Sheraton Abandoibarra, terraço suíte presidencial.
[Sheraton Hotel Abandoibarra, terrace of presidential suite]
Foto [photo): Jaime Ardiles Arce
7 Conjunto Residencial Parque Europa, vista externa. [Residential
condominium Parque Europa, externai view)
Foto [photo]: José Latova
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165 CHARLI S STRIIT
NOVA YORK, NY
2003

- 2005

Concebido para dar continuidade à forma urbana e ao caráter
cristalino dos apartamentos da Perry Street, este edifício com r6
andares foi projetado para acomodar apartamentos com diferentes
configurações.
Com exceção dos 2 andares mais baixos e da cobertura, o prédio
é dividido por um eixo central em um par de apartamentos de
2 dormitórios por andar. Em contraste com o espaço aberto
na extremidade da sala no projeto para a Perry Street, esses
apartamentos foram inteiramente planejados pelo arquiteto. A
parte frontal de cada um é organizada livremente ao redor de uma
cozinha-ilha, que permite ao volume da sala de estar ligar-se ao
espaço de estudo adjacente, que também pode ser utilizado como
área de jantar. Os quartos, cada um com r banheiro, abrem para a
galeria que se desenvolve ao longo do eixo central.
No segundo andar, existem 4 apartamentos der dormitório,
cada um com área de estar jantar com pé direito duplo. Em
conseqüência desta variação, a área do terceiro andar é reduzida,
124

mas esta disposição deixa espaço suficiente para um conjunto
de apartamentos der dormitório voltados para o norte e para o
sul respectivamente, além de 2 apartamentos estúdio a leste da
planta.
Com exceção da sintaxe cristalina usual, as elevações deste bloco
residencial diferem do caráter plástico do projeto da Perry Street,
sobretudo na ausência de sacadas embutidas e no tratamento da
superfície da torre do elevador/escada. O relativo estreitamento da
Charles Street mostra uma abordagem de maior conteúdo.
Richard Meier
Newark, NJ, 1934
Vive e trabalha em Nova York
www.richardmeier.com

RICHARD MEIER
165 CHARLES STRIIT
NIW YORK, NIW YORK
2003

- 2005

Conceivedto continuethe urbanform and crystallineclwracterof thePerry
Streetapartments,this r6-storeybuildinghas beendesignedto accommodate
a rangeof apartmentconfigurations.
With the exceptionof the lower2floors
and thepentlwuse,the buildingis dividedby a centralspine into a pair of
two-bedroomapartmentsperjloor. In contrastto the open-endedleft space
at PerryStreet,theseapartmentshavebeenentirelyplanned by the architect.
Thefront part of eachis organized
freely aboutan islandkitchenunit, which
allowsthe livingvolumetojlow into an adjacentstudy spacethat may also
be used as a diningarea.Both the bedrooms,eachwith a bath, openoff the
galleryrunningalongthe centralspine.
On thesecondjloor, thereare4 one-bedroom
apartments,eachwith a
double-heightliving!diningroam. As a consequenceof this variation,the
thirdjloor areais reduced,but thisdisplacementleavessufficientspacefor
a pair of one-bedroomapartmentsfacing northand south respectively,
togetherwith 2 studio apartmentsat the eastem end of theplan.
Apartfrom the commoncrystallinesyntax, the elevationsof this residential
blockdijfer significantlyfromthe plasticcharacterefthePerryStreet

development,aboveall in the absenceof insetbalconiesand in the su,jace
treatmentefthe elevator/stairstower.The relativenarrowness~fthe Charles
Streetsite dictatesa more containedapproach.
RichardMeier
Newark,NJ, 1934
Livesand worksin New York
www.richardmeier.com

1 Vista da cobertura [Penthouse view]
2 Apartamento - oeste [apartment - west]
3 Cozinha [kitchen]
4 Vista a partir da rua [Street View]
Todas as imagens/ renderings: Cortesia [courtesy]
Richard Meier & Partners Architects LLP/ dbox
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EDU1CIO DE CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO PARA A

Esta forma inovadora de constrnção de telhado resulta numa

FUNDAÇÃO ALEMÃ FEDERAL DE MEIO-AMIBENTE (DBU)

consideráve1 economia em eletricidade acionada. A1ém do mais,
durante os meses frios do ano, insolação direta via fachada e

As diferentes funções a serem aqui acomodadas sugerem uma
estrntura que permitiria várias qualidades espaciais, proporções e
seqüências a serem criadas, tudo embaixo de um te1hado grande

sem dar origem a qualquer necessidades significativas de energia
refrigeradora em verão.

e poliva1ente. A1ém do uso otimizado de 1uz natura 1.os principais
critérios do projeto eram um arranjo flexíve1 que permitiria
mudanças a serem feitas na forma dos 1ugares; o uso de materiais

EXTENSÃO ADMINISTRATIVA PARA O FUNDO DE PENSÃO

num estado próximo-natura1; e a criação de elos imediatos com o

SUPLEMENTAR DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (SOKA BAU)

bonito parque juntando o desenvolvimento ao su1.
Uma característica especial do projeto é o transparente te1hado
ventilado de membrana, que forma a camada exterior de de uma

Explorando comp1etamente o planejamento de leis
relacionadas ao loca 1.foi possível articular o grande volume
de desenvolvimento em uma estrutura ramificada com quatro

variáveL constrnção de multi camadas.
A constrnção tota1 do te1hado à conferência e espaços de exibição é

áreas separadas co1ocadas no topo. Este arranjo tem inúmeras

translúcida e permite ser irnp1ementado a tecno1ogia de 1uz do dia.
A luz de zênite fornece iluminação de 5 aro vezes a do que a
obtida na mesma área do lado de luz. Rode louvres situado entre a
membrana e o esma1tar são usados para sombrar e de-reflecionar a
luz do dia.

12s

telhado dá uma grande contribuição no aquecimento do edifício,

vantagens, incluindo o fato de que facilita a ventilação natural
ao longo do comprimento das várias seções do complexo. A bem
cosiderada colocação dos centros de acesso permitem a criação
de areas de escritórios menores e individualmente legalizadas as
quais podem estar unidas horizontalmente e vertica lment e para
formar unidades maiores.

THOMAS HERZOG
CONFERENCEAND EXHIBITION BUILDING FOR THE GERMAN

ADMINISTRATWE EXTENSION FOR THE SUPPLEMENTARY

FEDERALENVIRONMENTAL FOUNDATION (DBU)

PENSION FUND OF THE BUILDING INDUSTRY (SOKA BAU)

The differentfunctionsto be accommodatedheresuggesteda structure
that wouldallowvariousspatialqualities,proportionsand sequencesto be
created,all beneatha large,polyvalentroef.
In additionto an optimum use
efnaturallight,the main designcri teriawereajlexible layoutthat would
permit changesto be made in theform of the rooms;the useefmaterialsin a
near-naturalstate;and the creationof immediatelinks with thepark to the
south.A specialfeatureof the designis the transparent,ventilated
membraneroof whichforms the outerweatherproofing
skin efa variable,
multilayeredconstruction.
The overallroofconstructionto the conferenceand exhibitionspaces
is translucentand allowsstate-ofthe-artdaylightteclmologyto be
implemented.The zenith lightprovides5 to IO times the lightof that
obtainedJrom the same areaof sidelighting.Pivotinglouvresbetweenthe
membraneand theglazingareusedfor sunslwdingand daylightdeflection.
Thisinnovative
form efroef
construction
resultsin a considerable
savingin
electricityforlighting.In addition,duringthecoldmonthsof theyear,direct
insolationviathefacade and roef
makesa greatcontributionto heatingthe
building,witlwutgiuingrisetoany significantcooling-energy
neededin summer.

Byfully exploitingtheplanning laws relatingto the site,it waspossibleto
articulatethe largevolumeof the developmentinto a spinestructurewith
4 separateeffice tractsset on top.This layouthas a numberof advantages.
Forinstance,itfacilitatesnaturalventilationalongthe lengthefthevario11s
sectionsefthe complex.The well-consideredlocationof the accesscores
permits the creationof smaller,individuallyleasableofficeareastlwt can
beJoinedtogetherlwrizontallyand verticallytoform largerunits.The.floor
and ceilingslabswereconstructedto serveas a storagemass that canbe
thermallyactivated.Thus,thereareno suspendedsoffits or doublejloors.
The solidelementsof the structureareheatedin winter,whereasin summer,
heat is removedfrom them.
Oneinnovationis theintegrationin thefacadeeftheentiremechanicalservices
for the effices.A woodbox-likeconstructionat tableheighton the internai
face lwusestheelectricaldistribution.
On theoutside,a smallconvector
preheats
the intakeefexternaiair throughthe ventilationflapsin winter.
The sheet-metalpaneis to thefacadesareanotherspecialfeatureefthe
scheme.On thenorthside,theydeflectzenithlightviathesoffitintothedepths
eftherooms.An adjustableverticaldevicewasdesignedfor thesouthface

A cidade solar, Linz-Pichling /Áustria [Solar City, Linz-Pichling /
Austri2], 1995 / 2004 . Herzog + Partner Architekten BOA - Prof.
Thomas Herzog, Hanns Jõrg Schrade / München . Foto [photo]:
Verena Herzog-Loibl

2 Edifício de Conferência e Exposição da Fundação Federal
Ambiental alemã [Conference and Exhibition Building for the
German Federal Environmental Foundation (OBU)], Osnabrück/
Alemanha [Germany], 1998 / 2002. Herzog + Partner Architekten
BOA - Prof. Thomas Herzog, Hanns Jõrg Schrade / München.
Foto [photo]: PUNCTUM / Bertram Kober
3 Edifício de Conferência e Exposição da Fundação Federal
Ambiental alemã [Conference and Exhibition Building for the
German Federal Environmental Foundation (OBU)]. Foto [photo]:
PUNCTUM/ Bertram Kober
4 Extensão administrativa para o Fundo Suplementar de Pensão
da Indústria da Construção Civil [Administrative Extension for
the Supplementary Pension Fund of the Building lndustry
(SOKA Bau)], Wiesbaden /Alemanha [Germany], 1994-2003.
Corte - fachada sul [section - south facade]. Herzog + Partner
Architekten BOA - Prof. Thomas Herzog , Hanns Jõrg Schrade /
München.
5 Extensão administrativa para o Fundo Suplementar de Pensão
da Indústria da Construção Civil [Administrative Extension for
the Supplementary Pension Fund of the Building lndustry (SOKA
Bau)]. Foto [Photo]: Peter Bonfig
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O chão e placas de teto foram construídos para servir como uma
massa de armazenamento que termicamente pode ser ativada.
Por essa razão, não há intradorsos suspensos ou chãos duplos. Os
elementos sólidos da estrutura são aquecidos no inverno, ao passo
que no verão, o calor é tirado deles.
Uma inovação é a integração na fachada dos serviços mecânicos
inteiros para os escritórios. Uma construção de caixa-madeira em
altura de tabela no rosto interno abriga a distribuição elétrica. No
exterior é um aquecedor de convecção pequeno que esquenta a
entrada de ar externo pelas abas de ventilação em inverno.
Os painéis de folha-metal às fachadas são outra característica
especial do esquema. No lado norte, eles desviam-se luz de zênite
via o soffit nas profundidades dos lugares.
Um adjustable artifício vertical foi projetado para o do rosto de
sul que também desvia-se luz de zênite - analogamente ao sistema
no lado norte - em ao lado inferior dos chãos quando o céu está
nublado.
Quando os brilhos de sol, os elementos movem verticalmente
numa posição de sunshading. Para dentro-roda luz-desviar os
elementos na parte superior das baías de fachada permitem um

-

thatalsodeflectszenithlight-Justlikethesystemon thenorthside-on to
Whenthesunshines,the
theundersideefthefioorswhenthesky is overcast.
elementsmoveverticallyintoa sunshading
position.Inward-pivoting
lightdeflectingelementsin thetoppart efthefacadebaysallowa maximumdegree
efshading,whilein themiddlesection,theneedetiamountefdirectsunlightis
reflectedintotherooms.Thelowerpart efthissystemconsistsefaprojecting
elementthatalsoprovidesshading.Usersenjoyunimpededviewseftheoutside
world.
Solar City

The basicconceptand thedraftsfor the buildings,whicharedose to thecity
centre,weredevelopedin collaborationwith theBritisharchitectsFoster+
Partners(southernpart) and theRichardRogersPartnership(northernpart).
RolandRainerlaidthebasiswithhis urbansticdevelopmentplanning.
The aimsfor thedevelopmentof thequarterincludedachievingthe
maximum permissibledensityfor thearea,spatialvarietyanda mixtureof
housing
uses,whileobservingtheparametersefpubliclyassisted(councilJ
with lowconstructioncosts.
The underlyingconceptfortheSolarCityin Linzforeseesa seriesof dense
"urbannades"-socialmagnets- theextentand spacingof whicharemeant
to reflecttheeaseof reachingthevariouscentralpoints onfoot. Thus,the

grau máximo d~ sombreado, enquanto na seção de meio, a quantia
necessária de luz do sol direta é refletida nos lugares.
A parte mais baixa deste sistema consiste num que projetando
elemento que também fornece sombreado. Os operadores não
obstante gozam vistas livres do mundo de exterior.
A CIDADE SOLAR

O conceito básico e os esboços para os edifícios, que são perto de
o centro, foram desenvolvidos em colaboração com os arquitetos
britânicos Nutre+ Sócios (parte do sul) e a Sociedade de Rogeres de
Richard (parte do norte). Rainer de Roland colocou a base com seu
desenvolvimento de urbanstic planejar.
Os objetivos para o desenvolvimento do quarto incluído
alcançando a densidade permissível máxima para a área, variedade
espacial e uma mistura de usos, enquanto ao mesmo tempo
observando os parâmetros de publicamente ajudado (o conselho)
abrigando com custos baixos de construção.
O conceito subjacente para a Cidade Solar em Linz prevê uma série
de denso "nóes urbanos - ímãs sociais - a extensão e espacejamento
de que são queridos dizer para refletir a facilidade de alcançar os

maximum distanceto thecentrewith a public transportlink wasto be
roughly300 metres.Travellingto thecity centreby busor tram wasto be
moreattractivethan by car.
Western area (Herzog + Partner)

Thehousingto thewestefthecentreconsistsefa seriesef13-metre-deep
blocks.Eachblockcontains6 dwellingsefdijferentsize(2 - 4 rooms)which
areaccessiblefrom
a commonatrium.Overlooked
by loggiasattachedto
thefacade,theatriumalsoprovidesa thermallyshelteredopenspaceforthe
dwellings.
thegoodthermalinsulationprovidedby the
Thecompactformefconstruction,
opaqueareasefthebuildingenvelope,and thescopefor a directexploitation
efsolarenergyleadoneto expectthat thelow-energystandardrequiredcanbe
significantlyundercut.Openparkingareasarelocatedbeneaththebuildings.
Eastern area (Herzog + Partner)

Thebuildingtypealongtheroadin thesouth-western
part efthisareawas
designedwithverynarrow,3-storeyhousingthatscreenstheneighbourlwod
to therearfrom thetraffic.Theblockcontains24 smalldwellingsforsingle
personsor couples.Theslenderness
of thisblock,thegoodthermalinsulation
providedby theouterskin,thescopefor exploitingdirectsolarenergy,and
a simpie metlwdefcross-ventilation
for thedwellingsaliserveto ensure

vários pontos de central a pé. Para essa razão, a distância máxima
ao centro com um elo de transportes públicos era ser asperamente
300 metros. Viajar ao centro de ônibus ou bonde era ser mais
atraente que de carro.
A caixa ao oeste do centro consiste numa série de 13-blocos
metro-fundos. Cada bloco contem seis moradias de tamanho
diferente (2 - 4 lugares) que são acessível de um a trium comum.
Supervisionado por loggias uniu à fachada, o a trium também
fornece um espaço aberto termiA forma compacta de construção, o
isolamento térmico bom fornecido pelas áreas opacas do envelope
de edifício e o alcance para uma exploração direta de chumbo
solarum esperar que o padrão de baixo-energia necessário no
sumário pode ser significativamente pode cortar por baixo. Áreas
abertas de estacionamento são localizadas embaixo dos edifícios.
O tipo de edifício ao longo da estrada na parte sudoeste desta área
foi projetado com caixa muito estreita de três-storey que examina a
vizinhança ao fundo do trânsito.
O bloco contem 24 moradias pequenas para únicas pessoas ou
pares. O slenderness deste bloco, o isolamento térmico bom
fornecido pela pele exterior, o alcance para explorar dirigir energia

solar e um método simples de cruz-ventilação para as moradias
todo serve assegurar condições interiores agradáveis com
consumo baixo de energia por todo o ano.
O 13-rnetre-deep, blocos de três-storey contêm dois-, três- e
moradias de quatro-lugar. O acesso agrupa de seis moradias é
fornecido de a triums comunal. Zonas vidradas permitem luz
natural entrar o que jantando áreas e corredores.
O extremamente comprime blocos desprendidos colocado fora
no diagonal cada contem oito plano de tamanho idêntico. A
orientação dos edifícios e os arranjos das moradias asseguram
sunlighting máximo da área de vida de central. O acesso ao quatro
storeys de moradia é via urna caixa de escada com um levanta no
lado norte.
Thomas Herzog
Munique, rg4r
Vive e trabalha em Munique
www.herzog-und-partner.de
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pleasantindoorconditionswithlowenergyconsumptionthrouglwuttheyear.
The13-metre-deep,
]"Storeyblockscontaintwo-,three-andfour-room
from communalatriums.
dwellings.Accesstogroupsof6 dwellingsisprovided
Glazedzonesallownaturallightto enterthediningareasandhalls.
Theextremelycompactdetachedblockslaidouton thediagonaleachcontain
8jlats of identicalsize.The orientationofthebuildingsand thelayoutsofthe
dwellingsensuremaximum sunlightingofthecentrallivingarea.Accessto the
4 dwellingstoreysis viaa staircasewitha lift on thenorthside.
ThomasHerzog
Munich,1941
Livesand worksin Munich
www.herzog-und-partner.de
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GREGOTTI ASSOCIADOS: PLANEJAMENTO URBANO COMO

es paço construído" é especificada em cada ocasião por um

MODIFICAÇÃO CRlTICA DA CIDADE

princípio es trutural definido. No cas o do nú cleo de conse lho de

Os 8 casos exibidos aqui tratam do mesmo assunto: projeto

Cannaregio, trata -se de criar um projeto para alinhavar juntos a

urbano. Estão agrupados e baseados no princípio de projeto de

malha antiga e a malha nova introduzida pelo projeto. O plano de

crítica modificação da cidade ou áreas extensas de terra. Na Europa ,

redesenvolvimento

pelo menos na experiência da noss a empresa, esforços constantes

da cidade aborda a questão de acessibilidade

em melhorar formas urbanas relacionam -se a cidades existentes,

cidade; por outro lado, o projeto para os espaços ACTV (compa nhia

onde está principalmente ligada à questão do modo de fazer de época

de transporte público de Veneza) parte do tema tipicamente

de áreas industriais abandonadas. Em lugares distantes tais como

veneziano do "lote transitório" caracterizando

Rússia e China, o projeto urbano é baseado numa questão de grande

para recriar uma malha sem sutura na ilha de Giudecca por meio

importância para o futuro: a fundação de novas cidades.

de elemen to s arquitetônicos

O campus da Universidade da Calábria é uma boa área teste para a

O trabalho que a empresa executou para lisboa pode ser

idéia de que a escala geográfica de um projeto pode ser controlada

exemp lifi cado pelo Centro Cultural de Belém, que aborda a

pesquisando na terra as rela ções entre história e geografia, as quais

questão de reconstruir um lu gar comum como um microcosmo

determinam a singularidade de uma situação, bem como para

urbano capaz de condensar dentro dele todas as complexidades

o desenho do projeto designado a instigar modificações. Aqui, o

da cidade. Como um tipo de urbanidade integrada , este sistema

princípio de terra é baseado ao longo do alinhamento planimétrico, a

arqu it etônico gra ndioso é uma infr aest rutur a especial que, situado

teia de organização que traz juntos a arquitetura e o território.

às margens do rio Tejo e ao lon go das vias principais da cidade,

O projeto para Veneza, ond e a forma urban a é o resultado do

introduz uma nova medida entre a cidade atual e o vasto horizont e

m eio geográfico e implanta ção, a questão de "construir no

ao mesmo tempo mítico e remoto das grandes navegacões.

para a área do porto em um fragmento difícil
mar/terra para a

a cid ade ant iga,

especiais.

VITTORIO GREGOTTI
GREGOTTI ASSOCIATI: URBAN DESIGN AS CRITICAI
MODIFICATION OF THE CITY

The8 casesexhibited here dealwith the sarne issue:urbandesign.Theyare
groupedtogether based on thedesignprincipie cf the criticaimodificationcf the
city ar extensiueareascf land. In Europe,at least in ourjirm's experience,
constant efforts to upgradeurbandesignconcem existing cities,whereit is
mainly linked to the époque-making issue efabandonedindustrial areas.In
suchfar ojfplacesasRussia and China,urbandesignis basedaroundan issue cf
great importancefor thefature: thefounding of new cities.
CalabriaUniuersitycampus is afine testinggroundfor the idea that the
geographicalscale of a projectcan be controlled by researching into the
grounding relations betweenhistory and geography, which determine the
singularityof a location, as well as that of the arcl1itectural
projectdesigned
in in tigatemod!fications.Here,thegrounding principieis basedalongthe
linesof planimetricalignment,the organising webthat bringstogether
architectureand the territory.
The projectforVenice,wliereurbanform is the resultcf the waygeography
and settlement, thequestioncf"building in the builtscape"is specifiedon
eac/1separateoccasionby a definitegroimdi11g
pri11ciple.
In the caseof
tlieCannaregiocouncillwusingestate, it is a matter of creatinga designto

stitch togetherthe oldfabric and the newfabric introducedby theproject.
Tl1e redeuelopmentplanfor the lwrborareain a trickyfragmentcf the city
tackles the issue efsea/land accessibility to the city;on the otherhand, the
projectfor the ACTV (Venicepublic transportcompany)sitestakeson tl1e
ueryVenetian theme of the "transitorylot" characterising the old city, in
arderto recreate a seamlessfabric 011 the island cf Giudeccaby meansof
special architecturalfeatures.
The workthefirm has carriedoutfor Lisbonis epitomised by theBelémCultural
Centre,whichtacklesthe issue efreconstructing a communal placeas a11urban
microcos
m capablecf co11d
ensi11
g withinit ali the complexitiescf the city.As
a sort of integrated cityscape,thisgrand architecturalsystem is a special
infrastructurewhich,set 011 the banks of the Tejoriuerand along the city's
main tlwrouglifares,
introducesa new measurebetweenthe city as it is and the
uastmytl1icaland rematehorizon of the time of the great discoueries.
The BicoccaProjectin Milan is emblematicof thejirm's design
metlwdology.As a new multi-purposeurbancentre,Bicoccaexempl!fieslww
to reconuerta large abandonedareaworking alongtl1e linescf reutilisation,
takenas a projectand notjustfanctional redeployment.This demonstrates
that urbandesignbelongsto theprocesscf constantly reconstructing
EuropeancitiesJrom theirownfoundations, in this instanceby re-reading

O projeto Bicocca em Milão é emblemático na metodologia

iniciais ( en teridido como "dese nho na cidade" e o tema do

de projetos da empresa. Como uma nova polaridade urbana
multifuncional, Bicocca exemplifica o tema da transforma ção de
uma vasta área abandonada , através do princípio da reutilização
projetual e não como reutiliza ção funcional. Isso demostra que o
projeto urbano pertence ao processo de constantemente reconstruir
cidades européias a partir de suas próprias funda ções, nesse ponto
revendo o que a indústria deixou pra trás. O último edifício a ser
construido nesse território , as matrizes da Pirelli RE, aborda a
transição simbólica de sociedade industrial para sociedade pós industrial.

"desenho da cidade").
O Centro de Promo ções na nov a cidade de Pujiang alia as
cata cterísticas d is tintas da nova cidade "européia": a integra ção
entr e o construído e espaços abertos, alturas limitadas, altos

O redesenvolvimento da área abandonada da velha fábrica de

cana-de-açúcar em Cesena possibilita a chance de formar um
novo centro da cidade, a casa de fun ções de qualid ade e altamente
integrados estados de moradia que são também minúsculos
dentro de espaços abertos: o espaço público torn a-se a matriz sobre
a qual qual se organiza a forma de implantação.
Apesar de não ter sido construído de fato, o projeto para o desenho
de uma nova cidade na Ucrânia para realojar os desabrigados de
Chemobil fornece uma chance para trazer experimentos urbano

-

padrõ es estilísticos, e espaço público de qualidade. O tema para a
construção de uma cidade de fundação para roo.ooo habitantes
na área de Shanghai representa uma análise dos problemas
relacionados com a própria assinatura da metodologia de projetos
de escalas cruzadas da Gregotti Associa ti.
Guida Morpurgo
Gregotti Associa ti Intemational
Vittorio Gregotti
Navarra, 1927
Vive e trabalha em Milão

what industry has left behind. The latestbuildingto be constructedin this
realm,the Headquartersof Pirelli RE, tackles the symbolic transitionfrom
industrialtopost-industrial society.
The redeuelopmentof the abandonedarea of the old SugarFactoryin Cesena
prouidesthechancetoforma new city centre,thehomeefqualityfunctionsand
highlyintegratedhousingestatesthat are also tightlyknit into the openspaces:
public space becomesthe matrix aroundwhich the settlement takesshape.
Despite not actuallyhauingbeen built, the projectto design a new
city in Ukraineto relocatetl1einhabitantsefChemobylprouidedthe chance
to bringpreuiousexperimentsin urban design (takenas "design within the
city"Jin line with the issue of"city design".
The PromotionCenterin the new city of Pujiangsums up the distinctiue
Jeaturesof the new "European" city: the integration of the builtscape
and openspaces,confinedheights, highstylistic standards, and quality
public space.The theme ofbuilding afoundation cityfor roo,ooo
inhabitants in the Shanghaiarearepresentsan analysisof theproblems
associated with GregottiAssociati'sown signaturedesign
methodologyefcrossing scales.The architecturaldesignof the city ef
Pujiangis an instanceefcriticai realism,a concreteutopia capableof
re-gaugingthe distanceto be keptfrom the kind efobsessiuequestfor the new
characterisingmodem-day society.

VittorioGregotti
Navarra,1927
Liuesand worksin Milan
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Redesenvolvimento de área de refinamento de açúcar, Cesena/
Itália [Redevelopment of the former sugar refinery area, Cesena/

4 Redesenvolvimento da area Pirelli Bicocca , Milão/Itália
[Redevelopment of Pirelli Bicocca area, Milan/ ltaly], 1986 / 2005.

ltaly], 1989 / 2005. Vista da praça central: à esquerda o banco,
à direita um edifício commercial e residencial, ao fundo casas.
[View of the central square : on the left the bank, on the right

Vista noturna do terreno da sede da Pirelli [Night view of Pirelli
Real Estale headquarters ] Foto [photo]: Donato Oi Bello
5 Centro Cultura l de Belém, Lisboa/ Portugal [Belém Cultural Center,
Lisbon/ Portugal], 1998 / 1993. Gregott i Associat i, Risco (Manuel

a commercial and residential building , on the background
residences.] Foto [photo]: Donato Oi Bello

Salgado). Vista principal dap arte frontal na Praça do Impé rio.ao
fundo o Mostei ro dos Jerônimos [View of the main front on Praça
do Império, on the background the monastery of Jerô nimos] Foto

2 Residências em Lützowsstrasse , Berlim/Alemanha [Residences
in Lützowstrasse, Berlin/ Germany], 1984 / 1986 . Vista da
Lützowstrasse [View from Lützowst rasse] Foto [photo]: Uwe Rau
3 Campus da Università degli Studi della Calabria, Rende (Cosenza)/
Itália [Campus of Università degli Studi della Calabria, Rende

[photo] : Mimmo Jodice

(Cosenza)/ ltaly], 1973 / 1979. Gregotti Associati com [with] E.
Battisti, P. Nicolin, F. Purini, C. Rusconi Clerici, B. Viganà.

5

4

J
......
......
e

-:·: . :. ~--

- : ; _..1

•
!!!!! !!!!f!!

---

I •:

'

.
.....

--

-

..

=-

1

t

'~

"ARQUITETURA: ATRIBUIÇÃO DO ARQUITETO"

ação da catego .ria, pois caberia aos arquitetos contribuírem

HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DO ARQUITETO EDUARDO

profissional mente para que se cumprisse a função social da

KNEESE DE ME11O

organização do espaço. Dedicou -se desde então a uma incansável

Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) teve a primeira fase de

militância

sua vida profissional caracterizada pela produ ção de dezenas de

o sócio n º 1 e primeiro presidente em 1943 do departamento de São

residências em diversos es tilos, tais como: neocolonial, normando,

Paulo, ficando à frente da entidade até 1949.

californiano, "modernizado" e Art Déco, assim como se verifica

Portanto, mais do que o abandono da linguagem da arquitetura

na obra de arquitetos contemporâneos seus, no caso, lucio Costa,

de estilos e a adoção de uma expressão formal atualizada, o

Oswaldo Bratke, Henrique Mindlin e Vilanova Artigas.

movimento moderno assumiu para Kneese de Mello, talvez, um

Formado engenheiro-arquiteto

138

(Mackenzie, 1931), Kneese de

à

frente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Tomou-se

papel civilizatório, um caminho para se obter o desenvolvimento

Mello afirmava que sua trajetória profissional foi marcada por

nacional, objetivo comum no borizonte político de sua geração e

um corte abrupto. Dizia que abandonou de forma definitiva o

de uma época marcante para a história do Brasil.

"convencional" para se tomar um arquiteto "moderno" a partir do

Na segunda fase profissional, o arquiteto priorizou o cliente

V Congresso Panamericano de Arquitetos (Montevidéu, 194ol.

coletivo, especialmente os projetos habitacionais, lançando-

De fato, a partir da década de 40, talvez desde 1938 quando
integrou o conselho editorial da revista Acrópole, a atuação do

se numa intensa busca de soluções para o habitar no sentido
pleno do termo, que exigia repensar as tipologias, as soluções

arquiteto deslocou -se do escritório dedicado à clientela das

arquitetônicas e por extensão a própria cidade.

residência

Fez diversas viagens pelo continente americano e pela Europa,

de estilo, para as questões profissionais, coletivas e

sociais relacionadas à afirmação da arquitetura e do urbanismo

onde estudou as origens históricas da arquitetura brasileira e as

como uma questão política. Essa postura implicava numa

técnicas de industrialização da construção na Inglaterra, onde

EDUARDO KNEESE DE MELLO
ARCHITECTURE: "ATTRIBUTION OF THE ARCHITECT"

euersinceto a tirelessmilitancy in the BrazilianInstitute cifArchitects.He

HOMAGE TO THE CENTENNIAL OF THE ARCHITECT EDUARDO

became the nQ1 partnerandjirst presidentcifthe SãoPaulosectionfrom 1943

KNEESE DE MELLO"

to 1949.
Therefore,more than the abandonmentcifthe languagecifarchitectureef
stylesand the adoptioncifaformal expressionbroughtup to date,the modern
mouementassumedfor Kneesede Mello,a ciuilizisedrole,a roadto obtain
nationaldeuelopment,common objectiuein thepolítica/h01izoncifhis
generationand of an outstandingepochfor t/1ehistorycifBrazil.
In his secondprofessionalpliase, the architectpliolitizes the collectiueclient,
especially lwming projects, throwinghimself into an intensesearchfor
solutionsfor dwlling in the broadsense of the word,whichrequiredrethinlúng
the typologies,the arcl1itectural
solutionsand by extension,the own city.
He went 011 seueralJoumeys acrossthe American and Europeancontinents,
wlier<'he sti,died the historical originsofBrazilian architectureand the
industrializationteclmiquesof constructio11cifEngland,and wherehe also
got to know tliesystem usedby Uni-Seco,a company that he becamethe
representatiueof in Brazil.

EduardoKneesede Mello(1906-1994
) had thejirst phasecifhisprofessional
life cliaracterized
by theproductionof dozenscifresidencesin uarious styles,
suc/1as:neocolonial,nomadic,californian,"modemized" and Art Déco, as
wellas seen in the workcifhiscontemporaryarcl1itects,
in this case,Lucio
Costa,OswaldoBratke,HenriqueMindlin and VilanouaArtigas.
Graduatedas an e11gin
eer-arcl1
itect (Mache1z1ie,1931),Kneesede Mellosaid
that his prefessionaltrajectorywas markedby an abruptcut.He used to say
that he abandonedtlie"conuentional" to becomea "modem " architectsince
the V Pa11-america11
Congressof Architects(Monteuideo,1940).
Infa ct,from tlie 1940s,maybe since 1938when he integratedthe editorial
tl1epe1formanceof the arcl1itect
aduiceof tl1e Acrópole maga:::ine,
dislocatedilse!ffrom the officededicatinghimself to tliestylish residence
cliente/e,to lhe professional,collectiueand socialissuesrelatedto the
assertionof architectureand urbanpla1111i11g
as a political iss11e.
Thi allitudí' wouldimply in an actionof tl1ecategory,bt'causeit 1muld
be left.to arcl1iteclsto cont,ibuteprofessionally,so that thí'socialjimction
of the organi:::alion
ciftl1espace1cm1/d
befu!Jilled. He dedicatedhimself

He participatedin 2 important projectsfor Brazilianmodem architecture
in the 1950s. He integratedOscarNiemeyer team, with Zenon Lotufoand
HélioUclwa,in the lbirapueraParkprojectanelhe was alsoan arcl1itectof

•

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito, Guarulhos/SP

Junior. Foto [photo]: Fotografia City. Fonte [source]: "Setor

[School of Architecture and Urbanism Farias Brito , Guarulhos/SP],

Residencial da Cidade Universitária". Artigo [article]. ln Acrópole,

1981 (publicação [publication]). Autores [authors]: Eduardo Augusto

São Paulo, n.303, fevereirc 1964.

Kneese de Mello e Sidney de Oliveira. Foto [photo]: José Moscardi

4 Conjunto Residencial IAPI - Edifício Japurá , Centro, São Paulo/ SP

e José Moscardi Jr. Fonte [source]: "Faculdade de Arquitetura e

[Residential Building IAPI - Japurá Building , city centre, São Paulo/

Urbanismo Farias Brito". Artigo [article]. ln Projeto, São Paulo,

SP], 1945 (projeto [project]). Autores [authors]: Eduardo Augusto

n.31, julho 1981.

Kneese de Mello e Roberto Burle Marx (paisagismo [landscaping]).

2 Mercado distrital, Vila Clementino - São Paulo/S P [District Market,

Fonte da foto [photo's source]: "Conjunto Residencial do IAPI".

Vila Clementino - São Paulo/S P], 1970 (publicação [publication]) .

Artigo [article]. ln Arquitetura e Engenharia, São Paulo, n.35,

Autores [authors]: Eduardo Augusto Kneese de Mello e Sidney

abril/junho 1955 .

de Oliveira. Foto [photo]: José Mos cardi. Fonte [source] "Mercado
distrital". Artigo [article]. ln Acrópole, São Paulo, n.371, março 1970
3 Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, Butant ã

5 Residência Dr. Marcos Lindenberg , Jardim Paulista - São Paulo/ SP
[Marcos Lindenberg 's House , Jardim Paulista - São Paulo/ SP],
1938 (publicação [publication]). Foto [photo]: Leon Liberman . Fonte

- São Paulo/SP [Residential buildings of University of São Paulo,

[source]: "Residência". Artigo [article]. ln Acrópole, São Paulo,

Butant ã - São Paulo/SP], 1962 . Autores [authors]: Eduardo

n. 4, agosto 1938.

Augusto Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel Ramalho

conheceu o sistema utilizado pela Uni-seco, empresa que passou a

Brito (Universidade de Guarulhos), Universidade Braz Cubas,

representar no Brasil.
Participou na década de 50 de 2 importantes obras para a
arquitetura moderna brasileira. Integrou a equipe de Oscar
Niemeyer,junto com Zenon Lotufo e Hélio Uchoa, no projeto
do Parque do Ibirapuera , e foi arquiteto da NOVACAP
, quando
trabalhou na construção de Brasília.
Associou-se em 1959 a Sidney de Oliveira e Joel Ramalho Junior,
com quem desenvolveu dezenas de projetos. Além de habitação
coletiva, dedicou-se à elaboração de projetos para a saúde e

Faculdade Armando Álvares Penteado. Em 1987 passou a integrar
o corpo docente do Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo, que adquiriu parte significativa de seu acervo, base para a
realização dessa pesquisa , que também contou com documentos e
informações fornecidas pelos familiares e por outros acervos.
Enfim, a trajetória de Eduardo Kneese de Mello constitui-se num

assistência social.
Incansável divulgador e defensor das atribuições profissionais
dos arquitetos e urbanistas, sua militância não se deteve no IAB
- São Paulo. Entre 1968 e 1970, presidiu o IAB Nacional, participou
ativamente da Federação Panamericana de Arquitetos e destacouse como representante dos arquitetos brasileiros em diversos
fóruns internacionais, recebendo honrarias em diversos países.
Aposentado compulsoriamente aos 70 anos como professor da
FAUUSP,foi convidado para participar da forma ção e criação
de novos cursos de arquitetura, como o da Faculdade Farias

-

objeto de grande interesse para os arquitetos, pois conseguiu
reunir em sua atuação, a valorização da política e da ética
profissional, o respeito pela cultura, a dedicação ao ensino e à luta
sem tréguas pela afirmação do arquiteto, num cenário marcado
por adversidades, que têm como origem as perversas condições
políticas às quais o país esteve e continua submetido.
Organização [organizationJ:
Ademir Pereira dos Santos. Cidade Gaúcha/PR, 1962.

Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-graduação
do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
[Professor
of the Architectureand Urbanismcourseand efthe post-graduate
courseof CentroUniversitárioBelasArtes de São Paulo].
Aline Nasralla Regino. Bauru/SP, 1979.

NOVACAP,whilehe was workingon the constnictionof Brasília.
He associatedhimself,in 1959, to Sidneyde OliveraandJoelRamalhoJunior,
with whom he developeddozensefprojects.Besidescollectivedwelling,he
dedicatedhimself to the elaborationefprojectsfor healthand socialaid.
Tirelessdivulgerand defenderof theprofessionalattributionsefthe
architectsand urbanplanners,his militancy did not stop in the IAB
- SãoPaulo.Between1968and 1970,he presidedthe NationalIAB and
participatedactivelyof Pan-AmericanFederationof Architects, and he stood
out as the representativeefBrazilian architectsin severa/international
fonims, receivinghonorsin many countries.
He was invitedto
He retiredat the ageef70 asprofessorof the FAUUSP.
participatein the creationof new coursesof architecture,suchas Faculdade
FariasBrito (Universityof Guanilhos),UniversityBrazCubas,Faculdade
Armando ÁlvaresPenteado.In 1987,he becamea professorat thefaculty ef
CentroUniversitárioBelasArtes de SãoPaulothat acquiredsignificantparts
to his collection,whichwas the basisfor this research,wl1ichalsocountedon
documents and information suppliedby relativesand by othercollections.
Finally,EduardoKneesede Mello'soutput constitutedin an objectof great
interestforarchitects,becausehe was able to unite in his action,the value

efpoliticsand efprofessionalethics,the respectforculture, the dedication
to educationand to thefight without tnicesby the assuringefthe architect,
in a settingmarked by adversitiesthat haveas an originthe perverse
politicalconditions.

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
[MA student in Arcl1itecture
and UrbanismefUniversidadePresbiteriana
Mackenzie]
Camilla Pilosio Botelho. Paranavaí/PR, 1980.

Pós-graduanda em Direito Ambiental no SENAI - Mário Amato
(São Bernardo do Campo, SPl.
[Post-graduate
student in EnvironmentLaw at SINAI -MárioAmato (São
Bernardodo Campo!SP)]

ILHAS DO RECOLHIMENTO

Se a tarefa mais sublime da arquitetura é dar conta da difícil arte
de viver na metrópole, então é privil égio da arte construir uma
ponte entre o assim chamado mundo real e o reino da utopia.
Candida Hofer e Caio Reisewitz escolheram, nas suas fotografias
de grande formato , temas que preservam o teor utópico do barroco
nos tempos atuais. Em meio às convulsões da megalópole do Rio
de Janeiro , as igrejas barrocas são as derradeiras ilhas amenas do
recolhimento e da tranqüilidade. À cacofonia da vida moderna elas
contrapõem a harmonia da espiritualidade. Em tempos de crises
endêmicas o barroco ensina o andar ereto .
Candida Hófer fotografou não só o interior da igreja de São Bento,
no Rio de Janeiro , mas também a grandiosa rampa da Bienal de São
Paulo que corta todos os três andares do edifício em irresistíveis
espirais. Desse modo , como se sabe, Oscar Niemeyer cita as linhas
curvas do barroco em forma moderna. A opulência de São Bento

valor à ilumina ção equilibrada de suas imagens, de modo que cada
detalhe se tori:iasse visível, Reisewitz preferiu situar seus motivos
no semi-escuro, de modo que muita coisa permanece oculta no
jogo sutil de luz e sombra . É corno se um longo crepúscu lo pairasse
sobre os santos.
O assunto de Rogério Canella não são monumentos do barroco ,
mas locais de construção, sobretudo túneis, que lembram
as fantasias arquitetônicas "Carceri", de Piranesi, com suas
combinações sinistras de criptas, galerias, escadarias e máquinas
que infundem medo. O claro-escuro enigmático dessas visões
subterrâneas é um princípio barroco.
Alfons Hug

contrasta com a sobriedade da Bienal vazia, que aguarda por seu
próximo grande ato.
Construções religiosas do barroco brasileiro foram também o
tema de Caio Reisewitz. Em oposição à Candida Hofer, que deu
, 142

ALEGORIA BARROCA/ BAROQUE ALLEGORY
ISLANDS OF RESPITE

if it is the most nobletaskof architectureto dealwith thedif.ficultart of
livingin a metropolis,it is theprivilege oJart to builda bridgebetweentheso
calledrealworldand the realmof utopia.
CandidaHojerand CaioReisewitz chosein theirlargescaleplwtographs
topicsthat keepBaroque'sutopiancontentaliuetoday.Amidst the
conuulsionsof the megacityoJRiodeJaneiro, theBaroquechurchesrepresent
the last islandsoJcomposureandpeace,whichconfrontthecacophonyoJ
modem life with theharmonyof spirituality.Intimes of endemiccrises,
Baroqueteachesto walk with theirheads heldhigh.
CandidaHojerphotographed not only the interiorof the SãoBentochurch
in RiodeJaneiro,but alsothegrandioserampof the SãoPauloBiennial,
whichcutsthroughali threejloors oJthe buildingin irresistiblespirals;it is a
knownJact that OscarNiemeyeris herequotingthe curuedlinesof Baroque
in a modemJorm. The opulenceof SãoBentocontrastswith tl1e sobemessof
theempty Biennialhall waitingforits next greatpe,formance.
Religiousbuildingsof BrazilianBaroquewerealsoCaioReisewitz'sthemes.
UnlikeCandidaHofer, whosetsgreatstorein hauingherpictureseuenly lit
so that euerydetailbecomes uisible, Reisewitz likes toplacehis subjectsin the
semidarkness;
somethings remainhiddenin thesubtleinterplaybetween

lightand slwde.It is as tlwugha longtwilighthad laid itself ouerthesaints.
RogérioCanella's subjectsarenot Baroquemonuments,but constructio
n
sites,mostly tunnelsthat arereminiscentof Piranesi's "Carceri"
arcl1itectural
fantasies with theiruncannycombinationsoJuaults,corridors,stairsand
terrifyingapparatuses
. Thepuzzling chiaroscuro
of theseundergroundviews
is a Baroqueprincipie.
AlfonsHug

1 Caio Reisewitz, Igreja e Mosteiro de São Bento 1, Rio de Janeiro, 2005,
240 x 180 cm, c-print
2 Candida Hõfer, Fundação Bienal de São Paulo, 2005, 222 x 180 cm, c-print
3 Rogério Canella, Passagem , 2004, 177 x 132 cm, c-print
4 Candida Hõfer, Igreja e Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro , 2005,
222 x 180 cm, c-prin t
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contribuição de Carlos Barjas Millan (São Paulo, 1927-1964)
foi decisiva para a consolidação do cará ter da arq uit etura

A

moderna paulista .
Formado em 1951 pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie,já
em 1952 montou com seus colegas Chen y Hwa, Jacob Ruchti,
Miguel Forte, Plínio Croce e Roberto Aflalo, a loja Branco & Preto,
um empreendimento pioneiro na produção de móveis modernos,
que passam a int egrar a maiori a das casas mod ernas dos anos
1950. Em 1957, foi convidado a dar aulas na cade ira de composi ção

arquitetônica na FAU- Mackenzi e e em 1958 na FAUUSP.
Ainda estudante abriu seu próprio escri tório, depo is de um
estágio com o arquiteto Rino Levi, com quem aprendeu o rigor do
detalhamento. Seus primeiros projetos revelam afinidade com
a arquitetura americana de Frank Lloyd Wright à arquitetura da
Califórnia, particularmente Richard Neutra: plantas funcionais,
soluções estruturais simplificadas, amplas aberturas com clara
preocupação de integra ção int erior e exterior , soluções que prezam
a horizontalidade e a valorização dos aspectos tectônicos. São
projetos exaustivamente detalhados. A residência Fujiwara de

As obras de Le Corbusier pós - 1945, e a contenção dos projetos
de Mies Van der Rohe despertaram o interesse de Millan para
a exploração da racionalidade na busca da simplificação. O
domínio que tinha da construção, em toda a sua comp lexidade,
e a perseverança no deta lh amento exaustivo lh e possibilitaram
atingir solu ções abso lut amente sintéticas, nas quais nada falta e
nada está em demasia, como comprovam as 3 residências, aind a
l1oje inalteradas: Roberto Millan (1960), Nadir Figueiredo (1960) e
Antônio D'Elboux (1962).
Tal como sua arqu itetura, de presença discreta, porém intensa,
Millan teve efetiva participação nos rumos que a arquit etur a
paulista seguiu, sendo referência constante da sua sin gularidad e.
Reconhec idamente didático, entre os que com ele convivera m e
os seus estud iosos, Millan deixou um legado - obras e desenhos
-q ue con st itui , mais do que um patrimônio arquit etônico , aulas de
corno se fazer arquitetura.
Mônica Junqueira de Camargo

1954, por exemplo, tem 170 pran chas de projeto execu tivo.
146

CARLOS MILLAN
The contributionefCarlos BarjasMillan (SãoPaulo, 192n96 4) was decisive
for the consolidationefthe character efSaoPaulo'smodem architecture.
He graduatedin 1951at the MackenzieUniversityof Architecture,and in
1952heformed with l1is colleaguesChenand Hwa,]acobRuchti, Miguel
Forte,Plínio Croceand RobertoAjlalo, the Branco& Pretoshop, a pioneering
achievementin the output of modem famiture, whichhave integrated
themselvesin the majority of the modem housesefthe 1950s.ln 1957,he
was invitedto teacharcl1ite
cturalcompositionat the FAU- Mackenzieand in
1958in the FAUUSP.

While he wasstill a student,he openedhis own office,after a periodof
trainingwith arcl1ite
ct Rino Levi, with wlwm he leam ed the severity of
details. Risfir st projects reveal affinity with Am ericanarchitecture,
particularlythat ofFrank LloydWright to the architectureof Califom ia and
ofRichard Neutra:fanctionalplants, simplified structuralsolutions, broad
openings with a clearconcem efexteriorand interior integration, solutions
that lean towards horizontality and the value of the tectonic aspects.They
areexhaustively detailed projects. The Fujiwararesidenceef1954,for
example,has 170 boards of executiveproject.
The worksefLe Corbusier after 1945,and the contention efthe projects
efMies van der Rohe awokethe interest of Milanfor the exploitation of

rationalityin the search of simplification. The domain that he lwd of tl1e
construction,in ali of its complexity, and theperseverancein exlwustive
detailsenabled him to reacl1absolutely synthetic solutions, in whichnothing
is lacking and nothing is in excess,as the3 residencesverify,which today
sti/1remain unaltered:RobertoMillan (1960),Nadir Figueiredo(1960) and
Antonio D' Elboux(1962).
As it is with his architecture,efdiscrete,howeverintensepresence,Milan had
Jollowed,
an ejfectiveparticipationin the routestlwt São Pauloarchitecture
beinga constant rejerenceefits singularity. Educationallyrecognized,
amongst tlwse with wlwm he lived togetherand his researchers,
Milan left a
bequest- worksand drawings- that comtitute, more than an arcl1itectural
patrimony, eflessonsas to lww arcl1itecture
is dane.
MônicaJunqueirade Camargo
1 Residência Nadir de Oliveira, São Paulo/ SP [Nadir de Oliveira's House, São
Paulo/ SP], 1960. Foto [photo]: João Xavier
2 Residência Roberto Millan, São Paulo/ SP [Roberto Millan's House , São Paulo/
SP], 1960. Detalhe escada [detail stairs].Foto [photo]: João Xavier
3 Residência do arquiteto , São Paulo/ SP [Architect's House São Paulo/ SP],
projeto [project] 1959 / 1964. Elevação sudeste [South-east elevation]. Desenho
do arquiteto [drawing by the architect]
4 Residência Roberto Millan, São Paulo/ SP [Roberto Millan's House, São Paulo/
SP], 1960. Elevação nordeste [North-east elevation]. Foto [photo]: João Xavier
5 Residência do arquiteto , São Paulo/ SP [Architect's House, São Paulo/ SP],
projeto [project] 1959 / 1964. Elevação nordeste [North-east elevation].
Desenho do arquiteto [drawing by the architect]
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AS CIDA D ES BRASILEIRAS

de 60, tudo era uma grande festa, que fazíamos em Ouro Preto,

O fato de ter estudado em uma escola de arquitetura, certamente

Salvador, Curitiba, Brasília, etc.

muito contribuiu para que eu me interessasse e admirasse as cidades.

Outro fator determinante

Mas o processo de sedução teve início ainda na infância.

meu tempo a vasc ulhar os cantos das cidades onde chego, foi a

Cresci na cidad e de São Paulo no tempo em que se andava muito a pé.

descoberta da fotografia. Procurando me distrair entre uma aula e

Caminhar alguns quilômetros, não como forma de exercício como

oulra na bibliot eca da faculdade, acabei folheando um livro com as

hoj e em dia, mas para ir à esco la, à padaria e c1casa dos amigos, com

fotos de He nri Cartier -Bresso n que me arrebataram. Jamais havia

tempo para olhar e m volta, era tarefa di{nia. Nos frnais de semam 1,

ima ginado qu e se pudesse enxergar o mundo daquela maneira,

percorria alguns quilôm etros: não havia shoppings ce nl ers e de

revela ndo as coisas invisíveis que nos cercam. E tudo ali, sobre um

minha casa, na s Perd izes, ia até o Largo do Aroucl1e comprar meu

s impl es pedaco de papel. Em seguida outros fotógrafos vieram me

uniform e de futebol ou alé a Praça da República para verum filme

asso mbrar: Andr é Kertés, Robert Frank, René Burri, Sergio larraín.

e d epoi s lan cl1ar na Salada Pauli sta. Péirélchegar a todos estes

Não pud e resi st ir e decidi, irremediavelmente,

destinos, invariav elm e nt e, eu esco lhi a élAvenidél São J oão. E daí

Esta ex po sicão é o resultado desta decisão. Nestes últimos 30 anos

vem é!Sprim eira s le mbréln ças de meu encantélmento . Caminhava

tenl10 pe rcorrido as mais diversas regiões do Brasil e não me canso

olhé!ndo pé!rélo alLo, observélndo os edifícios em torno de mim,

de cam inl1ar pela s ruas , avenidas e praças de nossas cidades. São

élcompé!nl1ando o mo v im ento das pessoas nas calcadas.

ce rtam ent e as mais relevantes testemunhas

Na faculdade, ev ide nt eme nl e, meu inl eresse aumenlou. Não

do país, o ce nário por onde se movimenta e se manifesta o

só orno conseqüênciél da discussão permanente

brasileiro. Enfim, o retrato mais fiel de nosso caráter.

él respeito dos

para que eu tenha dedicado todo

ser fotógrafo.

das transformações

probl e ma s urb a no s e da arquitelura, como também das inúmeras
viagens, não exa tam e nt e de estudos, pois naquela época, década

Cristiano Mascaro
Calanduva, SP, 1944
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CRISTIANO MASCARO

Vive e traball1a em São Paulo

.

BRAZILIAN CITIES

for 1d1icl1
I liauededicatedall 111y
time to searcl1the cornersof the cities

Hm·i11gstudied i11a11arc/1ilecl11re
sc/100/,Cfflai11/yco11lrihuted
to 111y

td1er('I nrriue,1ms the díscouery of plwtography. Trying to distractmyse!f
het1cee11
011
e classand another ín the uniuersity's library,I ended up leajing

i11tffestn11dnd111imlio11
of'citi('S.Bul t/1('proc('S
S ofs('d11ctio11
h('ga11
i11my
c/1ild/10od.
d11ri11g
c1tini(' i111d1icl11mlhi11g
1rns
I gmc 11pi11tire city of'São Pa11/o
rnstomary.To 1rnlhS0/11('
hilomC'lcrs,
11olns a fàrm o(('xercis('/ih('
11
01mdays, lmt togo to sc/100/,to t/1('hah('ry{l/ldto.fri('11d
's l10mes, 1l'it'1
1rns a dniltj lash. 011tireH'('('h('11ds,
ll'(' d trmwse ma11y
lime lo looharo1111d
hilomelffs:t/1cre ll 'ff(' 110slioppi11g
ce11lffsa11dfro111111y
/1011
se,i11Pcrdi:::('
S,
0

I'dgolo tireLargodo Ar011clre
to lmy my socccr1111if
onn ar to tirePmcadn
/1ol SaladaPaulista.
Rep11blirn
to S('en 1110t·ira11daficnrnrds lo /wt·r /11111
J'rl,Ílll'[lriohly,
e /10osrtireAt'. São)ooo a11d
Toa1Tit·r ol ali tires('desli11aliom,
tlwsr H'crr so111
r o/ my fnsl mr111ories
o/ 111y
('11clw11lr11r11l.
!'d 1rnlhloohi11g
tlrr lmildi11
gs aro1111d
111e,
r1cco111pmn;i11g
tiren10t·e11w11t
11p1rnrd
\ obsr11'i11g
o/ t/1r prop/('011tiresidr1rn/b.
AI tire1111a
·rr\il1;, rt·1de11tly,
111y
111lc
rrsl 111c
rmsed. Nc>ln/011('
ma

that ouerwhelmed
throug/1a hool<wit/1picturesefHenri Cartier-Bresson
me. I lwd neuerimagined tliat I couldsee tlie world in that way, reuealing
lhe inL'isíhletlii11gsthat s11rro1111d
us. A11dali efthis 011 a simpie pieceef
pnprr. Riglitmmy other photograplierscame to astonishme: AndréKertés,
Robrrt Fm11k,RenéBurri,SergioLarraín.I c011/dnot resist and I decided,
l10pclessly,to be n p/10tograp/1er.
Tl1is ('Xlribítio11
is tlie rrsult~fthat decisio11.ln tlieselast30 years,I haue

efBra:il and I don'tget tiredefwalking
trrll'er
sed tl1rmost diverseregio11S
i11the slreets,m·r1111
es a11dpln:as of our cities. They are certainly the most
eft/1('tm11iformatio11S
ín the country,the setting in
pro111i11e11t
1t'it11esses
1d1ic/1
t/1('Bm:ilinn movesand mnnifests liimse!f Thís is the mostfaitliful
porlmil ofour clwmcter.

1

comeq11e11ce
o/ tire11rmw11e11t
d1sc1m10mo/mui url)(/11
JHohlrrma11daho11t
areluleclure, lmt olsoIJecrr11,c
o/ tirew1111t
/e,, tn ps. 11"1ic/1
1l'err11'l
('\nctly
,t11d1;
tnps, hern1Md11ri11g
tire1960,, e1wyt/1111g
11·as
a higparty, tlwt 11·rdid
111O11ro
Preto, alrndor,C1mlilm,Brm1/w,clL A11otlrer
detem1i11a11tjm
tor,

Cri<ítin110
Mascnro
Cntn11d11m,
SP,1944
Lit·rsnnd tcorh.sin São Pnulo
Apoio lsupportl:S('nncSP & CameraPress
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1 Belo Horizonte/ MG, 1994
2 São Paulo/ SP, 2000
3 Rio de Janeiro/ RJ, 1986
4 Sta. Amaro da Purificação/ BA, 1991

O patrimônio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo constitui-se de bens tangíveis e
intangíveis. Seus edifícios estão entre os primeiros, mas se
confundem com os bens intangíveis, representados pelo enorme
patrimônio cultural que abrigam.
O primeiro é o edifício Vila Penteado, de autoria do arquiteto
Carlos Ekman (1866-1940). Trata-se de um palacete construído no
início do século XX, doado à Universidade de São Paulo , com o fim

A partir de 1965, logo após o trágico acidente que vitimou o

de abrigar uma faculdade de arquitetura.
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, fundada em 1948, instalou

arquiteto Carlos Milan e sua família, a biblioteca recebeu como
doação o acervo de seu escritório, compreendendo croquis,

seu curso de graduação no edifício em 1950 e lá permaneceu até
1969, quando passou a funcionar na Cidade Universitária.
As instalações da FAUna Cidade Universitária foram organizadas
em função das áreas de atuação do arquiteto, tradicionalmente a

desenhos, peças gráficas e fotografias de suas obras. A partir dessa
data, a faculdade e sua biblioteca receberam para sua conservação,

ele afeitas, que eram exercidas quase em caráter pessoal, tais corno
a comunicação visual, o desenho industrial e o paisagismo.
Em posição intermediária entre os bens tangíveis e intangíveis,
situa-se a biblioteca da faculdade , uma das maiores do país
referentes à arquitetura, urbanismo e artes visuais, com destacado
setor de livros raros. Além de subsidiar as pesquisas acadêmicas
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por meio de levantamentos bibliográficos , elabora e publica , desde
1950, o índi~e da Arquitetura Brasileira. Como todo o acervo da
FAUUSP,o índice da Arquitetura Brasileira apóia trabalhos de
pesquisa não só da própria unidad e, mas de muitas outras, na
USP e fora dela. Deste acervo, emergem cerca de 1.200 teses e
dissertações defendidas e mais de 5.000 registros de produção
docente da unidade.

os acervos de cerca de 40 arquitetos, totalizando mais de 400.000
peças, ent re desenhos técnicos, croquis e fotografias . Com esse
acervo, foram elaboradas inúmeras dissertações e teses que vêm
enriquecendo nosso conhecimento sobre a arquitetura brasileira e
a cultura que a produziu.
É desejo da FAUUSPconstituir com esse acervo o Museu da
Arquitetura Brasileira.
Julio Roberto Katinsky

DESENHOS DE ARQUITETURADA FAUUSP
FAUUSP ARCHITECTURAL

DRAWINGS

Thepatrimonyof theSclwolof Architectureand Urbanismof theUniversityof
SãoPauloconstitutesof tangibleand intangiblepossessions.Its buildingsare
amongthejirst,but areconfasedwith the intangibleproperties
, representedby
the hugeculturalpatrimony that it shelters.
Thefirst is the Vila Penteadobuilding,autlwrshipof the architect Carlos
Ekman (1866-1940). It is apalace that was built in the beginningof the
20th century,donatedto the University of SãoPaulo,meant to hold the
Schoolof Architecture.
The Schoolof Arcl1itectureand Urbanism,Joundedin 1948,installedits
graduationcoursein the buildingin 1950and thereremaineduntil 1969,
when it begantoJunction in the University City.
The installationsof FAUin the universitycampus wereorganizedaround
the architect'sareasof action,traditionallylinked to him, which werealmost
exercisedin personalcharacter,such as visual communication, industrial
designand landscaping.
In an intermediateposition betweenthe tangibleand intangibleproperties,
it is the university'slibrary, one of the countriesbiggestregarding
architecture,urbanism and visual arts,whichcontainsa significantsection
of rarebooks.Besidessubsidizing the academicresearchesby means of

librarianhoists,it elaboratesand publishes,since1950the Index of Brazilian
Arcl1itecture.As the wlwle collection of the FAUUSP,the Index of the
BrazilianArchitecturesupportsresearchworksnot only of its own Unit,but
of many others,in and out of the USPFrom this collectionemergearound
r. 200 thesesand defendeddissertationsand more than 5.000 recordsof the
unit'seducational output.
From 1965, soon after the tragicaccidentthat victimizedthe architectCarlos
Milan and hisfamily, the Libraryreceivedas a donation the collection of l1is
effice,croquis,drawings,graphicpiecesand plwtographsofhis worhs.From
tlwt date on, the uniuersityand its libraryreceiued
for its conseruation,the
collectionsof around40 architects,totalingup to more then 400.000pieces,
among teclmicaldrawings, croquisand plwtographs.From that collection
wereelaboratedcountlessdissertationsthat haueenrichedour knowledge
aboutBrazilianarcl1itecture
and the culturethat producedit.
It is FAUUSP'sdesireto constitutewith that collectionthe Museum
of BrazilianArchitecture.
Julio RobertoKatinsky

2

Aquarela do arquiteto. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, Setor de Obras

of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo], Rua do Lago, 876

Raras. [Watercolor by the architect. Source: FAUUSP library collection,

Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/ SP, 1968. Autor [author] : João Batista

Rare Works section]

Vilanova Artigas (1915 - 1985)

2 Elevação Av. Higienópolis (Antiga). Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP,

5 Croqui do arquiteto. Fonte: cópia do original no acervo da Biblioteca da

Setor de Projetos. [Higienópolis Avenue, elevation (old). Source: FAUUSP

FAUUSP, Setor de Obras Raras. [Architect's croquis. Source: copy from the

library collection, Plans section].

original now at the FAUUSP library collection, Rare Works section]

3 Planta térreo. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, Setor de
Projetos. [Ground floor. Source: FAUUSP library collection ,
Plans section]
4 Corte transversal. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, Setor de Projetos.
[Transversal section. Source: FAUUSP library collection, Plans section]
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [School

6 Corte transversal. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, Setor de Projetos.
[Transversal section. Source: FAUUSP library colelction, Plans section]
7 Planta níveis auditório e oficinas. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, Setor
de Projetos [Plan auditorium and workshops' floors. Source: FAUUSP library
collection , Plans section]
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ARQUITETURA I O ESPAÇO PÚBLICO

Se existe uma relação entre a arquitetura e o urbanismo, ela é
quase sempre vista como conseqüência das regras e leis de postura
urbana que condicionam um projeto. Já no sentido inverso, a
soma das intervenções de arquitetura e sua repercussão coletiva
no resultado urbano fica sempre menos evidente. É comum que o
projeto se detenha no lote: no espaço privado da cidade.
Mas a arquitetura tem um papel fundamental na cidade quando sua
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organização da c~dade, com a ampliação e estruturação dos espaços
públicos abertos e com a melhoria das condições de seu uso.
Por isso parece que é a condição coletiva dos feitos arquitetônicos
aquela que sustentaria a noção pública e que só se manifesta
naquele desenho que considera a cidade beneficiária de
seu resultado e não o contrário, em que a arbitrariedade, a
individualidade e empenho estilístico apenas sirvam para
preservar o ponto de vista privado da cidade.
A possibilidade pública do projeto, é a alternativa que a AsBEAdeseja

concepção, ou partido, faz eficaz referência à sua dimensão pública.
Quando amplia esse espaço coletivo, dá-lhe sentido e o melhora.
A história do urbanismo pode ser associada, em grande medida, ao
esforço por alcançar ordem e clareza nas relações entre 2 ou mais
edifícios, e entre espaços abertos tantas vezes públicos, e espaços

prestigiar e reforçar na 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de
São Paulo, com o reconhecimento de projetos e obras da arquitetura
brasileira ou internacional, contemporânea ou histórica, em que se
possam reconhecer os atributos urbanos da arquitetura.

edificados. A centralidade das cidades ideais, a geometria pura
das praças e edifícios renascentistas , as perspectivas barrocas, a
regularidade das malhas reticulares e a abstração construtiva da

Trata-se de uma aposta na visão de arquitetura que relaciona as
questões urbanas, infraestruturais e públicas entre as principais
responsabilidades corporativas, na exigência que diz respeito às

forma na cidade moderna são evidências desses pressupostos.
A arquitetura importante para a cidade não seria, portanto a
preocupada com a aparência e com o espetáculo, mas aquela que
efetivamente facilita a legibilidade urbana, com a compreensão da

dispersas e isoladas at itud es de projeto obrigadas à qualificação
das cidades.
Com essa escolha, nos momentos de debate que uma bienal de
arquitetura promove, a AsBEAquer trazer questões importantes

FAZENDO A CIDADE/ MAKING THE CITY
ARCHITECTURE AND PUBLIC SPACE

if thereis a relationbetweenarchitectureand urbanplanning,it is almost
alwaysseenas a consequenceefthe rulesand lawsof urbanposturewhich
conditiona project.Consequently,in a reversedsense,thesum of the
in the urban
interventionsefarchitectureand its collectiverepercussion
resultis alwayslessevident.It is common that theprojectstopsin the lot:in
theprivate spaceof thecity.
But architecturehas afundamental rolein the city whenits conception,ar
part, makesefficientreferenceto itspublicdimension.When it enlargesthat
collectivespace,it givessenseto it and improvesit.
The historyof theurbanplanningcan be associated,in greatmeasure,to
theef.fortto achievearderand clarityin the relationbetween2 ar more
buildings,and betweenopenspaces- oftenpublic-and built spaces.The
centralizationefthe idealcities,thepuregeometryeftheplazasand
renaissancebuildings,theBaroqueperspectives
, the regularityof the reticular
structuresand theconstructiveabstractionof theform in the modem city
areevidenceof thoseideas.
The importantarchitecture
for thecity wouldnot be,therefore,concerned
with the appearanceand with thespectacle,but theone that ef.fectively
facilitates the urbanlegibility,with thecomprehensioneftheorganization

of the city,with theenlargementand structureof theopenpublicspaces,and
with the improvementof the conditionsof its use.
By tliatit seemsthat it is the collectiveconditionof the architecturalmaking
theone that wouldmaintain thepublicnotion, and that only manifestitself
in that drawingwhichconsidersthecity beneficiaryefits resultand not the
contrary,wherearbitrarily,the individualityand stylisticef.fortbarelyserve
topreservetheprivatepoint of viewof thecity.
Thepublicpossibilityeftheprojectis thealternativethat AsBEAwishes
to showand reinforcein the 611'SãoPauloBiennialInternationalef
Architecture,with the recognitionof theBrazilianar international
architecture
projectsand works,contemporaryar historical,whereurban
att,ibutesof thearchitecturecan be recognized.
It is a trust in the vision of architecturethat relatestheurbanquestions,
infra-structuralandpublicbetweenthe main corporateresponsibilities,
in thedemand tliatconcernsto dispersesand isolatedattitudesefproject
obligedto the qualificationof thecities.
Within that clwice,in the moments efdebatethat a biennialof arcl1itecture
promotes,AsBEAwantsto bringimportantissuesto architectsand to
stimulatetheculturaldimensionto theirworkand to extend-bringback
- thesocialrelevanceof theprofessionin this way AsBEAwantstoJu!fill

para ocupar os arquitetos e para estimular a dimensão cultural aos
seus trabalhos e para ampliar, trazer de volta a relevância social
da profissão. Dessa maneira a AsBEA quer cumprir sua obrigação
institucional.

Com a certeza de que a melhoria das condições

profissionais e a consolidacão do papel da categoria passam pela
importância e pela responsabilidade

que os arquitetos conferem ao

projeto e, neste caso específico, ao projeto que tenha compromisso

1 Brascan Century Plaza. Autor [author] Kõnigsberger Vannucchi.

com a esfera pública da cidade.

Foto [photo]: Alain Brugier
2 "Circuito Centro ". Edifício Copan (Arq. Oscar Niemeyer) , Edifício Itália (Arq.
Franz Heep) , Edifício Metropolitano (Escritório Aflalo & Gasperini).

Luis Espallargas Gimenez é arquiteto e professor da FAU PUC-

[Center Circuit ". Copan Building (Oscar Niemeyer, Itália Building (Franz Heep),

Campinas e FAUUnip. Entre outros projetos, é autor da Base de
lançamentos

de Alcântara no Maranhão. A convite da AsBEA é

Metropolitano Building (Aflalo & Gasperini)]
3 Museu de Arte de São Paulo [São Paulo Museum of Fine Arts].
Autora [author]: Lina Bo Bardi. Foto [photo]: Nelson Kon

curador desta mostra .
Patrocínio [sponsorshipl: Votorantim Cimentos e [and] Gail.

-

its institutionalduty. With the certaintytlwt the improvementof the
prcifessional
conditionsand theconsolidationcf the roleof the category
addressesthe importanceand the responsibilitythat architectscoriferto the
projectand, in tlwt specificcase,to theprojecttlwt havecommitment with
thepublicspherecf thecity.
Campinas
LuizSpallargasGimenezis architectand prcfessorar FAUPUC
and FAUUnip.Among otherprojects,heis the authorof Alcântara
rocketbasein Maranhão.By invitationof AsBEA,heis thernratorcf this
exhibition.
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trajetória de 0swaldo Corrêa Gonçalves se confunde com os
caminhos percorridos pela história da arquitetura moderna no
Brasil, marcados , para além dos seus compromissos ideológicos,

A

por um projeto de desenvolvimento nacional, em que a
consolidação da atividade profissional passava pela organização
dos seus órgãos de representação de classe e pela implantação das
instituicões de ensino.
Sua atividade é, certamente, daquelas que mais representam
este esforço e acão múltipla, visível na diversidade dos projetos
arquitetônicos e urbanísticos, e no comprometimento pela
ampliação do campo de trabalho , visto seu envolvimento com
exposições como a Bienal de São Paulo, a criação das Bienais
de Arquitetura, na fundação do lAB - Instituto dos Arquitetos
do Brasil, e na luta pela viabilização do Convênio Escolar para a
construção de novas escolas no estado.
San tista, concluiu estudo superior na capital, formando-se em
1941pela escola Politécnica, no tempo em que a arquitetura
ainda era vista como disciplina complementar do curso de
engenharia. Entretanto, o encantamento pela arquitetura moderna
ocorreu como autodidata sendo contagiado pelo "espírito novo"
,
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preconizado por Le Corbusier e pelas formas sensuais da obra
de 0scar ·Niemeyer.
afirmação profissional se deu a partir dos anos 50, com a
realização dos projetos para o SESC/SENAC,instituição que
apresentava como demanda imediata construir edifícios

A

próprios por todo território paulista. 0swaldo realizou projetos
e supervisionou as obras para as sedes de Ribeirão Preto (1956),
Araraquara (1957),Marília (1957), Santos (1959),Bauru (1959),
São José do Rio Preto (1960) e São Paulo (1963),cujo padrão
arquitetônico de grande vigor plástico teve papel fundamental
na imagem modernizante do SESC.Na época, materializou
suas convicções nos ditames da arquitetura moderna em voga:
empregou estrutura independente, cobertura com laje plana,
brise-soleil, grandes aberturas, elementos vazados, rampas, etc.
A Baixada San tista foi o local onde concentrou grande parte
de suas atividades, desde o fim da Segunda Guerra Mundial,
quando a região foi beneficiada pelo surto desenvolvi mentista
por que passava a economia mundial A partir de 1945, a escassez
de arquitetos no litoral rendeu-lhe grandes oportunidades
profissionais, tomando-o responsável pela difusão da arquitetura

HOMENAGEMA OSWALDOCORRÊA GONÇALVES
HOMAGE TO OSWALDO CORRtA GONÇALVES

OswaldoCorrêaGonçalves'strajectoryconfasesitself with the paths made by
modem arcl1itecture
in Brazil'shistory,marhedby, more than its ideological
commitments, a national developmentproject,in which the consolidation
of the professionalactivity wasgoing throughthe organizationof its
educational
representative organsof classand by the implementation oJ
institutions.
His activity certainlyrepresentsthe most the ejfort and multipie action,
wl1ichis visiblein the diversityof architecturaland urban projects,and
within the commitmentfor the enlargementof the worh.field,dueto his
involvementwith exhibitionssuch as the SãoPauloBiennial,the creationoJ
the ArchitectureBiennial,in thefoundation of the IAB - Brazilianlnstitute
of Architects,and the struggleforfeasibility of the SclwolCovenantandfor
the constructionof new sc/100/sin the state.
BeingSantista (naturalof Santos),he completedhis highereducationin tlie
capital,graduatingin r94r in the PoliteclrnicalSclwol, at that time when
architecturewas still seenas a complementarydisciplineto the engineering
course.However,the enchantmentfor modem architectureoccurredlihe
a self-taught,as he was ontaminated by a "newspirit" advocatedby Le
Corbusierand by the sensualforms of OscarNiemeyer'sworh.

His profissionalrecognitionstarted in the 1950s,with the achievement
of projectsfor the SESC/SENAC,an institution newly created,whic/1lwd
an immediate demand to build its own buildingsaroundall SãoPaulo's
territory. Oswaldocarriedout projectsand superuisedthe worhsfor the
headquartersin RibeirãoPreto(1956),Araraquara(1957),Marília(1957),
Bauru (1959),SãoJosédo Rio Preto(1960)and SãoPaulo(1963),wlwse
arcl1itectural
standardof plastic vigorhad afundamental rolein the image
to modernizeSESC.At that time, he materializedhis convictionsin modem
arcl1itecture's
dominanceon vogue:employed i11dependent
structure,covers
wit/1plain stone slab,brise-soleil,largeopenings,open elements,ramps,etc.
BaixadaSantista was the locationwherehe concentrateda major part ef
l1isactivities,since the end of the SecondWorldWar,when the regionwas
be11efited
by the developingoutbreahthat the worldeconomy waspassing
through From 1945,the scarcityof architectsin the coastlinegenerated
greatprofessionalopportunities,mahing him responsibleforthe d!ffi,sionef
modem architecturein the region.Subsequently,l1isactionearnednational
dimension,beingrequested
for the elaborationof projectsin almost the
wholeBrazilianterritory.
From the most outsta11ding
activitiesthe MasterPlan of Santoscity

moderna na região.
Posteriormente, sua atuação ganhou dimensão nacional,

adversidades acadêmicas resultantes dos períodos de grandes
efervescências políticas.

sendo solicitado para a elaboração de projetos em quase todo
território brasileiro.
Das atividades de maior destaque encontra-se o Plano Diretor
Físico de Santos, elaborado em 1967, estabelecendo pela primeira
vez conceitos como zoneamento do uso do solo, controle da

Apesar do relativo isolamento em que passou seus últimos
momentos, recebeu em vida inúmeras homenagens a exemplo do

densidade populacional dos bairros e criação de áreas verdes.
Através do diagnóstico dos recursos físicos e econômicos da

da arquitetura brasileira (1979).Anos atrás, sua brilhante trajetória
de vida teve o reconhecimento da Câmara Municipal de Santos,

cidade, Oswaldo confiava ao planejamento uma condição
transformadora da sociedade, e considerava o profissional
arquiteto como o único agente qualificado para a sua elaboração
e defesa. Nessa linha de pensamento, subordinou a criação
da faculdade de arquitetura na Baixada San tista (FAUS)como

que lhe agraciou o título de Cidadão Emérito.

Colar de Ouro do IAB do Brasil (1973),honraria ofertada apenas
para 8 arquitetos, e o prêmio "Mário de Andrade" concedido pelo
Governo do Estado de São Paulo por ter se distinguido no campo

premissa necessária para assegurar e dar seqüência às idéias
enfocadas no plano.
Na FAUS,Oswaldo foi personagem emblemático, reconhecido
como hábil articulador frente ao antagonismo de tendências
políticas que permeavam a comunidade dos arquitetos e,
particularmente, um negociador sempre disposto a solucionar

-

1 Posto Texaco [fexaco gas station], Santos/ SP, 1952
2 Senac Marília, Marília/SP, 1953
3 Casa de Osmar Gonçalves [Osmar Gonçalves' House], Santos/ SP, 1952
4 Posto Anhangabaú [Anhagabaú gas station], São Paulo/ SP, 1952

3

elaboratedin 1967,and establishingfortheji rst time conceptssuchas soil
zoning use,densitypopulationcontraicifthe neighborhoodsand creationof
greenareas.Throughthe diagnosiscifthe economicand physical resortscif
the city,Oswaldotrustedplanning as a conditionof societytraniformation,
and consideredprofessionalarchitectsas the only qualifiedagentsfor its
elaborationand defense.In that line cifthought,the creationof theJaculty of
arcl1itecture
in theBaixadaSantista (FAUS)wassubordinatedas a necessary
premiseto assureand givesequenceto the ideasJocusedin theplan.
In FAUS,Oswaldowasan emblematicfigure recognizedas skil!fi,l
articulatorfacing the antagonismof politicaltendenciestlwt werein the
architectscommunity and,solely,an arrangeddealeralways readyto solve
academicadversitiescomefrom theperiodscifbigpoliticaleffervescences.
Despite the relative isolationthat he went throughduringhis lasts moments,
he receivedcountlesshomagesduringhis l!fésuchas the GoldenNecklace
and the "Máriode
Jrom IAB (1973),a homagegivenonly to 8 arcl1itects,
Andrade"prizegrantedby the SãoPauloState Governmentforlwving
(r979). Yearsago,his
distinguishedin thejield cifBrazilianarcl1itecture
brillianttrajectorywasrecognizedby the of the MunicipalChamberof
Santoscity, whichawardedhim the title of an EmeritusCitizen.

- -----
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ícaro de Castro Mello (1913 - 1986) Formou -se pela Esco la

de 50 anos de sua int en sa dedi cação profi ss ional, es ta exposição

Polit éc nica da Universidad e de São Paulo e m 1935. Int egra nt e da s

d es ta ca aqu~les qu e mar caram a pais age m da s cidades brasileiras,

primeiras gerações de arquitetos mod erno do Brasil, des de cedo

denotando rigo r téc nico, co nstrutivo e mar cante criatividade. Os

se envolveu na luta pela renov ação e regulam e nta ção do exe rcício

proje to s selecionados foram agrupados em 3 grandes conjuntos

da profissão de arquiteto e pela cria ção do ensino autônomo da

d efinidos pela s temáticas , probl emas e soluções técnico -espaciais:

arquitetura no país. Membro ativo do Instituto d e Arquitetos do

os ginásios do Ibirapuera (1952) em São Paulo; de Bertioga (1962),

Brasil, foi presidente por 3 gestões do departam ento de São Paulo

d e Fortaleza (1964), de Recife (1969), de Brasíli a (1970) e da Alusud

(1956-1961) e da direção nacion al (1960-1966). Foi ainda criador

(1985); os es tádios de fut ebol de Rio Claro (1967), da USP (1970),

da APA - Associação Profissional dos Arquitetos, embrião do

o Man é Garrincha em Brasília (1972), e o Corinthians de Itaquera

Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo; vice-presidente

(1980); e tamb ém as piscinas da Água Branca em São Paulo (1950),

da Federacão Panamericana

o Esporte Club e Sírio (1950), a Associa çã o Atlética Banco do Brasil

de Associa ções de Arquit e tos;

presidente do Instituto Cultural
Brasil -Peru; e representante

(1959) e Centro Cultural e Esportivo do SESC em Itaquera (1984).

do IAB na Comissão de Instalacõ es

Esportivas da União Internacional

dos Arquitetos.

Sua carreira ficou marcada pela persist ência da pes quisa e
desenvolvimento

de projetos para centros de convivência e

espaços esportivos públicos ou pri va dos, amplamente
em revistas internacionais

divulgados

e nacionais como I 'arcl1itecture

d 'aujourd'hui ArchitettumPratica,Zodiac,Acrópole,Habitate Arquitetura.
Dos clubes, piscinas, ginásios e estádios projetados durante cerca
166

ÍCARO DE CASTRO MELLO
Ícarode CastroMello(1913 - 1986) graduatedin the PolytechnicSchooloJ

out tlwse that rnarkedthe landscapeofBrazilian cities,denotatingteclmical,

the Universityof SãoPauloin 1935. As a member of thejirst genemtionsof
modem architectsofBrazil, since the beginninghe was involvedin thejight
for the renewaland regulationof the practiceof the architect's profession
autonomous architecturaleducationin the country.
andfor the creationoJ
Architecture, he was
As an activemember of the Brazilian Institute oJ
presidentfor3 mandatesof the department of SãoPaulo(1956-196!) and
of tl1enationaldirection(1960-1966). He wasstill thefounderof APA -

constrnctiveseverity, and outstandingcreativity.
The selectedprojects weregroupedin 3 big assernbliesdefinedby the
thematic, teclmical-spatialproblernsand solutions:thegyrnnasiums
of Ibirapuera(1952) in São Paulo;of Bertioga(1962), of Fortaleza(1964),
ofRecife (1969), ofBrasília (1970) and ojthe Alusud (1985); the soccer
stadiums ojRio Claro(1967), USP(1970), Mané Garrinclwin Brasilia (I972),
and Corinthiansof Itaquera(1980); and also tl1eswimming-poolsoJ
Água
Brancain SãoPaulo(1950), the Sport ClubSírio(1950), the Bancodo Brazil
Athletic Association (1959) and the Sport and CulturalCenterof the SESC
in Itaquera(1984).

Architects, embryo of the Union ojthe Architects
ProfessionalAssociationoJ
of SãoPaulo;vice-presidentof the Pan-americanAssociationof Arcl1itect
s
Federation;
presidentojthe CulturalBrazil-Pen1Institute;and representative
of the IAB in the Commissionof SportingInstallations of the Intemational
Unionof Architects.
research and developmentoJ
His careerwas marked by the persistencyoJ
projectsfor communal centersand publicor private sport spaces,which
werebroadlywidespread in national and intemational magazines as
L 'architecture d 'aujourd 'hui Architettura Pratica, Zodiac,

Acrópole, Habitat and Architecture.

Of the clubs, swimming pools,gymnasiums and stadiums projectedduring
almost 50 years ofhis intenseprofissional dedication,this exhibitionbrings

1 Ginásio de Esportes do lbirap uera [lbirapuera Sports Gymnasium], São Paulo/
SP, 1952. Vista dos acessos [entrances' view]. Foto [photo]: J. Moscardi
2 Ginásio de Esportes de Fortaleza [Fortaleza Sports Gymnasium], Fortaleza/C E,
1964. Vista interna [Internai view]
3 D.E.F.E. - Piscina Coberta Água Branca [D.E.F.E. - Covered Swimming Pool
Água Branca], São Paulo/ SP, 1950. Vista aérea [Aerial view]
4 Estádio de Brasília [Brasília Stadium], Brasília/DF, 1972. Estrutura de concreto
do Estádio de Brasília [concrete structure of Brasília Stadium].
5 Estádio do Setor Esportivo da Cidade Universitária de São Paulo/ SP [Sports
Section Stadium of Cidade Universitária, University of São Paulo/ SP], 1961.
5 Estrutura de concreto do Estádio da USP [concrete structure of USP Stadium]

© Castro Mello Associados
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Heliópo lis con st itui -se na ma i ant iga favela e m São Paul o, e co nta

algum a colab oração, no fin al de 2 003-

hoje, co m o impr ess ion an te núm ero de

lá es tive vá rias vezes, e m reuni ões com os líderes comuni tá rios e

110.000

morado res. E as

favelas nJda ma is são do qu e in vasões urb an as.

tamb ém a nd and o muit o pelas ru elas, a fim de melh or co nh ece r

Como se trata de invasão, não há regra urb an ística a obedece r, a

essa realid ade. Conve rse i muit o com os mor ador es . Evident emente

não ser a da sob revivê ncia. Ass im , n as fave las não ex istem rec uos

qu e as n ecess idades priorit árias d as fave las con ce ntr am -se na

la tera is e mu ito men os recuo de fren te . A s casas, case br es ou

impl ant açã o do sa n ea me nto bás ico, da canalização dos có rregos

ba rracos, ocupa m tota lm ent e o pe rím etro das "ru as". E, ta mb ém

(verd ade iros duto s ab erto s de esgo to s). Outr a provid ê ncia

inex iste Códi go de Obras . As ja nelas se abr em para ond e dá. Se não

reivindi cada é o reco nh ecim ento legal, que é a obt en ção de escr itura

dá, a de pend ência é um a simpl es alcova. Com isso, as "edificações"

ou docum ento de po sse , poi s sendo in vasão, os morador es da favela

ocup am pra ticam ent e IOO % da área in vadid a.

não tê m end ereço reco nh ecido. Não sã o cid adãos.

Pessoa lm ent e, eu ac redi tava até

Esses se rviços fund ament a is sã o de respon sabilid ade do pod er

20

an o a trás, qu e as favelas

eram moradias transitórias e con forme as condi ções eco nômi cas

públi co, minh a colabor açã o só pod eria acont ece r em outro

e soc iais bras ile iras fosse m m elh oran do, as fave las seriam

limit es, com out ras confi gur ações, ond e um a pess oa física pud esse

paulatin ament e ext in ta e seu s m orado res passa ria m, de excl u ídos

tr abalh ar j unto com a comunid ade. Fiqu ei a té emo cion ado com a

para soc ialm en te in cluíd os. Entr e tan to, isso não aco nt ece u . A s

con sciên cia políti ca, com a fraternid ade e solid ariedade da UNAS,

favelas foram se consolid and o de ntro do teci do urb ano em no ssa e

órgão repr ese nt a tivo da comunid ade. l á conl1eci o Jo ão Mirand a,

e m todas as cida des de maior port e da Am érica l a tin a.

seu pres ident e, o Geraldo , o Sabino, o Cacá, a Genés ia, o Fábio ,

Daí m eu int eresse e m colab orar com Heliópolis, qu and o um a

a Solan ge e tanto s outro s, ba talh ador es pela in se rção social da

notícia eq uivoca da publi cada num a revista, p rovoco u as lid era nças

comunid ade, qu e passa tamb ém pela edu caçã o e pela saúd e, e

daq uela co muni dade a ent rare m em con tato comi go, soli citando

elimin a de vez qu e "cria nça de favela j á nasce cond enada".

IDENTIDADECULTURALDE HELIÓPOLIS
CULTURAL IDENTITY OF HELIÓPOLIS

I was there seueral times,in meetings with the communitarian leaders and

The Heliópolis is tlie oldestslum i n SãoPaulo, and it presently lwuses the

I also did much walking around the back streets, in arder to get to know

impressiuenumber ef110.000 inhabitants. Theseslums are nothing more
tha11urban inuasions.

their reality better. I did plenty of talhing with the inlwbitants. Euidently
the primary needs of the siums were concentrated in the installation of
basic sanitation, the plumbing efthe ditches (actual open ducts of sewers).
Another claimed need was lauj itl recognition, which is to obtain documents

ruiuing
As it is a matter efinuasion, there is no urban mie to obey,but the s11
one.Tlierefore,i11the siums therearen't many lateral recaiIs aneleuen less
fro 11
t recaiIs. The lwuses,shacksar huts,occupyin totality the perimeter efthe
" treets".Anel,thereis also 11
0 huilding Code.The windowsopen themselues
towarrlsany place.If it is impossible,this roam is a merealcoue.With that, the
"b11i
lrli1g1s"occupypractically 100%efthe inuadedarea.
Perso11
ally, 1 belieuerlabout20 yearsago,that thesesiums weretransitory
chcelli11
gs a11
d that as Bra:ilian ocial and economic co11
ditions improued,
t/1esiums 1co11/
d eL'e11tually becomeextinct and its inhabitants ivo11/
d pass
fro m sociallyexcludedto sociallyincluded. Ho!l'euer,that did 11othappen.
/ums icereconsolirlatedi11our urban 1ceaue,
as ice// as i11ali the largely
populaterlcitiesof Lati11America.
Tlwt's 1d1e11
my i11terest
to collabomteil'ithHeliópolis appearerlbecauseof
a mistahe1111e1c
s publishedi11a maga::::i11e,
tlw leaders/1ipof t/1atcommunity
got i11touc/11l'ith
me, requesti11g
some collabomtio11,
at the e11dof 2003-

of possession, becausefro m hauing inuaded the siums, the inhabitants do not
hauea recogni:ed address. They are not citizens.
Thosefi mdamental seruicesare the responsibility of the public power, my
collaboration afane would 011/
y be able to happen in other limits, with
other co,!figurations, wherea p/1ysical person could workj oined with the
community. 1 euen became excited with the political conscience,with the
fraternity and solidarity of the UNA, representatiueorgan of the community.
Tl1ereI met]oão Miranda, its president, Geraldo, Sabino, Cacá,Genésia,
Fábio,Solangeand so many others,w/10werefightersfor the social insertion
of the comrrnmity that alsogoesby the education and health, and eliminates
for oncethat "slum childrenarealreadyborn condemned".
As suc/1,tl'e conueiuedt/1e1corkto be deueloped:

"••
1••

••
••

,·

---- -

Assim , delineamos o trabalho a ser desenvolvido:
Ruy Ohtake e Comunidade de Heliópolis
IDENTIDADE CULTURAL DE HEUÓPOUS
A cor em Heliópolis

Ruy Ohtake

Arte -educacão- Encontros e Aulas
Biblioteca de Heliópolis
Escola de Computação e Informática

São Paulo, 1938
Vive e trabalha em São Paulo

Cinema de Heliópolis
Galeria de Exposições de Heliópolis
Centro Cultural de Heliópolis
Feirinha de Heliópolis
É o que mostraremos na Bienal. Através de painéis fotográficos,

vídeos permanentes, textos e depoimentos. A comunidade de
Heliópolis também fará uso do pequeno auditório apresentando
as várias atividades lá desenvolvidas, como dança, música,
performance, além de promover debates e palestras sobre a
questão da identidade, dos problemas dos bairros periféricos, na
inclusão social e espacial, dos direitos da mulher, da questão da
infância e da adolescência.

-

CULTURAL IDENTITY OF HELIÓPOLIS

Ruy Ohtakeand HeliópolisCommunity

The calorin Heliópolis
Art-education- Meetingsand Classes

Ruy Ohtake

Libraryof Heliópolis
Schoolof Computationand data processing
HeliópolisCinema
GallerycifExhibitionof Heliópolis
CulturalCenterofHeliópolis
HeliópolisFair
This is what we will show in the Bienal. Throughplwtographicpaneis,
permanent vídeos,texts and statements. The Heliópoliscommunity wi/1
also use the small auditorium topresent the severa/activitiesdeveloped
there,such as dance, music and pe,formances,besidespromotingdebates
and lecturesabout the issueof identity,ciftheproblemsof the peripheral
neighborhoods,of the spatial and socialenclosure,of women'srightsand the
issueof childhoodand of adolescence.

SãoPaulo,1938
Livesand works in SãoPaulo
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O IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

ordenado, o primeiro calçadão de pedestres do Brasil;

de Curitiba foi criado em 1965,a partir da constatação de
que grande maioria dos planos urbanísticos dificilmente

De 1976 a 1g85- a descentralização administrativa com a criação das
Administrações Regionais e a priorização do transporte público;

eram implementados. Desde sua criação passou a detalhar
e acompanhar a evolução e implantação do plano diretor de
urbanismo, que delineava as diretrizes de desenvolvimento para a
cidade de Curitiba.

De 1986 a 1995- o desenvolvimento sustentável com a
implantação de programas ambientais e qualidade de vida;
De 1996 a 2005 - a participação do cidadão e consolidação

Sem importar metodologias, um grupo multidisciplinar
formado por arquitetos, engenheiros, economistas, sociólogos,
administradores públicos, e outros profissionais, iniciou o
processo de transformação da estrutura física, econômica, social
e cultural, que consolidou a Curitiba de hoje. O pensamento
estratégico delineado com criatividade e ousadia há 4 décadas
norteia as ações locais de planejamento e provoca a busca
incessante de soluções inovadoras para os problemas urbanos.
Este estado de alerta permanente, aliado à consciência de que a

de Curitiba como cidade pólo da Região Metropolitana, hoje
com mais de 3.000.000 de habitantes. A implantação de
equipamentos e desenvolvimento de programas de facilitação
para o acesso da população.
Em implantação os projetos: Cinturão da Boa Vizinhança, Curitiba
do Futuro, Circulação, Tecnoparque, Se Lig@Curitiba e Marco Zero.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

cidade é um ser vivo, em constante mudança, tem garantido a
harmonia do processo de planejamento de Curitiba, referência
mundial no planejamento sustentável das cidades.
De 1965 a 1975 - a transformação físico-territorial, o crescimento
1
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IPPUC 40 ANOS
IPPUC 40 YEARS

The IPPUC-InstituteofResearchand UrbanPlanningefCuritibawas
createdin 1965,by realizingthat the largemajorityof urbanmasterplans
hardlywereimplemented.Sinceitsfoundation, it startedto detailand
accompanytheevolutionand implementationof the urbanmasterplan,
whichdelineatedthedirectivesof developmentforCuritiba.
Witlwutmaking useefoutsidemethodologies,
a multi-disciplinary
groupformed by architects,engineers,economists,sociologists,
public
administrators,and otherprofessional,startedtheprocesseftraniformation
of thecultural,social,economic,andphysicalstructure,whichconsolidated
to currentCuritiba.The strategicthoughtdelineatedwith creativityand
daringfor4 decadesleadsthe localactionsof planning andprovokesthe
endlesssearchfor modernsolutionsfor the urbanproblems.
that thecity is an alive
Thisstateefpermanentalert,linkedto theconscience
being,in constantchange,hasguaranteedtheharmonyeftheprocessef
planningefCuritiba,worldreferencein thesustainableplanningefthecities.
From1965to 1975- the territorial·physical
traniformation,theordered
growth,thefirst side walk(calçadão)
of Brazil;
From1976to 1985- theadministrativedecentralizationwith thecreationof
theRegionalAdministrationsand thepublic transportpriority;

From1986to 1995- t11esustainabledevelopmentwith the implementation
efenvironmentalprogramsand qualityeflife;
From1996to 2005- theparticipationefthecitizenand consolidationoJ
Curitibaaspole cityfor theMetropolitanRegion,nowadayswith more
t1wn3.000.000 inhabitants.The implementationof equipmentand
developmentoffac ility programsfor the accessof thepopulation.Under
implementation,theprojects:Cinturãoda BoaVizinhança,Curitibado
Futuro,Circulação,
Tecnoparque,
SeIig @Curitibae MarcoZero.
Instituto de Pesquisae PlanejamentoUrbanode Curitiba

1 Calçadão de pedestres [Pedestrian walkway], 1972.
2 Jardim Botânico Franchete Rischbieter [Franchete Rischbieter Botanical
Garden], 1991 - estufa de plantas [greenhouse]
3 Parque Barigui [Barigui Park], 1972
4 Ópera de Arame [Wire Opera House], 1992.
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A Mostra Especial de Arquitetura da Iluminação c1iada pela AsBAI

traduz nessa técnica de aplicação que é a iluminação. O arquiteto de

-Associação Brasileira dos Arquitetos de Iluminação -para a 6ª EIA

iluminação atua com o conhecimento das especificidades do espectro

selecionou projetos que apresentam a cont1ibuição da arquitetura da

da luz -desde a tradução desse espectro até aquilo que é produzido a

iluminação para a qualidade de vida das pessoas ab·avés da iluminação

partir dele as luminárias, as lâmpadas e a sua integração.

a1tificial de ambi entes internos e exte rno s, públicos e p1ivados, de

O objetivo da AsBAI é divulgar a importância da iluminação artificial

maneira confortável, estética e adequada ao meio ambie nt e.

no âmbito da arquitetura e a promoção.junto à indústria nacional, de

Os projetos apresentados são a b·adução simp les e objetiva do

luminárias, lâmpadas e reatores visando o aprimoramento do produto

diferencial da ilumina ção a1tificial resultante da criação do profissional

nacional - técnica, econôm ica e esteticamente.

de luminot écnica . Neles, ficam evidentes os aspectos dos projetos de

Estão participando da mostra os seguin tes arquitetos e projetos:

iluminação na valorização do projeto de arquitetura e na qualidade do

Altimar Cypriano , São Paulo/SP

ambiente.

Shopping Pirituba - Iluminação do Paisagismo- São Paulo/SP

AAsBAI foi criada para reunir arquitetos que se dedicam a projetar

Ana Moraes , Rio deJaneiro/RJ

a iluminação artificia l de edifícios e do espaço urbano. Sua principal

Elevado da Perimetral - Rio deJaneiro/RJ (r)

finalidade é a qualificação da atuação profissional pela caracterização

Carlos fortes , São Paulo/SP

correta da atividade -relacionada exclusivamente à arte/ciência da

Universidade SENAC/Campus Santo Amaro- São Paulo/SP (g)

ilumina ção.

Claudia Torres e Maria Beatriz Esteves , Recife/PI

Esclarece que a atividade do arquiteto de iluminação congrega,

Paço Alfândega - Recife/PE (12)

sim ultan eament e, aspectos da criatividade, do conhec imento

Cristina Maluf , Porto Alegre/R S

arquit etônico e cultur al, tanto quanto do conhecimento técnico

Microcervajaria Dado Bier- Porto Alegre/RS (8)

e científico. Ela agrega conhecimento científico específico que se

Isther Stiller , São Paulo/SP

MOSTRAESPECIALDE ARQUITETURADE ILUMINAÇÃO
LIGHT DESIGN SPECIALEXHIBITION

TheLightDesignSpecialExhibitioncreatedby AsBAI-BrazilianAssociationef
LightDesigners-for the6ª'EIA selectedprojectsthatpresentthecontribution
eflight designfor thequalityefpeople'sliuesthroughartificiallightingof
priuate,public, externai and,and internaienuironments,in a comfortable
way,estheticaland adequateto theenuironment.
Theprojectspresentedarethesimple and objectiuetranslationsef
thedif.ferentials
of artificiallightingresultantfromthe creationof the light
designers.In them, theaspectseftheprojectsef lighting in the ualorization
eftheprojectof architectureand in thequalityof theenuironmentare
euident.
AsBAI wascreatedto gatherarchitectsthat drawtheartificiallightingof
buildingsand of the urbanspaces.Its main purposeis tl1equalificationof
theprefessionalactionby the correctclwracterization
of theactiuity- related
exclusiuely to thearUscience
of lighting.
It clarifiesthat theactivityof the light designerscongregates,
simultaneously,
aspectsof creatiuity,of architecturaland culturalknowledge,as much as ef
thescientificand technicalknowledge.It addsspecificscientificlmowledge
that is translatedin lighting.The architectoflightingactswith the
knowledgeof thespecificsof the lightspectrum- sincethe translationof that

spectrumto tlwt which is producedfrom it: the lights,the lightbulbsand its
integration.
The aim of theAsBAI is to diuulgetl1eimportanceof artificiallighting in the
scopeof architectureand tliepromotion,to the nationalindustryef lights,
light bulbsand reactorsaiming at the improuementof nationalproducts
- tecl111ically,
economicallyand esthetically.
Thefo llowingarchitectsand projectswereselectedfor this show:
Altimar Cypriano , São Paulo!SP

ShoppingPirituba- landscapelightdesign- SãoPau/o/SP
Ana Moraes, Rio dejaneiro/RJ

Elevadoda Perimetral- Rio de]aneiro/R] (r)
Carlos Fortes, São Paulo!SP

SENACUniuersity!Santo
AmaroCampus-SãoPaulo!SP(9)
Claudia Torres e Maria Beatriz Esteves, Recife!PE

PaçoAlfândega- Recife!PE(I2l
Cristina Maluf, Porto Alegre/RS

Microceruejaria
DadoBier- PortoAlegre/RS(8)
Esther Stiller, São Paulo!SP

BankBostonheadquarters- SãoPaulo/SP (3)e (4)
Gilberto Franco, São Paulo, SP

2

foto: Nelson Kon
4

-

foto : Guinter Parschalk

foto: Peter Gasper

7

Sede do Bank Boston - São Paulo/SP (3)e (4)
Gilberto Franco, São Paulo/SP

Estação da luz - São Paulo/SP (15)
Guinter Parschalk , São Paulo/SP

Casa de Cultura de Israel - São Paulo/SP (5)
José Luiz Galvão, Rio deJaneiro/RJ

Casa da Cultura de Petrópolis , Ilumina ção extern a - Petrópolis/RJ
Mônica Luz Lobo, Rio deJaneiro/RJ

Igr~a Matriz de Sto. Antônio -Tiradentes/MG

(14)

Nidia Borelli , São Paulo/SP

foto: Nelson Kon

Apartamento de solteiro, São Paulo/SP (13)
PeterGasper , Rio deJaneiro/RJ

Museu Oscar Niemeyer- Curitiba/PR

(6)

Plinio Godoy
, São Paulo/SP

Bio Ritmo Platinum , Shopping Higienópolis - São Paulo/SP
Rosane Haron , São Paulo/SP

Edifício SERASA- São Paulo/SP (2) e (7)
Solange Chroniaris U<ika
Chroniaris) , Maceió/AL

Capela do Santíssimo , Convento dos Capuchinhos , Maceió/ Al (rnl

-

Luz Train Station - SãoPaulo!SP (15)

Guinter Parschalk, São Paulo!SP
IsraelHouseof Culture- SãoPaulo!SP (5)
José Luiz Galvão, Rio de]aneiro/RJ
PetrópolisHousecifCulture,externailight design- Petrópolis!R]
Mônica Luz Lobo, Rio de]aneiro/RJ
Santo Antônio Church-Tiradentes!MG (14)
Nidia Borelli, São Paulo!SP
Single's apartment, SãoPaulo!SP (13)
Peter Gasper, Rio de Janeiro/RJ
OscarNiemeyer Museum - Curitiba/PR(6)
Plínio Godoy, São Paulo!SP
Bio Ritmo Platinum, ShoppingHigienópolis- SãoPaulo!SP
Rosane Haron, São Paulo!SP
SERASABuilding- SãoPaulo!SP (2) e (7)
Solange Chroniaris (Kika Chroniaris), Maceió/AI
SantíssimoChapei,Capucines'Monastery,Maceió/AI (w)

foto: Silvio Romero

13

8

foto: Sergio Vergara

9

foto: Nelson Kon

11

12

foto: Peter Gasper
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14

foto: Nelson Kon

Minha relação com a cidade tem sido estreita tanto no trabalho

Odil éa S€tti Toscano

que venho desenvolvendo como profissional como na vida

São Paulo , 1934

acadêmica. No mestrado, escrevi e desenhei a minl1a imagem

Vive e trabalha em São Paulo

de cidade e em alguns momentos, revisitando São Paulo. Em
seguida na tese de Doutorado , estive preocupada com a cidade
contemporânea

Mural - sem título. Estação de Metrô São Bento [Mural - untitled. São Bento

na visão de Giovanni Battista Piranesi. Escrevi e

Underground Station], São Paulo/ SP, 1990 / 1991. Chapas de aço, com pintura

usando o desenho como caminho, tentei decifrar os movimentos e

de esma lte sintético, parafusadas sobre parede de concreto [Steel foils, with

tensões emanados de suas águas -fortes e desenhos .

synthetic enamel painting, bolt to the concrete wall]. 140m x 3,50m. Foto

São

2

séries a bico de pena e aguadas que pretendo

[photo]: Cristiano Mascaro
2 Mural - sem título. Estação de Metrô Paraíso - Acesso ao viaduto Santa

mostrar na Bienal.

Generosa [Mural - untitled. Paraíso underground station - Access to Santa

Para este catá lo go, no entanto, será mais adequado reproduzir

Generosa viaduct],São Paulo/ SP, 1990 / 1991. Pintura sobre concreto - tinta

alguns painéis e murais que projetei e que estão em estacões de

acrílica [Painting on concrete - acrylic paint] . 5,85m x 6,60m.

metrô, estações de trem ou terminais rodoviários.

Foto [photo]: Cristiano Mascaro
3 Mural - sem título. Estação de Metrô Paraíso - Hall de acesso à plataforma

O estudo dos suportes para esses elementos no espaço público é

[Mural - untitled. Paraíso Underground Station - Platform Access hall] - São

curioso, quando se considera os fluxos dos usuários que circu lam

Paulo/ SP, 1990 / 1991. Pintura sobre concreto - tinta acrílica [painting on

a pé, ou saem e chegam nos trens. Estações são pontos de convívio

concrete - acrylic paint]. 3,20m x 33,00m. Foto [photo]: Cristiano Mascaro
4 Painel - sem título. Terminal de Ônibus de Santo Amaro [Panei - untitled . Santo

rápido mas expressivos na vida da cidade.

Amaro Bus Station Terminal] - São Paulo/ SP, 2002. Pastilhas de vidro (Vidrotil)

Partem e chegam as pessoas sem que antes se tenham apropiado

aplicadas com argamassa sobre parede [Tiles Glass (Vidrotil) applied with

um pouco desses espaços.

mortar on lhe wall]. Foto [photo]: Odiléa Toscano
5 Painel - sem título. Estação Ferroviária Largo Treze - Largo Treze [Panei
- untit led. Largo Treze Railway Station] - São Paulo/ SP, 1986 . Pintura acrílica
sobre parede [Acrylic painting on wall]. Foto [photo]: Cristiano Mascaro
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ODILÉASETTITOSCANO
My relationwitl1the city lws beennarroweitherin the work,whid1I haue
beendeuelopingas a professional ar in my sdw larly life. In the master's
dissertation,I wroteand I drew my image efcity and in some moments,
comingback to uisitSãoPaulo. Right away, in the Doctoratethesis,I was
worriedabout the contemporarycity in the uisionof GiovanniBattista
Piranesi.I wroteand used the drawingas a way;I tried to decipherthe
mouementsand tensions emanatedfrom his etchingsand drawings.
Thereare2 seriesof drawings that I intend to show in the Bienal. For this
catalogue,lwweuer,it will be more suitableto reproducesome paneis and
murais that I designedand whichare in subway and train stations, ar
bus terminais. The study of the supportsfor tlwse elements in thepublic
spaceare curious, when taking into consideration the userscirculation by
foot, ar w/10leaueand arriueon the trains. Stationsare points of quick but
expressiuesociabilityin the city life. Peopleleaueand arriuewitlwut lwuing
owned these spaces a little.
Odiléa Setti Toscano
SãoPaulo, 1934
Iiues and worksin SãoPaulo
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Estes trabalhos representam uma importante atuacão do Instituto

Concurso Barão de Mauá

de Arquiteto do Brasil, na defe a e divulgacão da qualidade de

Premiacões IAB/Al

arquitetura através da organizacão de prem iacões e concursos de
arquitetura que vi am selecionar e premiar traball1os apresentados

Premiacões IAB/MG

por arquitetos e suas equipes.
E Lãa represe ntados trabalhos selecionados por vários

Concurso Público Nacional de Arqu itetura - Sede da Orquestra
Sinfôn ica de Mina Gerais.

departamentos do IAB,além de concursos também organizado

Concurso para Edifício Sede do Con lh o Regional de Medi ina de
Minas Gerais, CRM.MG.BH.MG.

pela direcão nacional.
Estão pr entes , enlr oulro estado ; São Paulo, Rio Grande do

e

2004

Museu de Congon l1as do campo, Concur o realizado pela U ESCO

Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Alagoa

Concurso para Edifício Sede do Procurador ia Regional da
Repúb lica.

Premiacões IAB/SP

Concurso The Grand Museu m of Egypt, Cairo, ln te rnational

Premiacão IAB

Design Compet ition, 2002.
Concurso Público - An te-Projeto Sede Adm ini strat iva

2 004

Concurso Público

acional Habita ampa

oncurso Bairro Novo
70. Premiojoven

Arquilelo - Prém io Arquiteto Eduardo Kneese

de Mello
Pr mioCaue - Obra realizada

Un ivers idade Federa l de Uberlând ia/MG.
Concurso para Plano Direto r Campus II - FUMEC,Belo
Hor izon te/MG.

Premiacõe s IAB/RJ

Concurso para Plano Diretor Camp us II - FUMEC.Belo
Hor izonte/MG .

Premiacão IAB

Premiacões IAB/R S

lll

2 004

Pr miação Anual
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2003

Projetos elas ificados ou mencionados nos concur sos organizados

MOSTRA DE CONCURSOS E PREMIAÇÕESDO IAB
IAB CONTESTS AND A WARD S EXHIBITION

TIIC'irorkshl'rl'sl10ll'11rl'prC'
SC'
lll a11important actil'ityof t/1eBra:ilia11
SC'anelrlil'lllgationof arc/1itecturequali ty
111sti
tulC'of ArcltiIC'Cl
s i II tlierlefC'11
t/1rou
gli t/1C'
orga11i:atio11
of arc/1ite
ctuml aicarrls a11dco11tests,
1chic/1
aim at
srll'cti11ga11da1cardi11
g imrks prl'sented by arc/1itC'
cts anelt/1C'ir
teams.
HrrC'i11
, srlfftl'rl imrhs from mrious depar/111('1)/
S of IAB are representeei,
apartfro111tllC'co11lC''ils
orga11i:C'd
by tlil'natio11aldirectio11.
A111011
g ot!IC'r
stalC's,
tl1C'rl'
arl'Sào Pm,lo, Rio Gm11dedo ui, Rio deJaneiro,
GC'mis,a11dAlagoa'i.
M111as

Congonlias Museu111, Contestorga11i:ed by UNESCO
Arcl1itect11reational Public Co11test-Minas GeraisSymp/1011
y Orcl1estraseat
Contestfor the Hearlquartersof the Medicine Regional Council ofMi nas
Gerais, CRM.MG.BH.MG
Co11te
stfor t/1e Hearlquartersof thw Republic'sRegional Prornrator'so_ffice
Contest:''The GranelMuseum ofEgypt, Cairo,International Design
Co111petition,
2002''
Public ContestPreli111i11ary
Projectfor tlie Ma11ageme
11L eat of the Federal
U11iL'ersity
cifUberlândia!MG.

IABISP A wa rds

e/MG.
ContC'stfortl1C'
Master PiemefCampusII- FUMEC.Belo Hori::::ont

IAB Awa rd 2004

IABIRS

atw11alPuhlicCo11lC'sl
HahiLaSmnpa
011tr,tBmrro m·o

SC'lectC'd
ar 111C'11tio11ed
projC'cL
s i11Lhe co11tests
organi:edby IAB/ RS
SelC'cted
ar /ll('/)tionC'd
projects i11the co11tests
organi:edby otherin titutions

7//1. A1rnrrlof Yo1111g
Arc/11/C'Cls
- Arcl1itC'cl
EduardoKIIC'C'SC'
dr Ml'lloA1carrl
l l l CaurA1rnrd- E\l'rnlrdprc!jC'C
t

of'thl' state of Rio Gm11dC'
do Sul
ProjC'cls
of Rio Gra11dC'
do ui office , 1d1icl1
tookpart in arcl1itecture
contests

IABIRJ A imrds

out idC'Lhe sLaL
e

IAB Awa rd 2004

Allllll{IIAtrnrrl
011/
r,t Brmíode 1ouo
IABIAL Atmrds 2003 a nd 2004
IABIMG Atmrds
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pe1o IAB/RS
Projetos dassiftcados ou mencionados nos concursos organizados
por outras instituições do Rio Grande do Su1
Projetos de escritórios gaúchos que participaram de concursos de
arquitetura representativos fora do Rio Grande do Su1

?o Prêmio Jovens Arquitetos - Prêmio Eduardo Kneese de Mello
[7th Award of Young Architects - Eduardo Kneese de Mello Award]
2 Concurso Público Nacional HabitaSampa

4

[National Public Contest HabitaSampa]
3 Concurso Público Nacional HabitaSampa
[National Public Contest HabitaSampa]
4 Premiação IAB/ SP 2004 - Prêmio Carlos Barjas Millan
[IAB/ SP Award 2004 - Carlos Barjas Millan Award]
5 Ili Prêmio Cauê de Arquitetura [Ili Cauê Award of Architecture]
6 Premiação IAB/ SP 2004 - Prêmio Rino Levi
[IAB/ SP Award 2004 - Rino Levi Award]
7 Concurso Bairro Novo [Contest Bairro Novo]

5

URBANIZAÇÃO DISPERSA E NOVAS FORMAS DE TECIDO
URBANO NO ESTADO DE SÃO PAULO

exposição mostra result ados de uma pesquisa sobre o tema,
desenvolvida no LAP- Laboratório de Estudos sobre Urbanização,
A

Arquitetura e Preservação do Departamento de História da
Arquitetura da FAUUSP,com apoio da FAPESP.Além da área
metropolitana de São Paulo, são focalizadas as de Campinas,

empreendimentos de usos múltiplos; nos padrões de projetos, com
novas formas dé conjuntos urbanísticos , que pretendem dar conta
das mudan ças acima indicadas.
Estas tendem a tomar obsoletos os padrões correntes de controle
do Estado (em todos os seus níveis) sobre o espaço urbano,
sobre as formas de sua produção e gestão. Da mesma forma ,
tendem a tornar obsoletas as formas tradicionais de participação

Baixada Santista, Vale do Paraíba e os demais municípios que

profissional dos arquitetos. Sabemos que processos semelhantes

formam a chamada macro-metrópole.
Convênios firmados com o INPE e o SECOVIpermitiam obter

estão ocorrendo em muitos dos países mais industrializados ,
que apresentam índices elevados de urbanização. O objetivo do

imagens de satélites e docum enta ção sobre os empreendimentos
imobiliários de maior vulto.

projeto é estudar as formas específicas que estas mudanças estão
adquirindo no estado de São Paulo e contribuir para a busca de

As mudan ças ocorrem: com o que tem sido chamado de
urb anizaç ão dispersa e a conseqüente regionalização do cotidiano;

alternativas para seu enfrentamento, em termos de políticas
públicas e políticas de atuação profissional.

nos modos de vida da população, que adquire maior mobilidade ,
organizando seu cotidiano em escala metropolitana e inter-

Nestor Goulart Reis Filho

metropolitana , envolvendo diversos municípios; nas relações

,

190

entre espaços públicos e privados , com o surgimento de espaços
de uso coletivo, com formas condominiais diversificadas; na

Novo tecido urbano: Exemplo : Cariba, Complexo Galleria [New Urban Fabric:

organiza ção do mercado imobiliário, com o surgimento de

[Cariba Company Archive]

Exmaple: Cariba, Galleria Complex]. Fonte [source]: Arquivo - Empresa: Cariba

URBANIZAÇÃO DISPERSA E NOVAS FORMAS DE TECIDO URBANO

URBANIZATION

SCATTERS AND NEW FORMS OF URBAN

WEAVE IN THE STATE OF SÃO PAULO

The exhibitionshowsthe resu1ts oJ
a research aboutthe issuesdeue1oped
in theLAP - Laboratoryof StudiesaboutUrbanization,Architecture and
Preservation, of theDepartmentof History of Architectureof the FAUUSP,
with supportfromFAPESP.Beyondthe metropolitanareaof SãoPaulo,
aretheareasof Campinas,BaixadaSantista, Valedo Paraíbaand the other
townsthatform the macro-metropoli
s arefocused.Couenantssignedwith
theINPEand the SECOVIa11ow
ed images oJ
sate11ites
and documentation
aboutthe real estate achievementsoJ
greaterimportance.
Changesoccurwith wlwt lws been ca11ed
thescatteredurbanizationand the
consequent regionali
zation of daily liuing;in the population's waysoflife,
whichacquirelarger mobility, organizingtheirroutinein an metropolitan
and Inter-metropolitanscale inuolvingdiverse towns;in the relationship
between private andpublic spaces,with the collectiuelyused spaces
sprouting,with condominiumforms diversifying;in the organizationof the
real-estate marl~et, with the emergingof multipleprojects,with newforms oJ
urbanjoints, that aregoingto take charge of the aboueindicatedclwnges.
Thesetend to make obso1etethe standardcontrolshackles of the State(in
all their leveis) aboutthe urbanspaceand abouttheforms of theiroutput

and management.In thesame way,it tendsto make obsoletethe traditional
forms of professionalparticipationof the architects.Weknow thatsimilar
processesareoccurringin many of the moreindustrializedcountriesthat
urbanization.The aim of theprojectis to study the
presenthighratesoJ
spec!fic
forms that thesechangesareacquiringin the stateof SãoPaulo,and
contributeto the searchof aitemative waysin whichtoface them,in terms
of publicpolicy and of professionalactionpolicy.
NestorGoulartReisFilho
2 Região Metropolitana de São Paulo e suas áreas de dispersão [São Paulo
Metropolitan Area and its areas of dispersion]. Fonte [source]: Hidrografia e
Limites Municipais - DER - SP - Áreas urbanizadas EMPLASA [Hydorgraphies
and Municipal Boundaries - DER - SP - Urbanized Areas EMPLASA]
3 Região Metropolitana de Campinas [Campinas Metropolitan Areal, 2000. Fonte
[source]: Áreas Urbanizadas - INPE, Limites Municipais e Rodovias - DER - SP
[Urbanized Areas - INPE, Municipal Boundaries and Roads - DER - SP]
4 Regiões de Governo de São José dos Campos e Taubaté [Regions of the
Government of São José dos Campos and Taubaté], 2000. Fonte [source]:
Aéreas Urbanizadas - INPE, Limites Municipais e Rodovias - DER - SP
[Urbanized Areas - INPE, Municipal Boundaries and Roads - DER - SP]
5 Áreas urbanizadas do estado de São Paulo entre 1970 e 2000 [Urbanized
Areas of the State of São Paulo between 1970 and 2000]. Fonte [source]:
Áreas urbanizadas Hidrografia e Limites Municipais - DER - SP [Urbanized
Areas , Hydrography and Municipal Boundaries - DER - SP]
6 Novo tecido urbano - Exemplo: Condomínio Residencial Alphaville [New Urban
Fabric - Exmaple: Alphaville Residential Condominium]. Foto [photo] : Stepan
Norair Chahinian
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RESIDÊNCIAS DE ALVAR AALTO - EXPRESSÕES

pelas quai s pass ou dos anos 20 até os anos 70, mas, ao mesmo

ATEMPORAIS ALVAR AALTO MUSEUM

tempo , elas sempre têm um toque pessoal. As ed in cacões estão

A carreira de Alvar Aalto como arquiteto durou 55 anos, de 1921

solid amente ligadas ao ambiente que as rodeia , que o arquit eto

a 1976. Durante este período , ele projetou quase roo resid ências

freqü entem ente configurou, no sentido que ele desejava, criando

unifamiliares, das quais mais da metade foram construídas.

continuidade entre os espaços int eriores e exteriores.

Desde o início , o projeto habitacional de Aalto foi guiado por uma

Os int eriores, na arqu itetura de Aal to , são caracterizados pela

visão idealista, cujo objetivo era conseguir melhor es condições de

separaçã o entre espa ços públicos e privados. Suas salas de esta r

moradia para todos. Ele entendeu que havia necessidade de urna

são freqüentemente

reforma socia l e atribuiu grandes responsabilidades à arquitetura.

mobiliário é cu idadosamente projetado.

Aalto diz: "a arquitetura não pode salvar o mundo, mas pode ser

A expos ição destaca 16 habitações unifamiliares projetadas por

um bom exemp lo ".

Alvar Aalto desde a Manner House (1923) até a Villa Mairea e Villa

Sua filo ona se cristalizou em 1957:

Skeppet (1970).

espaços adequados à diversas atividades e seu

.....''há um motivo superior, também na arquitetura, que está
sempre aparecendo , é a idéia de criar um paraíso. Este é o único
propósito dos nossos edifícios. Se não mantivéssemos

Markku Lahti

esta idéia

conosco, os nossos edifícios seriam mais simples , mais triviais e
a vida seria ... bem, a vida levaria a alguma coisa ?".

As habita ções unifamiliares formam um variado e fascinante
conjunto na extensa produç ão de Aalto. Nelas, as características
de sua arquitetura podem ser vistas e também as mudan ças
196

ALVARAALTO
ALVAR AALTO HOUSES - TIMELESS EXPRESSIONS
ALVAR AALTO MUSEUM

AluarAalto's careeras an architect1astedfor 55 yearsfrom 1921 to 1976.
Duringthat time,he wasableto design almost 100onefami ly lwuses,more
than half of whichwerebuilt.
Fromthe uery beginning,Aalto's lwusing design wasguidedby an
idealism, the aim of whichwasto achieuebetter lwusing conditionsequally
for euerybody. Therewasa social reform inside him, w/10set out heauy
responsibilitiesfor architecture.Aalto said:"Architecture cannotsaue the
world,but it can act as a goodexample".
He crystallized his philosophyin 1957 asfo1/ows:"There is an ulterior
motive, too, in architecture, which is always peeping out from
around the corner, the idea of creating paradise. It is the only
purpose of our buildings. if we did not carry this idea with us the
whole time all our buildings would be simpler, more trivial and life
would be - well, would life amount to anything at all?"
O11
efa mily lwusesform a uaried andfascinating w/10/ein Aalto'sextensiue
output. In them the basic011tli11
esof his arcl1itecture
ca11beseen and the
changesit underwe11t
fro m the 1920s to the 1970s,but at thesame time there
is alwaysa personaltouchin them.The buildingsarefirmly tied with their

surroundings,which the architecthas often shapedin thedirectionl1e desired
by creating continuationsof the inside spacesoutside.
Aalto's arcl1itecture
in indoorspacesis markedby a distinctseparationbetween
publicandprivate. His liuingrooms areftequentlyreceptionspaces
for business
entertainingand whicharecarefúlly designedrightdoumto thefi1rniture.
Theexhibition highlight
s 16 tofamily lwusesby AluarAaltostartingftom
MannerHouse(1923)andgoing viaVil/aMaireaandVi/laSkeppet(1970).
MarkkuLahti
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Casa de Maire e Harry Gullichsen, presidente da Companhia
Ahlstrõm, Noormarkku (perto de Pori/ Finlândia [Home for Maire and
Harry Gullichsen, the head of Ahlstrõm Company, Noormarkku (near
Pori)/ Finland], 1938 / 1939. Villa Mairea, interior [Villa Mairea, interior].
Foto [photo]: Maija Holma / Alvar Aalto Museum
2 Casa de veraneio de Alvar e Elissa Aalto e ateliê para lazer e
experimentos arquitetônicos , Muuratsalo, Saynatsalo, Jyvaskyla/
Finlândia [Alvar and Elissa Aalto's summer house and studio for leisure
and architectural experiments, Muuratsalo, Saynatsalo, Jyvaskyla/
Finland], 1952 / 1954. Casa experimental em Muuratsalo
[Experimental House in Muuratsalo]. Foto [photo]: Jari Jetsonen
/ Alvar Aalto Museum
3 Casa e escritório do próprio Alvar Aalto, Rijhitie 20, Munkkiniemi,
Helsinque/ Finlândia [Alvar Aalto's own home and office , Riihitie 20 ,
Munkkiniemi , Helsinki/ Finland], 1934 / 1936. A Casa de Aalto,
exterior no inverno [The Aalto House, exterior in winter].
Foto [photo]: Jari Jetsonen / Alvar Aalto Museum
4 A casa do galerista Louis Carré e sua mulher, Bazoches-sur-Guyonne /
França [The house for art dealer Louis Carré and his wife , Bazochessur-Guyonne / France], 1956 / 1961. Casa Carré , exterior [Maison
Carré, exterior].Foto [photo]: Jari Jetsonen / Alvar Aalto Museum
5 Casa do dirigente da companhia florestal Enso-Gutzeit, Summa,
Vehkalahti, Hamina/Finlândia [Manager's house for forest company
Enso-Gutzeit, Summa, Vehkalahti , Hamina/ Finland], 1959 / 1964.
Casa do dirigente C para Enso-Gutzeit, interior [Manager 's House C
for Enso-Gutzeit, interior]. Foto [photo]: Jari Jetsonen / Alvar Aalto
Museum . Foto [photo]: Jari Jetsonen / Alvar Aalto Museum

A Bienal Iberoamericana, desd e sua primeira edição em 1998,

pretendeu abrir um debate entre os profissionais da América
latina , Portugal e Espanha, transmitindo uma corrente de

Participar de um evento como a Bienal de São Paulo implica em
abrir um debate que difunda os objetivos e a continuidade da
Bienal Iberoamericana.

pensamento e estabelecendo pautas de conduta que permitam
criar uma política cultural iberoamericana em arquitetura.
Os países Iberoamericanos formam, neste contexto, uma

A Bienal, neste processo expansivo, tem contribuído para a

força unitária para defender princípios culturais comuns e as

Para nós, é uma honra participar de um acontecimento da

prioridades de suas sociedades. A criação de estruturas e redes

categoria da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo,

de interesses é básica para construir este espaço comum de

como um dos mais importantes encontros arquitetônicos
internacionais, apresentando aqui a exposição de obras e

cultura arquitetônica.
A Bienal Iberoamericana, nas suas 4 edições ocorridas em Madrid
(1998),México (2000), Santiago do Chile (2002) e lima (2004)
adotou os seguintes critérios de atuação: ampliar o conhecimento
e a divulgação das realiza ções da arquitetura e da cidade entre os

atual valorização que a arquitetura iberoamericana desfruta nos
cenários internacionais

projetos selecionados, assim como a exposição digital Panorama
Emergente Iberoamericano e o Concurso de Idéias na Internet.
Sem dúvida , um acontecimento de máximo interesse para o
conhecimento e para a reflexão iberoamericana atual.

profissionais dos país es membros , parti cipar conjuntamente e
criar una consciência crítica comum que ajude a definir espaços de

María Antonia Trujillo Rincón

debate e de reflexão, contemplar os problemas e as oportunidades

Ministra da Habitação

implícitas de cada um dos países e seus perfis individuais
sem contudo deixar de reconhecer a divers idade como fator
fundamental do espaço cultural iberoamericano.
200

BIENAL IBEROAMERICANADE ARQUITETURA
IBERIAN-AMERICAN BIENNIAL OF ARCHITECTURE

continuity of the Iberian-AmericanBiennial.

The Iberian-AmericanBiennial,since itsfirst edition in 1998,intended

The Biennial, in this expansiueprocess,has contributedto the
presentualorizationthat Iberian-Americanarchitectureenjoys in

to start a debate among theprofessionalsefLatin America, Portugaland
Spain, transmitting a clwin efthoughtand establishing conductlineups tlwt
aregoing to create an Iberian-Americanculturalpolitics in architecture.
The Iberian-Americancountriesform, in this context,a singleforce to

internationalsettings.
It is an lwnorfor us to participateof an euentefa categorysuchas that

efthe SãoPauloInternationalBiennialArchitecture,as one of the most

defend the common culturalbeginnings and theprioritieseftheir societies.

important internationalarchitecturalmeetings,we arepresentingherethe

The creation efstructuresand nets of interests is a basisfor building this
common space of architecturalculture.

exhibitionof selectedworksand projects, as well as tl1eIberian-American
PanoramaEmergentedigital expositionand the Contest of Ideason theWeb.

The IberoAmerican Biennial,in its 4 editions,whichoccurredin Madrid
(1998),Mexico(2000), Santiagoof Chile(2002) and Lima (200 4), adopted

Witlwut doubts,it is an euentof maximum interestfor lmowledgeand
reflection efthe present Iberian-American.

thefo llowingcri teria of action:to extend the knowledgeand the disclosure
of the achieuementsefarchitectureand of the city among prefessionals
of the member countries,to participatejointly and create a common criticai
consciencethat help to define spacesefdebateand reflection,to contemplate
each one of the countries and their individual profileswithout,lwweuer,
disregardingdiuersityasfundamentalfactor efthe Iberian-American
culturalspace.
Participatingof an euentsuch as the SãoPauloInternationalBiennial of
Architectureimplies in initiating a debatetlwt di_ffusesthe objectiuesand the

MariaAntonia Trujillo Rincón
HousingMinister

María José Pizarro & Oscar Rueda - 43 apartamentos VPPO de Águila
- Alcatel, C/ Canárias com C/ Méndez Álvaro, Madri/ Espanha [Maria
José Pizarro & Oscar Rueda - 43 apartments VPPO of Águila
-Alcatel, C/ Canarias with C/ Méndez Álvaro, Madrid/ Spain],
2001 / 2003.
2 María José Pizarro & Oscar Rueda - 43 apartamentos VPPO de Águila
- Alcatel , C/ Canárias com C/ Méndez Álvaro , Madri/ Espanha [Maria
José Pizarro & Oscar Rueda - 43 apartments VPPO of Águila
- Alcatel, C/ Canarias with C/ Méndez Álvaro, Madrid/ Spain],
2001 / 2003.
3 José Cruz Ovalle - Universidad Adolfo lbánez de Chile, Avda. Diagonal
Las Torres 2640 , Santiago/ Chile [José Cruz Ovalle - Adolfo lbánez
Chile University, Diagonal Las Torres Avenue 2640, Santiago/ Chile],
2001 / 2002

2
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Clemen Holzm eister pod e se r considerado um dos arquitetos
ma i influ ent es da Áu tria desde Otto Wagner. uéJex tensa obrn
abrange as méJÍS vmiadas éÍreéJsda arquitetura, se mpre res peitando
as carac terí ti a do lornl e as ex igências do client e.
O propó ito desta exposicão é apresentar ava ta obra do arquiteto
no éJmbito int ernéJcional.
ua int ensa éJtividé!decomo projetistéJe as con tru cõe daí
res ultant e , na Áustria, néJTurqui a néJAlemanha, des pertaram ,
na época, atenc5o téJmbé m no Brasil, Fazendo om que autoridade
do governo e autoridad e ecles iéÍstica lhe incumbi se m de
elaborar proj to s, que ele, tendo a dupla cidadania au tro bra il ira, a eitou com muito int ere e.
A exposicao ve m acompanhada de cita cões do próprio éJrquiteto.
Delibera dam ent e esco lhida s, elas ilustram sua atitude téJnto
como arquiteto quanto ua importan ia orno professo r e
mes tre por geraco e;.
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CLEMENS HOLZMEISTER
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1 Igreja Rio de Janeiro (projeto), Rio de Janeiro/ Brasil, 1939 [Church in
Rio de Janeiro (Project), Rio de Janeiro/ Brazil, 1939]
2 Catedral Rio de Janeiro (projeto), Rio de Janeiro/ Brasil, 1939
[Cathedral in Rio de Janeiro (project), Rio de Janeiro/ Brazil, 1939]
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3 Festspielhaus (teatro dos festivais), Salzburg/Austria, 1926 / 19551960. Vista interna [Festspielhaus (festivais theatre), Salzburg/Austria ,
1926 / 1955 -1960. Internai view]
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4 Primeira fase do planejamento urbano de Ancara/Turquia, 1927 / 1932
e 1937 [First phase of urban planning of Ankara/Turkey,
1927 / 1932 and 1937]
5 Festspielhaus (teatro dos festivais), Salzburg/Austria, 1926 / 1955
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-1960 [Festspielhaus (festivais theatre), Salzburg/ Austria,
1926 / 1955-1960]
6 Catedral Belo Horizonte/ Brasil, 1939 [Cathedral in Belo Horizonte/
Brazil, 1939]
7 Crematório , Viena/ Austria, 1921 [Crematory, Vienna/ Áustria , 1921]
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"GRAVURAS A SEREM FIXADAS NAS PAREDES"

heliográfica, e a tiragem sobre matriz gelatinosa.

A OBRA PLÁSTICA DELE CORBUSIER

Esta exposição não tem a intenção apresentar de maneira

A obr a plásti ca dele Corbusier é imensa e composta por milhares
de obras. Mas conservada ao abrigo dos olhares por seu autor

exaustiva a obra em gravura dele Corbusier. Através dos temas
"AMão Aberta ", do "Modular", da "Dançarina", e algumas folhas

durante décadas , foi revelada apenas no início dos anos 50, face

oferecidas por seu autor, mostra facetas que ilustram o lugar

à

notoriedade adquirida pelo arquiteto. No entanto, desde a sua

específico que ocupa a gravura em sua produção artística assim

aprendizagem nos primeiros anos do século XX na Escola de
Arte de Chaux-de-Fonds até os seus últimos dias na costa do Mar

como o seu esforço diário na divulgação de suas idéias.

Mediterrâneo, le Corbusier não cessou de desenhar e de estudar

Fund açã o le Corbusier

a evolução das artes do seu tempo. Muito curioso por todas as
técnicas plásticas, aventurou-se na litografia a partir de 1904,
seguidamente à pintura a óleo em 1917, a água-forte no início dos
anos 20 , e à tapeçaria em 1936. Após a guerra, no auge das reflexões
sobre a síntese das artes, ele se atém à escultura, e aos esmaltes,
nos anos 50.
O interesse dele Corbusier pela gravura nunca foi desmentido.
Além das técnicas tradicionais como a litografia ou a água-forte,
ele experimentou novos métodos de gravura, sob a orientação
de S.W . Hayter, e deu seu retoque artístico a métodos até então
reservados ao uso dos ateliês de arquitetura e de engenharia: a cópia
20a

LE CORBUSIER
"ENGRAVINGS TO BE FIXED ON THE WALLS": THE PLASTIC

in an exhaustiveway. Throughthe themes"TheOpenHand","Modulator",

W ORK OF LE CORBUSIER

"Dancer'', and somesheetsofferedby theirautlwr, it slwwsJacetsthat
illustratethe specificplace that engravingoccupiesin his artisticoutput,as
wellas his daily effort in the divulgationefhis ideas.

LeCorbusier's
plastic workis immenseand is composedof thousandsef
accomplishedworks.But kept out of sightby its autlwrduringdecades
and it wasonly revealedat thebeginningof the 1950s,dueto the notoriety
acquired by thearchitect.
However,.from his studies in theJirst yearsefthe 20th centuryin Clwux-deFoundsArt Schoolto his lasts days in the MediterraneanSea,LeCorbusier
did not stop drawing and studyingthe evolutionefarts.from his time.
Verycuriousaboutall the plastic techniques, he adventuredinto litlwgraphy
.from 1904,followingtowards oil painting in 1917,to elching in the beginning
efthe 1920s,and to tapestry in 1936. Ajter the war,in the boomefthe
refiectionsaboutthe synthesis of the arts,he attainsto sculpture,and to the
enamels, in the 1950s.
LeCorbusier's
interest in engravingwasneverdenied.Besidesthe traditional
teclmiques like litlwgrapliy, ar elching, he tried new methodsefengraving,
undertheorientationefS.W Hayter,and lie gavehis artisticfinal touchto
methodsup to that time reservedto the useefarchitectureand engineering
studios:the lieliographic copy,and thecirculationovergelatinous matrix.
Tl1isexhibition doesnot intend to i11troduce
LeCorbusier's
engravingwork

LeCorbusierFoundation

-

A Mão Aberta, i 963. Litografia em i 2 cores executada pelo Ateliê
Mourlout a partir de um guache original de Le Corbusier. [The Open
Hand , i 963. Lithograph in i 2 colors made by Mourlout studio from an
original gouache by Le Corbusier] © Fundação Le Corbusier
2 A Dançarina, i 954- i 963. Litografia em 8 cores executada pelo Ateliê
Mourlout a partir de uma colagem original de Le Corbusier. [The
Dancer, i 954- i 963. Lithograph in 8 colors made by Mourlout studio
from an original collage by Le Corbusier] © Fundação Le Corbusier
3 O tédio reinava do lado de fora!, 1959. Litografia em 9 cores
executada pelo Ateliê Mourlout a partir de uma colagem original de
Le Corbusier . [Boredom reigned outside, 1959. Lithograph in 9 colors
made by Mourlout studio from an original collage by Le Corbusier] ©
Fundação Le Corbusier
4 O Modular , i 956. Litografia em 6 cores executada pelo Ateliê
Mourlout a partir de uma colagem original de Le Corbusier. [The
Modular , i 956. Lithograph in 6 colors made by Mourlout studio from
an original collage by Le Corbusier] © Fundação Le Corbusier
5 Garrafas, i 923- i 960. Litografia em 6 cores executada pelo Ateliê
Mourlout a partir de uma colagem original de Le Corbusier. [Bottles ,

i 923- i 960. Lithograph in 6 colors made by Mourlout studio from an
original collage by Le Corbusier] © Fundação Le Corbusier
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NEW TERRITORIES: STUDIO SECCHI & VIGANÓ
E GRUPO SITU
A mostra "New Territories: Studio Secchi & Viganà e Grupo SITU"

compreende urna reflexão sobre o novo papel do es paço aberto
na construção da cidade contempor ânea, base ada em uma vasta
amostragem de projetos , cenár ios e interven ções que foram
realizados , principalmente aque les que redefiniram geografias e
territórios envo lvendo o viver na cidade contempor ânea, como
forma de tornar visíve l um longo percurso da construção do
território. Projetos que produziram inova ções que se contrapuseram
aos modelos funcionais propostos pelo projeto da cidade moderna.
A primeira parte da mostra abarca um grupo significativo de

pesquisas nos territórios da "dispersão" no sistema urbano europ eu,
em via de transforma ção e de reestrutura ção radical.
Cenários e projetos desenvolvidos pelos Studio Secchi & Viganà.
Apresentação dos resultados do I Workshop Internacional
"Conhecimento hi stórico ambiental integrado na
planifica ção territorial e urban a: um contributo de
Bernardo Secchi.", que está embasando o plano urbanístico
do município de Agudos / SP.
Adalb erto da Silva Retto Júnior
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NEW TERRITORIES
NEW TERRITORIES: STUDIO SECCHI & VIGANà
AND GROUP SITU

The exhibition"NewTerritories,Studio Secchi& Viganà and GroupSITU"
concernsa reflection aboutthe new role of the open space in the construction
projects, settings and
of the contemporarycity, based in a large sample oJ
interventions that weredane, mainly those that redefined geographies
and territories inuoluing the liuing in the contemporarycity, as a way to
mahe uisible a long way of territorialconstruction. Projects that produced
innouations, whichwent againstthefu nctional models proposedby the
the modern city.
project oJ
Thefirst part of tlie show comprisesa sign!ficant group of researcl1es in
urbansystem, 0 11 tl1e point
tlie territories oJ"dispersion" in the Europea11
of traniformatio11and of radicalre-structuring. Settingsand projects
deuelopedby the StudioSeccl1i& Viganà.Presentationof the resultsof tl1e
InternationalWorhslwp"Enuiro11me11talHistorical KnowledgeIntegrated
in the Urba11and TerritorialPla1111ing:
a Co11tributionfrom
Bernardo
Seccl1i",w/10is worhingo n the plan ofurbani::::atio
n oft he
Agudos!SP
town oJ
Adalbertoda Silua Retto]1ínior
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articulated territorial
dispositive

-

archipelago+
isotrotropic space
3

1 Plano estrutural de Antuérpia/Bélgica. [Structural Plan - Antwerp /
Belgium], 2003 Autores [authors] : Bernardo Secchi e Paola Viganà.
2 Plano Urbanístico da cidade de Rennes/ França [Urban Master Plan of
the city of Rennes/ France], 2004. Autores [authors]: Bernardo Secchi
e Paola Viganà
3 Novos Territórios, Europa [New Territories, Europe], 2002. Autores
[authors]: Bernardo Secchi e Paola Viganà
4 Projeto de um Teatro na Antuérpia/Bélgica [Plan for a theater
- Antwerp / Belgium], 2005. Autores: Bernardo Secchi e Paola Viganà
5 Projeto da Begraafplaats - Kortrijk/Países Baixos [Project for
Begraafplaats - Kortrijk/The Netherlands], 1999. Autores [authors]:
Bernardo Secchi e Paola Viganà

•

A Suíça é definida por uma relação extrema entre tamanho reduzido

- todos caracterizados por um panorama aberto- toma -se o espaço

e máxima diversidade cultural e política. Um debate se iniciou

para uma transforma ção em direção à visão dialética de 2 opcões

recentemente no país em relação à estrutura fragmentada do sistema

alternativas: um futuro urbano radical ou um futuro natural explícito.

político suíço, caracte1izado por 2757 comunidades autônomas e pelo

Estas "histórias visuais" são baseadas nas características espaciais

princípio dos plebiscitos regulares. Com o cenário de crescimento

e arquitetônicas específicas da situação atual do tenitório, mas

econômico em declínio, assuntos como o pensamento integralizador

também nos cená1ios econômicos e sociais potenciais debatidos pela

e a concentração de forças entraram no foco do debate político. A

popula ção e pela mídia na Suíça. Como exemplo, 'Swiscity'lida com

Suíça terá que reconsiderar atividades como a agiicultura, e por

a tese defendida por geógrafos quanto à possibilidade, dentro de um

consequência, os objetivos futuros do planajarnento urbano e

cenário de concentração, de vastas áreas montanhosas - mantidas até

nacional.

hoje por meio de subsídios do governo suíço para a agricultura -serem

Ao reviver urna idéia que remonta aos anos 60, 'Swiscity' aborda

abandonadas pelo homem e devolvidas à natureza.

a Suíça como uma espécie de megacidade, alongada entre a região

A transformação do presente em um futuro natural e em um futuro

metropolitana de Zmique, ao centro, Genebra, no sudoeste, e Basel,

urbano é mostrada em gi·andes monitores de plasma, de modo a criar

junto à fronteira setentrional. Esta megacidade -co mo um tecido

uma lenta e estética epopéia de desenvolvimento espacial, na qual

urbano -é intercalada por espaços públicos na forma de florestas e

o futuro é criado literalmente a partir do passado , em alternância

áreas rurais. Ao reconhecer um urbanismo suíço específico, situado

cruzada. A utopia proposta, portanto, não é imaginada corno uma visão

entre a natureza domesticada e o conforto suburbano, urbanismo este

completa mas como um campo aberto para distintas possibilidades e

que tende a dissolver qualquer diferenciação entre áreas construídas

riscos. A dialética das transformações propostas se relaciona à condição

e não-construídas do território, 'swisc ity' fornece diferentes hipóteses

democrática da votação pública e, além disso, à preocupação coletiva

para uma modifica ção destes paradigmas.

em relação à mudança contínua do território humano.

A partir de uma visão global da Suíça, urna seleção de lugares típicos
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SWISCITY VISÕES PARA O TERRITÓRIO URBANO
VISIONS FOR THE URBAN FUTURE

Switzerlandis determinedby an extreme ratiociflimitedsize to maximum
politicaland culturaldiversity. Beingverysma/1and highlydecentralized
,
SwitzerlandJrequentlyservesas successfolmodelcifEuropeanfederalism
miniaturized to the extreme.Inside the country,nevertheles
s, a debatehas
startedrecently that takes a morecriticaipoint of viewon thefragmentary
characterciftheSwisssystem. Against thebackground cifdeclinedeconomic
growtli,generalquestions cifintegralthinkingand concentrationcifforces come
intofocus and by this alsothefature goalscifurbanand nationalplanning.
Sincethe 1960s, there existsthe alternativeidea to lool~upon Switzerland
as kind of a mega-city, whichis stretchedbetweenthe metropolitanregions
ofZurich in the centre,Genevain the southwest and Base/at the northern
border,and like an urbanfabricis interspersed with publicspacesin
theform offorests and agricultura/areas.Todaythe ideais rediscovered
particularlyby scientists, urbanand regionalplannersand architects.For
instance, the thesisis put up that within a scenario cifconcentration large
areasin the mountains,wl1ereuntil today the SwissGovernmentsubsidizes
generouslythe agricultura/cultivation ofland, could be abandonedby man
and left againto natureand wilderness.
'Swiscity' is documentingthe status quo ciftliespec!ficSwissurbanism
between domesticatednature,suburbancosinessand r~ned city-life
and puts up distincthypothesisfor a cliangeof paradigm.Out cifa broad

overviewof Switzerland,a selectionof characteristicsitesis undergoing
a visualtraniformation intofature visions.The presentstate of eac/1site
is digita11ymod!fiedstep by step towardsidealizedconditionscifa rather
unexpectedfuture. The alternate changeJrom the presentto a naturaland
to an urbanfature is slwwn on largeplasma monitors, creatinga slow,
aestheticrliapsodycifspatial development.The proposedutopia is not
tlwughtas a closedvisionbut ratheranopen.field cifdistinct
possibilitiesand chances.
Swiscityé uma exposição realizadaem parceriaentreos escritórios:
]essen+ VollenweiderArcl1itektur,Base/,Suíça
Swiscityis an exhibitionproducedin partnershipbetweenJessen
VollenweiderArchitektur,Jrom Base/,Switzerla11d
and Ottoni Arquitetos
Associados,JromSãoPaulo.
Anna]essen,IngemarVollenweider,LorenzI. Zumstein
Ottoni ArquitetosAssociados,SãoPaulo
CláudioKnapp B. Ottoni

-

A Estória de Erstfeld / The S tory of Erstfeld

A Estória de Erstfeld
A história de Erstfeld está fatídicamente ligada ao desenvolvimento da ferrovia

The Erstfe/d Story

suíça moderna no final do século XIX. Como parte do projeto para um novo

railway at the end of 19th century Within the project for a new alp transit (NEAT),

sistema de transporte alpino (NEAT), atualmente em construção, os trens

which is under construction, the European fasttrack trains wi/1enter the new

europeus de alta velocidade entrarão no novo túnel-base sem mais passar por

base tunnel without passing Erstfeld. Therefore the existing station with its depot

The history of Ersteld fatefully is connected with the development of modem Swiss

Erstfeld. Desta maneira, a estação existente, com seu depósito e seu pátio de

and shunting yard wi/1be abolished and the destiny of Erstfeld is fundamenta//y

manobras , será desativada , e o destino de Erstfeld estará fundamentalmente

put into question.

colocado em dúvida .
A tradição industrial do lugar se torna o núcleo lógico para um futuro urbano

The industrial tradition of the place becomes the logic nucleus for an unexpected
urban future of an alpine campus of work and knowledge that takes advantage of

inesperado na forma de um campus alpino para o trabalho e o conhecimento.

an already prepared land for building amidst the alpine heart of Europe.

Este campus tira partido de um terreno já preparado para a construção de

lf there is no wi/1to hold the place the closing of the station also generates a

edifícios no centro dos alpes europeus.

natural vision of total wilderness that benefits of the traditionally exotic quality of a

Na hipótese de não existir a vontade necessária para preservar esta tradição, o

flora emerging next to railway tracks.

fechamento da estação gera uma visão natural na forma de uma floresta em toda
a sua integralidade, com o beneficio das qualidades da flora exótica que emerge
da linha férrea.

Ícones

/cons

Os ícones na forma de botões funcionam como indicações simbólicas para o

Two button-like icons work as symbolic indications for an urban ar an natural

futuro urbano e para o futuro natural. Esta configuração também se relaciona

future. The dialectical configuration also refers to the public realm of the project as

de maneira dialética à dimensão pública do projeto enquanto escolha visual em

a visual pai/ about the future of the swiss territory

relação ao futuro do território suíço.

-

A Estória de Lindt

The Lindt Story

Há alguns anos , após um processo típico de concentração, a filial de Olten do

After a typical process of concentration the Olten based branch of world famous

famoso produtor de chocolates Lindt&Sprüngli foi fechada. O futuro do local,

chocolate manufacturer Lindt&Sprüngli has been shut down some years ago.

localizado junto a um dos principais entroncamentos ferroviários e, portanto, a

The future of a site, located just next to one of the main railway-junctions of the

uma hora de acesso em relação às principais cidades do país, encontra-se ainda,

country and so accessible from ai/ the major cities within an hour, astonishingly still

surpreendentemente, indefinido.

is undecided.

A qualidade do ambiente da antiga estrada de acesso , com sua pavimentação

The atmospheric quality of the old access road with its pavement and the

e suas árvores, serve como origem plausível de uma nova área residencial que

accompanying trees is the plausible origin for the development of a new residential

combina apartamentos sofisticados e casas geminadas .

area that combines fashionable loft living with traditional one-family row houses.

Ao enfatizar a qualidade monumental do conjunto, a descontrução seletiva do

Emphasizing the monumental quality of the ensemble the selective deconstruction

edifício industrial da filial proporciona a base arquitetônica para um equipamento

of the industrial plant provides the architectural basis for an ambiguous cultural

cultural ambíguo, com funcionamento durante o dia e a noite .

attraction of day and night life.

-

A Estória de Lindt / The L m
. d t Story

AFRICA DO SUL,

2005

-

UTOPIA, LUGAR NENHUM, PERTO.

Em contraste com a saturada paisagem -aculturada do mundo
desenvolvido, a paisagem sul-africana é crua, primária,
esmagadora e imensa em seu vazio.
O romântico encantamento da paisagem africana, como é
apresentada aos visitantes, distorce sua complexidade política e
social. Espaços mentais e físicos estão marcados com histórias do
Apartheid e façanhas coloniais. Estes formam a base - o statusquo
- da promulgação da democracia. Neste novo quadro de liberdade,
novas possibilidades, que desafiam as práticas do passado , estão
sendo exploradas.
As rápidas mudanças ocorridas nos IO anos de democracia e a
demanda de uma sociedade em transição tornaram a arquitetura e
o urbanismo uma prática pro-ativa e reativa.
Enquanto a migração rural para os centros urbanos, e a rápida e
extensa urbanização representam um fenômeno global, a busca de
identidade e a ânsia de amenizar a segregação oferecem desafios
específicos.
Cidades sem legislação racial atraem ondas de imigrantes rurais
e caçadores de fortuna, em toda a África. O breve vácuo de poder

ocorrido entre a pré e a pós -eleição nos anos go representaram
um convite à maioria anteriormente excluída. A antiga cidade
colonial, modernista e produto do Apartlieid está sendo reutilizada
e reformada pelas novas formas de viver, pelo transporte e pelo
comércio. Capitalismo e informalidade estão disputando a cidade
a partir de diferentes necessidades e desejos.
A arquitetura est á firmando pé no terreno ético - entre o
comprometimento com as mudanças significativas e a resistência.
Por um lado o desenvolvimento comercial está impondo a
separação física através da utilização do medo e da paranóia como
ferramentas de mercado. Por outro lado os profissionais estão
encontrando formas para incorporar a informalidade e reduzir as
diferenças através da exploração de espaços e usos, que surgem a
partir da nova realidade sul-africana, com o objetivo de superar o
legado de separação física e psicológica.
Nas cidades e em suas vastas periferias, intervenções arquitetônicas
significativas funcionam como a acupuntura liberando a tensão das
áreas físicas, sociais e psicológicas da nação.
A África do Sul pode ser entendida como uma cultura que está no
limite da cultura popular global, de qualquer forma essa "cultura

do limit e", es tar à margem, Fusão, pó , arco-íris, inspira um a
identid ade sul-africana úni ca.
arquit etur a ul-africana é um a celebracão e a expressã o da
permanent e redenni cão de utopi as múltipl a em eu campo de
oportunid ade . Utopia é "lugar nenhum ", mas é próximo .
A

sharpCITY,Joh ann es bu rgo.

-

SOUTH AFRICA 2005 - UTOPIA , NOWHERE CLOSE.

being re-used and reformed by new living, tradingand transportuses.

In contrast to the saturated culture-landscapes of the 'developed world',
SouthAfrican landscape is raw,primai, overwhelming and immense
in its emptiness.
The romantic incantationcifthe Ajrican landscape,as it is marheted to
visitors, belies its politicaland social complexity. Mental and physical
terrains are imprinted with the histories of Apartheid and colonial exploits.
Thesefo rm the basis - tl1e status quo -for the enactment of democracy.
Within this newJreedom, 11
ew possibilities are being explored challenging
past practices.

Capitalism and informality are contesting the cityfrom different poles cif
need and desire.
The architecturalprofession isfinding itsJeet in the ethical realm -between
commitm ent to meaningful change and resistance.On the one hand
comm ercial development is physicallyentrenching separationby employing
f ear and paranoiaas marheting toais.On the other liandpractitioners
arefindin g ways in which to embrace informality and difference through
exploring the spacesand usesof an emerging South Ajrican realityin arder
to overcome the legacy of physical and psyc/10/o
gicalseparation.
Within its citi.es and the vast surroundings, meaningful arcl1itectural
interventions represent points cifacupuncture releasing the tension inherent
in the social, physical, psychological landscapes of a nation.
Smith Ajr ica may be perceived as being on the edge cifglobalmainstream
culture,however this 'edge culture',being at thefri11ge,fi1sio11
, post-, rainbow,
inspires a unique South Ajrican identity.
South African arcl1itecture is a celebration and the expression of a
permanent redefinition of multilayered utopias in its landscapes cif
opportunities.Utopia is nowherebut close.

The rapidchangesbrought about by ro years cifdemocracy a11dthe demands
cifa society in transitionliave rendered arcl1itechire and urbanism as a
proactive/ reactivepractice.
Whilst ruralmigration to the city centres and rapid, sprawling 11r
ba11i
satio11
representa global phenomenon, the questfo r identity and tlie strivi11
g to
alleviate segregation provide specificcliallenges.
Racially de-legislated cities attract wavesof rural immigrants andfort uneseehersJrom ali overA_fr ica.The brief pre-and post-election powervacuum
efthe 1990s presented a11open invitation to tlie previously excluded
maj ority. The city as ex-colonial, ex-nwdernist,ex-Apartheidartifact is

sharpCITY,Johannesburg.

NOVA ARQUITETURA ALEMÃ: UM MODERNISMO REFLEXIVO

A exposição "Nova Exposição da Arquitetura Alemã" apresenta
exemplos da atual arquitetura alemã desde 1990 e da reunificação
da Alemanha. Também apresenta ro escritórios de arquitetura que
trouxeram grandes contribuições para a arquitetura alemã, desde
1960.
Não é mais possível encontrar uma denominação formal comum
às mais recentes fases da arquitetura alemã - provavelmente isto
não se aplica somente à Alemanha. Mas a arquitetura também se
recusa a aceitar qualquer classificação quanto ao estilo.
Existe urna forte tendência sugerindo que a época dos estilos
dominantes é urna coisa do passado, também na arquitetura.
Não ocorre apenas a coexistência de estilos, estes também se
sobrepõem, se interpenetram e fundem-se para criar todos os tipos
de formas híbridas.
É importante lembrar que não é mais possível estabelecer se a
arquitetura é progressista ou retrógrada, mais ou menos moderna,
somente a partir de sua forma e estilo : a arquitetura hoje pode e
deve ser moderna em um contexto social - ou não é moderna.
Sendo assim a exposição "Nova Arquitetura Alemã" mostra que há
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diferentes estratégias orientando a contemporaneidade.
Apesar dessas diferenças, existe algo que poderia ser identificado
como ponto comum na arquitetura alemã contemporânea.
A nova arquitetura alemã não funciona como objeto espetacular
isolado, mas como fato estético intenso e integrado. Sua lógica
deriva das crises sociais e ecológicas do desenvolvimento urbano.
Não se orienta mais pelos conceitos ideológicos de planejamento,
mas privilegia estruturas adaptáveis que permitem flexibilidade
de uso no cotidiano e se integrem, inteligentemente, ao espaço
urbano e à paisagem. O uso controlado dos recursos naturais é um
objetivo importante.
A nova arquitetura alemã exerce a auto-crítica, modernismo
reflexivo.
Ullrich Schwarz
curador
(Traduzido para o ingles por Michael Robinson)

ALEMANHA/ GERMANY
NEW GERMAN ARCHITECTURE: A REFLECTIVEMODERNISM

It doesnot operate in terms of the single spectacularobject,but worksto an

The New GermanArchitectureexhibitionpresentsexamplesof current
Germanarcl1itecture
since1990a11dthe reunijicationoJGermany. It also
introducesro architectureefficesthat hauemade major co11tributions
to
Germanarchitecturesincer96o.
It is 110 lo11ger
possibletofi11da commonformal labelfor the most rece11t
deuelopmentphasesin Germanarchitecture-probablythis doesnot apply
only to Germany.But architecturealso refusesto c01iformto a11ysupe1ficial
stylisticclass!fication.Thereis a greatdeal to suggestthat the time oJ
domi11antperiodstylesis now a thi11gof thepast in architectureas well.It is

aestheticthat is bot/1intensiueand integratiue.New Germanarchitecture
derivesits logicfrom socialand ecological urbandeuelopmentcrises.It
110 longertakesits leadfrom ideological
planning concepts,butfauours
adaptablestructuresthat enablejl.exibleuse in euerydaylife and integrate
themseluesinto urban spaceand the la11dscape
intelligently.SparinguseoJ
naturalresourcesis a11importa11taim.
New Germanarchitecturepracticesselfcritical, reflecxiueModemism.

notjust that a w/10/euarietyoJstylisticforms exist alongsideeachother,they
alsoouerlap,penetrate and mingle to createali sortsoJhybridforms. Cnicial
hereis tlwt it is d<:finitely
no longerpossibleto establishwhetherarchitecture
is "progressive"
or "retrograde",
moreor lessmodem, simplyfrom itsform
and style:today'sarchitecturecan and must be modem in a socialsense-ar
it is not modem at ali.
So the "NewGermanArcl1itecture"
exhibitionreuealsueryd!fjerentstrategies
for addressingthe contemporarysituation.
Despitethesed!fjerences,thereis somethingthat couldbe ident!fiedas
common groundin contemporaryGermanarchitecture.

Ullric/1Schwarz
curator
(Translationby MichaelRobinson)
Curadoria{Curatorshipl:
UllrichSchwarz
Coordenação
{Coordination}
:UrsulaZeller
Organização{Organization}:
Bemd Buroch
Realização/Realization}:
Institutfiir Auslandsbeziehungene.V
Em colaboraçãocom {in Cooperationwith}:Bu11desministerium
.for Verkehr,
Bau-und Wolmungswesen,AuswartigesAmt,
Hamburgiscl1e
Architektenkammer
Projetoexpográfico{ExhibitionDesign}:
StudioAndreasHeller,Hamburg
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CIDADES ARGENTINAS - HOMOGENEIDADE E FRAGMENTOS

visão da arqu it etura superando um mero registro circun stancia l

O Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e o

e periódico. Temos focalizado esses relatos nos seguintes termos:
Velocidade-Densidade-Aglomeração-Encontro-ConsumoCarência-Bem-estar-Mul tiplicidade- Intercâmbio-Permanência-

Cultura da Argentina designou a Sociedade Central de Arquitetos
de Buenos Aires a organizar a participação argentina na 6a Bienal
Internacional de Arquitetura de São Paulo.
A presença Argentina representa as cidades de nosso território

Fra gmen tação-Contenção- Publicidade- Novidade-PeriferiaDesl ocamento-J ogo.

nacional como o produto de suas particularidades históricas,
geográficas e econômicas, do intercâmbio cultural que se produz

Daniel Silberfaden

nelas, principalmente como cenário da atuação dos arqu itetos que

Curador

nelas atu am . Pela primeira vez, tem-se ampliado a representação
habitual do autor e sua obra excepc ion al, trocando uma visão

Presidente da Sociedade Central de Arquitetos

coletiva dos arquitetos que trabalham dia-a-dia em nosso
território, formando uma rede invisível que configura nossas
cidades. A direção do projeto argentino se articu la em torno de um
conjunto de relatos individuais, baseados nas imagens enviadas
pelos arquitetos de todo o país, exposto em projeções digitais e
computadorizadas que replicaram estas imagens editadas pelo
comitê organizador da exposição.
Estes relatos atuam como um conjunto estruturado e múltiplo
que reflete algumas das situações e tensões interpretadas pela
1
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ARGENTINA
ARGENTINEAN CITIES: HOMOGENEITY AND FRAGMENTS

The Ministry efForeignAjfairs, Intemational Commerceand Nation
Cultureassignedthe BuenosAiresCentralSocietyof Architectsto organize
the Argentineanparticipationin the 6th SãoPauloIntemational Biennial
of Architecture.
The Argentineanpresenceintroducesthe cities of its national territoryas the
productof its economic,geographica
l, and historicalparticularities,of the
culturalexchangethat occursthereand, mainly, like a performancescenario
efthe architectswhoact in them. Forthefirst time, the usual representation
basedon authorswasextendedand theirexceptional work,adoptingthe
collectiueuision,Jromthe architectswlw workdaily,Jormingan invisible
net that configuresargentineancities.
Theguidelineof the Argentineanprojectarticulatesitself aroundindividual
accounts,basedon imagessent by architectsfrom the wlwle country,
displayedin digitalprojectionsand computerstlwt wi/1reproducethese
imagesedited by the exl1ibition'sorganizingcommittee.
Theseaccountsact as a structuraland multipie set that reflectssome efthe
situationsar tensionsinterpretedJrom the architecturaluision,exceedingthe
merecircumstantialrecordarby periodicrecords.Wefocus theseaccounts
in thefollowingterms:Speed-Density- Meeting-Consume- Lack-Well

Being- Multiplicity- Exchange- Permanence- Fragmentation- Contention
- Publicity-Nouelty- Displacement - Game.
Daniel Silbe,jaden
Curator
PresidentefCentralSocietyefArcl1itects

-

232

SPLITTERWERK: VIVAS AO PATO!

reprodução da mídia. Em recentes projetos para "eliminar escala

Desde que nossas casas tornaram-se perfuradas por antenas, cabos

na arquitetura", relacionamentos

e sinais de rádio, desde que meios de comunicação tais como a

e construção foram descartados. "Estruturas mutáveis" lançaram

televisão, o telefone e a internet vieram constituir um espaço que

idéias modernistas de séries espaciais fluentes no século XXI.

não é mais limitado a um lugar , a pergunta "Como iremos viver?"

O desenvolvimento

deve ser colocada de novo. Fronteiras mudando-se e dissolvendo-

experiência de viver em urna série de acontecimentos

se impõem desafios à disciplina de arquitetura. Estes incluem a

No "apartamento de Graz" o qual SPLITTERWERK começou a

invasão progressiva da mídia em espaço construído, bem como a

desenvolver em 1998, as paredes tornaram -se um tipo de papel

indefinição das categorias 'urbano' e 'rural' ou 'centro' e 'periferia'.

de parede feito sob medida, um mundo de imagens que permite

No nível social, as interfaces entre espaços públicos e privados estão

funções a serem adicionadas conforme o desejado.

mudando, como aquelas entre tempo de lazer, o local de trabalho e o

A pesquisa de superfícies experimentais,

lar. No nível de espaço construído está emergindo urna flexibilidade

feitos a partir de ornamentos gerados por computador, voltados às

crescente de programas espaciais voltadas à dissolução de

projeções controladas, às vezes projeções interativas ou superfícies

tipologias de contruções padronizadas. Em nível de tecnologia ,

auto-iluminadas, levou SPLITTERWERK a fundamentalmente

divisões materiais anteriormente

rever imagens na arquitetura: "Hoje, padrões oferecem a

rígidas, tais corno paredes ou

tradicionais entre forma, função

da "Multi-Incident Shell" transformou a
mediais.

de camadas e relises

fachadas, tornam-se mais permeáveis e menos permanentes.

oportunidade

Nenhum outro escritório de arquitetura na Áustria tem lidado com

Os padrões tornaram o lugar anteriormente

essa 'crise de fronteiras ' com tanta determinação e inovação como

questão das proporções, cubatura e ritmo de fachadas. Os padrões

SPLITTERWERK. Desde o final dos anos 80, SPLITTERWERK

tornaram-se a base do processo de projeto, ambos para a cidade

tem pesquisado a "desmaterialização" da arquitetura na era da

pós-urbana - a aglomeração - e para a construção do projeto: a

de um renovado paradigma na arquitetura.
dominado pela

ÁUSTRIA
modernistideasefjlowing spatial continuums into the 21stcentury.
Sinceour lwuseshavebecomepe,foratedby antennae,cablesand radio
The developmentof the "Multi-incidentShell" traniformed the living
signals;sincemedia suchas television,the telephoneand the internethave
experienceinto seriesof medial events.In the "Grazapartment", whic/1
come to constitutea spacethat is no longerbound to a place,the question
SPLITTERWERKbeganto developin 1998,the wa11shavebecomea sort
"Howwill we live?"must beposedanew.shifting and dissolvingborders
efcustom-madewa11paper,a worldof imageswhicha11ows
_fimctions
pose cha11enges
to the disciplineof architecture
. Theseindude theprogressive to be addedas desired.The investigationof experimentalsu,faces,ef
invasionof medial into built space,justas we11as the blurringof the
coatingsand reliefsmadeJrom computer-generated
ornaments,ali tl1e
categories'urban'and 'rural'ar 'center' and 'periphery'.At the sociallevei,
way to electronica11y
controlled,sometimesinteractiveprojectionsar self
the inte,facesbetweenprivate and public spacesareclwnging, as are those
illuminating su,faces,has led SPLITTERWERKto_fimdamenta11y
reassess
betweenleisuretime, the workplaceand the home.At the leveiofbuilt space, imageryin architecture:"Today,patterns offer the opportunityof a renewed
an increasingjlexibilityof spatialprogramsali the way to the dissolutionef paradigmshift in architecture.Patternshave taken tl1eplaceformerly held
standardizedbuildingtypologiesis emerging.And at the leveiof technology,
by the questionof theproportions,cubatureand rhythm offacades.Patterns
formerly rigidmaterialdivisions,such as wa11sarfacades, arebecoming
havebecomethe basisof the designprocess,bothfor the post-urbancity
morepermeableand lesspermanent.
- tl1eagglomeration- andfor building design:the city as a detachedpart
No otherofficeof architecturein Austria has dealt with this 'crisisefborders' efa pattern, the buildinghybrid as a three-dimensional,built ornament!
with as much determinationand innovationas SPLITTERWERK.Sincethe
Geometricshapessuch as cubes,spheres,pyramids, prisms and stars,but also
late 1980s,SPLITTERWERKhas beeninvestigatingthe "dematerialization"
jish, ducks,octopiandJrogsform the cornerstoneof an evolutionleading
of architecturein the eraof medial reproduction.In earlydesigns to
tofigurative architecture."
In a cityscapetlwt has longbecomeajigurative
"eliminate scalein architecture"
, traditionalrelationshipsbetweenform,
backdrop-an imageefa city- SPLITTERWERKplace theirbuildingsas
_fimctionand constructionwerediscarded."Switchable structures"launched
oversizedcomponentsefthe image.By their inappropriatescale,"the
SPLITTERWERK: WH OO P TO THE DUCK!

cidade como uma parte desprendida de um padrão, o ed ifício

tem incluído o trabalho de engenheiros mecânicos, enge nh eiro s

híbrido como um ornamento tridimensional construído! Formas

estruturais, engen l1eiro s de processos, fotógrafos, desenhistas

geomét ricas tais corno cubos, esferas, pirâmides, prismas e

de estágios, desenhistas urbanos, desiners, produtores de filmes,

estre las, mas também peixe , patos, polvos e rãs tornam a base

engen l1eiros, filósofos, historiadores, e - por último mas não

de uma evolu ção conduzindo à arqu itetura figurativa. Numa

menos - arqu itetos. www.splitterwerk.at

paisagem que há muito tornou -se um cenário figurativo - uma

Sobre a curadora

imagem de uma cidade- SPLITTERWERKcolo ca seus edifícios

Angelika Fitz é uma teóloga cultur al e presidente da base em
Vienna; recentes exibições e publicações incluem Reserva da

como componentes desproporcionados

da imagem. Por sua esca la

imprópria, "o pato" e "a rã" tornam -se símbo lo s que não falam nem

Forma

de poder nem de praticabilidade tecnológica, nem de estilo nem

(2003),

de função, mas simp lesmente referem a si e a imaginação de seu

www.angelikafitz.at

ambiente. O ornamento é o edifício, é o meio, é a mensagem.
Angelika Fitz
Curadora
Sobre SPLITTERWIRK

O grupo de base de Graz começou o trabalho no final dos anos 80
não como um escritório arquitetônico, mas como uma agência
de comunicações. Desde que 1988, a marca SPLITTERWIRK

duck"and "theJrog" becomesymbols whichspeakneither of powernor oJ
teclmologicalfeasibili
ty,neitheroJstyle nor oJ
Junction,but simply refer
to tl1emselvesand the imageryof their environment.Tl1eomament is tl1e
buildingis tl1emedium is the message.
AngelikaFitz
curator
translation:Judith Wolf.framm
SPLITTERWERK

The Graz-basedgroupbeganwork in the late r98os notas an architectural

office, but as a communicationsagency.Since1988,the SPLITTERWERK
brandhas encompassedthe workof meclwnicalengineers,structural
engineers,processengineers,photographers,stagedesigners,urbandesigners,
designers,filmmakers,engineers,philosophers,historians,and - last but not
least- architects.www.splitterwerk.at
About the curator

AngelikaFitz is a culturaltheoristand curatorbasedin Vienna;recent
exhibitionsand publicationsinclude ReserveofForm (2004, with K.
Stattmann),Pe,formatiueMaterialism(2003), Trespassing(2002, with S. von
Klot),Boxwallahs(2000). www.angelikafitz.at

(2004,

com K. Stattmann), Materialismo performativo

Trespassando

(2002,

com S. von Klot), Boxwallahs

(2000).

-

1 Black Treefrog / Blue Shell, Styria / Austria , 1998 / 2004. Imagem [image]: Paul Ott
2 Frogscraper , Áreas metropolitanas [Metropolitan Areas]. 2003. Imagem [image]: SPLITTERWERK
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A ARQUITETURA CHINESA CONTEMPORÂNEA

arquitetos associados são todas empresas privadas.; Urbanus e Zhupei

- UMA SEÇÃO TRANSVERSAL

Estúdios de Arquitetura são escritórios individuais, que representam

A China está sofrendo uma rápida urbanização, sem precedentes. Este

outra tendência da prática profissional chinesa.

movimento.juntamente

As formas de organização dos sete participantes cobrem quase todas

com a globalização, muda suas cidades, as

aldeias, a natureza, e também a cultura chinesa.

as organizações arquitetônicas na China. Como em outras empresas,

Em um curto espaço de tempo, os arquitetos chineses estão fazendo

seus membros cl1aves, tem entre 35 a 45 anos, e formam a primeira

o maior número de projetos existentes no mundo. Encaram grandes

geração de arquitetos, depois da Revolução Cultural (1966-1976).Em

desafios: como produzir projetos de qualidade, em um ambiente

virtude da ausência da geração mais velha, esta geração teve que

acelerado e com prazos rígidos; corno incorporar responsabilidade

encarar imediatamente a grande demanda do ''boom" da constmção,

social como uma dimensão adicional no processo de lidar com as

logo após sua formatura.

necessidades de lucros dirigidos; como realizar um habitat humano

Os projetos descri tos a seguir exemplificam o desafio que os arquitetos

ideal, sob condições técnicas e sociais imperfeitas; corno estabelecer

chineses encaram.

um relacionamento harmônico entre o constmído e a natureza

O Projeto UA propõe uma série de costuras , que criam redes

quando estão realizando construções que intrinsecamente são

humanizadas de vias de pedestre em contraposição ao sistema urbano

destrutivas; como restaurar os geniuslocinum mundo material ...

contemporâneo desorganizado pelo trânsito de veículos.

Os 7 escritórios que participam da 6a BlA são uma amostra da

A Biblioteca da Academia Chinesa de Ciências mostra o senso e

estrutura e da produção de arquitetos chineses contemporâneos. O

sensibilidade de seu designer, ADCAS,que fez um grande esforço,

Instituto de Design Arquitetônico & Pesquisa, a Academia Chinesa

utilizando a moderna tecnologia para exprimir o espírito tectônico da

Sinica (ADCAS),anteriormente um instituto estatal de projetos, agora

arquitetura chinesa tradicional.

é uma empresa parcialmente estatal.

Os estudos urbanos quadrangulares de Mochen exploram a

United Architects and Engineers (UADesign), Sino-Sun Arquitetos e

possibilidade de estender a filosofia oriental de vida e o contexto

Engenheiros, MochenArquitetos e Engenheiros, eJiuyuan Tri-Star

urbano, ao rápido desenvolvimento que hoje ocorre no centro das

CHINA
A CROSS-SECTION OF CONTEMPORARY CHINESE ARCHITECTS

Chinais undergoingunprecedentedand rapidurbanization.This movement,
togetherwit/1globalization, is changingher cities,vil/ages,nature,and
Cl1inese
cultureas well.
Within the shortesttimeframe, Chinesearchitectsare takingthe largest
designworksworldwide.They areJacinggreatchallenges:how to
number oJ
producequalityprojectsin thefast pace environmentand understringent
time constraints;how to incorporate socialresponsibilityas an additional
dimension in theprocessof dealingwith thepro.fit-drivennecessities;
lww to
realizean idealistichuman habitat under the impe,ject social and technical
conditions;how to establisha lwrmonic relationshipbetweenmankind
and the naturewhenconducting destructiveconstruction;how to restorethe
geniusloci in a materialworld...
Tl1esevenofficesparticipatingin the 6th EIA can be viewedas a crosssectionof contemporaryChinesearchitects.
Institute oJ
ArchitecturalDesign& Researc/1,
ChineseAcademia Sinica
(ADCAS),jormerlywasa wlwlly state-owneddesigninstitute, is now
an enterprisethat is partially ownedby the State.UnitedArcl1itects
and Engineers(UADesign),Sino-SunArcl1itectsanelEngineers,Mochen
Architectsand Engineers,and]iuyuan Tri-StarPartnershipArcl1itectsare

ali privately owned.firms. Comparingwith aboveAE.firms, both Urbanus
and Zhupei ArchitectureStudiosaresolearchitectureoffices,whichrepresent
anothertrendcifthe Chineseprofessionalpractice.
The organizationaltypesof the sevenparticipantscoveralmost ali theforms
oJarcl1itecturalorganizations in China.Likeother.firms, theirkey staff
members,rangingin ageJrom 35 to 45,are the.firstgenerationoJarchitects
after the CulturalRevolution(1966-1976).
Dueto the absenceof tl1eirsenior
generation,tl1isgenerationimmediatelyfacedgreatdemandJrom the
constructionboom after graduation.UADesignproposesa seriesprojectoJ
Linkage,which weavesaJabric ofhumanistic pedestrianmovement back
into tlie unpleasantcontemporaryurban system dismantled by vel1icle
traffic.The ChinaAcademy of ScienceLibraryshowcasesthe senseand
sensibilityof its designer,ADCAS,whohas made a greatf!ffortto apply
modem teclmologyto demonstrate the spirit of tectonicin traditional
Chinesearchitecture.The Quadranglesurban study by Mochenexploresthe
possibilityoJextending orientalphilosophyoflife and urban contextin
today'srapiddowntownredevelopment.The Zhuhai campus of the Central
Conservatoryof Musicby Sino-SunArchitectsand Engineersattempts
to utilize land in.fillto preservethe ecologyof primitive islands,and to
achievea harmonicco-existencebetweenthe man-made and the natural.

cidad es. No Campus Zhuhai do Conservalótio Central de Música,

organização: Agência Chinesa de Exposições Internacionais

projeto da Sino-Sun Arquit etos e Engenl1eiros, procura -se, coma
utiliza ção de ateITos, preserva r a ecologia de ill1as primitiv as e ass im

lista de arquitetos participantes

alcan çar um a co-existência h armôni ca entr e o natur al e o artificial.

Instituto de Design Arquitetônico e Pesquisa, Academia Chinesa

No projeto Baihu an, o Tri-Star Jiuyu an tenta traçar um caminho para a

Sinica (ADCAS)

cidade cresce r de maneira su sten tável enqu anto se pro cur a atender às

Jiuyuan Tri-Star, arquitetos associados

necess idad es de seus habit ant es. Através de um a colagem de projetos,

Mochen arquitetos e engenheiros

Urbanu s demonstra seu conceito int egral de projeto e sua bu sca

Sino-Sun arquitetos e engenheiros

contínua pela excelência .Em Beijing Digital, projeto ganh ador de

United arquitetos e engenheiros (UA Design)

concurso por Zhupei, a grupo demon stra claramente suas estra tégias

Urba.nus arquitetura e design

urbanas e ambições de superar as lacu nas convertendo o edifício

Zhupei estúdios de arquitetura

governamental em espaços público s e dando um a nova imagem para
exprimir a arquitetura contemporânea na era digital e da inform ação.

•
Jiuyuan Tri-Star's BaihuanResidenceproject is trying to seeka path cifthe
city togrowin a sustainablemanner wl1ilemeeting the needs of the city's
inlwbitants. Througha collageof projects, Urbanusdemonstmtes its integral
design conceptand consistentpursuit cifdesign excellence.Their criticai
pmctice reveals an alternativescenariounderthe background of tediousand
inhuman urbanization.DigitalBeijing, a competitionwinningproject by
Zhupei,their workclearlydemonstmtes their urbanstmtegies and ambitions
ofbridging the gapsby convertingthe enclosed governmentalbuilding
into public spaces,and by givingthe new image to reflect on contempomry
architecture in the em of digit and information.

organization: China International Exhibition Agency
List of participating architects
Institute of Architectural Design & Research, Chinese Academia
Sinica (ADCAS)
Jiuyuan Tri-Star Partnership Architects
Mochen Architects and Engineers
Sino-Sun Architects and Engineers
United Architects and Engineers (UA Design)
Urbanus Architecture and Design
Zhupei Architecture Studios
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Tong Cui, Biblioteca da Academia Chinesa de
Ciência [The China Academy of Science Library],
Beijing/ China , 2004.
2 Shaoming Deng e Tao Xu, Campus de Zhuzai
- Conservatório Central de Música [Zhuhai Campus of
Central Conservatory of Music], Zhuhai / China , 2003.
3 Pei Zhu , Hui Wang, Tong Wu , Gouxin Fan, Chuen
Wentian Liu, Xiaoming Zeng. Digital Beijing,
Beijing/ China, 2004 / 2007.
4 Shaoming Deng e Tao Xu, Campus de Zhuzai
- Conservatório Central de Música [Zhuhai Campus of
Central Conservatory of Music], Zhuhai/ China, 2003.

4

CINGAPURA = 699 , 1 KM 2

Nosso país inteiro é uma cidade. Não há um claro limite de
suburbano, urbano e rural. A malha urbana é resultado de um
desenvolvimento rápido e orquestrado de densidade alt a, projetos
de crescimento elevado que estão constantemente redefinindo a
cidade - escrevendo, rescrevendo, apagando.
Olhamos os fragmentos e camadas, explorando a int erface das
camadas acumuladas sobre o tempo e o limite turvado entre o
público e privado dos espaços vivos e a cidade.
Investigar o planejado e descobrir o emergente. Examinamos
a ausência de 'aterrisagem' e escassez de terra que cria uns
fenômenos urbanos interessantes. Desde projetos públicos de
moradia a apartamentos formidáveis de luxo de alto padrão, de
vias navegáveis e parques até o streetscapeurbano, o predomínio
de folhagem é algo que não deve ser ignorado como uma imagem
memorável da cidade.
Como nós retratamos melhor o fenômeno de vida numa cidade
jardim? Através de uma película não-linear com interação, nós
indagamos em como uma falta de 'verde privativo' é de alguma
maneira compensada pelo cultivo forçado de 'verde público'.
240

CINGAPURA / SINGAPORE
SINGAPORE = 699.1 KM 2

Our entire country is a city. Thereis no clearboundaryof urban,suburban
and rural.The urbanfabric is the resultof an orchestratedand rapid
deuelopmentofhigh density,high riseprojectstlwt areconstantly redefining
the city - writing,re-writing,erasing.
We look at thefragments and layers,exploring tl1einterfaceefthe layers
built up ouertime and the blurredboundarybetweenthe public and
priuaterealmefthe living spacesand the city.Inuestigatingtheplanned
and discoueringthe emergent.We look into the absenceof' landed-ness'
and scarcityof land, whichcreatesan interestingurbanphenomenon.
Frompublic lwusing projectsto superhighrise luxury apartments,Jrom
waterwaysand parks to the urban streetscape,thepreualenceof greenery
is somethingnot to be ignoredas a memorableimageof the city.How do
we bestportray the phenomenonofliuing in a gardencity?Throughan
interactiuenon-linearjilm, wedwell 011 lww a lack of'priuategreen'is
somehowcompensatedby theforced cultiuationof'public green'.Weseek
to representand document110wthis colonisationof public into priuate
deuelopsan organiclayer upon the structuredcontainments. We capturethe
tensionand the contradictions,as well as peel backthe layersand reuealnew
deuelopmentstrategies
for copingwitlidwnges.

Procuramos representar e documentar como esta coloniz ação de
público para privado desenvolve uma camada orgânica sobre as
contenções estruturadas. Capturamos a tensão e as contradições
ass im como descascar as camadas e revelar novas estratégias de
desenvolvimento para lidar com as mudanças.

-
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1 Inspiração de desenho [Drawing inspiration]
2 Floresta urbana [Urban forest]
3 Diga "X" [Say cheese]
4 A fênix renasce [Phoenix rising]

SAMUEL MOCKBEE

A Exposição de Estados Unidos no 6a Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo celebra o trabalho do arquiteto
americano Samuel "Sambo" Mockbee e o Rural Studio da
Universidade de Auburn.
Mockbee fundou o Rural Studio nos anos go, um novo tipo de
escola de arquitetura na qual os estudantes vão além da teoria,
projetar casas e comunidades rurais pobres com a mesma
fidelidade a princípios arquitetônicos usados para proeminentes
clientes com grandes orçamentos.
Os estudantes do Rural Studio usam materiais recuperados ou
doados - tudo, desde material ferroviário, a pneus de borracha
e pára-brisas -para criar arquitetura que eleva o espírito e
constrói um sentido de comunidade para os residentes de Hale
County, Alabama.
Estudantes do Rural Studio vivem e trabalham juntos, imersos
em seus projetos, dando uma voz à comunidade no processo

bacharéis do estúdio continuam servindo comunidades carentes
depois da formatura.
Mockbee, que morreu em 2001 recebeu, como homenagem
póstuma, a medalha de ouro do Instituto Americano dos
Arquitetos em 2004. A Medalha de Ouro é a mais alta honra que
o instituto confere ao indivíduo cujo trabalho teve influência
duradoura na teoria e prática de arquitetura .
O Rural Studio continuou seu trabalho sob Andrew Freear e Bruce
lindsey, que dirigem o estúdio como um tributo vivo à visão de
Sambo Mockbee, para quem a profissão da arquitetura devia, em
suas palavras, "desafiar o status quo e fazer mudanças sociais e
ambientais responsáveis."
Andrew Goldberg
Instituto Americano de Arquitetos

do projeto. Tomando parte do que Mockbee chamou de "sala de
aula da comunidade," estudantes ganham um entendimento
raro da prática arquitetônica e deixam o estúdio instigados com
o compromisso de fazer do mundo um lugar melhor. Muitos dos
244

ESTADOS UNIDOS/ UNITED STATES
SAMUEL MOCKBEE

honor that the institute conferson an individualwhosebody of workhas had

The UnitedStatespresentationat the 6th SaoPauloInternationalBiennial
of Architecturecelebratesthe workefAmericanarchitectSamuel "Sambo"
Mockbeeand the Auburn UniversityRural Studio.
Mockbeefounded the RuralStudio in the earlyr99osas a new kind of
architectureschool,wherestudents move beyondtheoryto designhomes
and communitiesfor the ruralpoor wit/1the samejidelity to architectural
principiesasfor prominent clientswith largebudgets.Studentsat the Rural
Studiousesalvagedar donatedmateriais- everythingfrom railroadties to
rubbertiresand windshields- to createarchitecturethat elevatesthe spirit
and buildsa senseof communityfor the residentsofHale County,Alabama.
RuralStudiostudents liveand work together,immersingthemselvesin their
projectsand givinga voiceto the community in the designprocess.By taking
part in what Mockbeecalleda "classroomefthe community," studentsgain
a uniqueunderstandingof architecturalpracticeand leavethe
studio instilledwith a commitment to making the worlda betterplace.
Many efthe studio'salumni continueto serveimpoverishedcommunities
aftergraduation.
Mockbee,who died in 2001, wasposthumouslyawardedThe American
Institute of Architects' GoldMedal in 2004. The GoldMedal is the highest

a lastinginfluenceon the theoryand practiceof architecture.
The Rural Studiolws continuedits work underAndrew Freearand Bruce
Lindsey,who leadthe studio as a living tributeto Sambo Mockbee'svision
that theprefessionefarcl1itecture
should,in his words,"challengethe status
quo into making responsibleenvironmental and socialchanges."
Andrew Goldberg
The AmericanInstitute efArcl1itects
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1 Casa Borboleta de Harris [Harris (Butterfly) House]. Mason's Bend, Alabama/USA,

1997. Foto [photo]: Timothy Hursley
2 Igreja Batista Ant1oque [Antioch Bapt1st Church]. Perry County, Alabama/USA. 2002.
Foto [photo]: Timothy Hursley
3 Casa de Lucy [Lucy's House]. Mason's Bend, Alabama/USA, 2002. Foto [photo]
Timothy Hursley
4 Casa de Bryan [Bryant (Hay Bale) House]. Mason's Bend, Alabama/USA, 1994.
Foto [photo]. Timothy Hursley
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EXPOSIÇÃO "A CIDADE PROJETADA"

Poro casião da edição 2005 da Bienal Internacional de Arquitetura de

Desde a entrada no segundo andar da Bienal, o visitante percebe,

São Paulo, o Ministério da Cultura e da Comunicação - direção

no alto, um a floresta de duzentas hastes metálicas leves que

de Arquitetura e do Patrimônio , em parceria com a Associação

proporcionam à distância um efeito visual móvel. Estas h astes de 4m

Francesa de Ação Artística e a Associa cão dos Arquitetos Franceses

são empa relhad as duas a duas fixadas num pedestal metálico. Esta

para a Exportação apresentam a exposição "A Cidade Projetada",

floresta perrni te descobrir o conteúdo da expos ição, simultaneamente

com cerca de cinqüenta projetos e realizações dos últimos ro anos na

de maneira ativa e íntima: afastando lateralmente as hastes, o visitante

França e no mundo. O objetivo desta exposição é mostrar a produção

enb·evê pequenas im agens pregadas na altura do olhar. Ele pode visitar

arquitetônica francesa, através das obras de arquitetos renomados,

através da floresta, projeto a projeto, passeando por um tapete de aço.

de grandes assinaturas e de jovens agências promissoras.

Uma sé1ie de ro canapés está disposta no espaço onde o visitante

Os projetos são apresentados em 8 ternas: paisagens da cidade, projetos

pode fazer uma pausa e consultar grandes cadernos que descrevem 56

de urbanismo e de paisagem; mobilidades, com as estações de trem,

projetos. Fixados nas banquetas, estes cadernos permitirão aos mais

bondes, pontes e passarelas; habitar, a mora d ia de hoje; cruzamentos

curiosos de apreciar os projetos em detalhe.

do conhecimento, ilustrados por filmotecas, colégios e universidades;

Enfim, um filme de ro minutos apresenta o conj unto das obras

locais de cultura, com óperas, teatros e museus; edifícios inteligentes,

numa tela de 4 x 3m, colocando em cena , de maneira viva e

com os projetos mais inovadores; novo sopro, reabilitação de edifícios

espetacu lar as fotos, os mapas, desenhos, fotos de maquetes,

ou espaços; e vetores da imagem, edifícios geradores de imagem para

croqu is e retratos dos arquitetos.

seu patrocinador público ou privado.
A cenografia de "A Cidade Projetada" concebida pela Zen+dCo,

Madeleine Houbart

em colaboração com o arquiteto e engenheiro Marc Mimram na

Curadora

floresta de hastes, propõe várias escalas de visibilidade, da mais
íntima
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mais geral.

FRANÇA / FRANCE
EXHIBITION "DESIGNED CITY "
FRENCH NATIONAL REPRESENTATION

theoccasionof the 2005 editioncfthe SãoPauloIntemationalBiennial
efArchitecture,theculture and communicationdepartment-architecture
and patrimony management,in partnership with the ArtisticActio11Fre11ch
Associationand theFre11ch
Architects ExportationAssociationprese11ts
with
theexposition"The ProjectedCity"with around5oprojects a11dacl1ievements
cfthe lasts 10 yearsin Fra11ce
and in the world.The aim cfthisexpositionis to
show theFre11charchitecturaloutput, throughre11owned
arcl1itects
' works, ef
bigsignatures and cfyoungpromisingagencies
.
The projectsare presentedi118 themes:Cityscape
s, urba11
pla1111i11g
a11d
landscapeprojects, mobility, with t/1e trainstations, trolleys, bridges and
footbridges,Inhabit,the todaydwel/ing,knowledgecrossings,illustrated
by vídeo librarie
s,colleges and universities, CulturalLocations,withoperas,
theaters anelmuseums, smart builrlings, with moreinnovative projects, new
inspiration,rehabilitationefbuildings ar spaces, and image vectors, buildings
thatgenerateimagesfor its publicar priuate sponsor.
The "Projected City" setting conceived by Zen&dC
o, in collaborationwith the
arcl1ite
ct and engineer Marc Mirnramin tlieforest ef Hastes,proposesto uary
the uisibilityscales,Jrom the most intimate to the most general
Fromthe entrance0 11the secondjl oorf tlie Bienal, the uisitor can noticefrom
On

highaforest with twolw11dred
lightmetallicco1111ecting
rod,that whenseen
from a distancecausesa movablevisual effect. These4m hastesarestacked
togethertwoby two a11d
jixed 011 a metallicpedestal.
cftheexposition to bediscoveredi11a11active
Thisforestpermits the conte11t
011

a11di11timateway simultaneously.By laterally pushi11g
asidethe co1111
ecting
rod, the visitarseesbeyo11d
thesmall imagesjixed up above.Whe11walking011
thesteel carpetthe visitaris ableto seeali theprojectsthroughouttheforest.
A seriescften canapesareexposedin the spacewherethe visitaris ableto
pauseand look throughlarge notebooksthat describe56 projects,These
notebookswhich,arejixedon stools, allowtl1ecuriousvisitar to appreciatethe
projecti11detail.
And tofinalize, a ten minutejilm presentsa11assemblycfali theprojectson
a 4 x 3m scree11
, slwwing, in a11alivea11dspectacular way, theplwtographs
,
maps, drawings,mockuppictures,croquisesand architect'sportraits.
MadeleineHoubart
Curator
Organization of the exhibition:

RenaudDonnedieu de Vabres, MinistercfCulturea11dCommu11icatio11,
wislies
to co1:fim1throughoutthe worldt/1eFre11ch
excelle11cy
in architecture.
It isfor

Ficha térnica da exposição:

Exposição co-produzida pelo Ministé1io da Cultura e da Comunicação

AFAA na área da arquitetura.

-direção de arquitetura e do patrimônio, e a Associação Francesa de

No momento em que se fecha "Brasil-Brasis",o brilhante ano do Brasil

Ação Altística

na França, estamos felizes por esta presença criativa e atenta de nosso

Arquitetos Franceses para a Exportação com Zette Cazalas e Jesus

país, neste terreno da arquitetura em que o intercâmbio entre o Brasil e

Pacheco (escritório Zen+Dco de cenografia)

a França foi sempre lumino so e fecundo.

Cenógrafo convidado: Marc Mimram, arquiteto - engenheiro

Robertlion

Renaud Donnedieu de Vabres, Ministro da Cultura e da Comunicação,

Presidente da AFAA

desaja afirmar através do mundo a excelência francesa em matéria de
arquitetura. Neste ano do Brasil na França, a amizade sempre reforçada
que une nossos dois países justifica uma presença francesa ambiciosa
em São Paulo. O Ministério da Cultura e da Comunicação quer conduz ir
uma política ativa na área da arquitetura e fez da qualidade devida uma
prioridade do cidadão. A competência francesa deve se exportar através
do mundo, e é a vocação desta exposição e da obra que a acompanha
tomar isso uma realidade.
Aim-JoséArlot
Diretora, encarregada da Arquitetura
Ministério da Cultura e da Comunicação
Esta exposição foi possível graças ao apo io da Arcelor às atividades da

thisreasonthat theArcl1itecture
andPatrimonydirection,involvesitselfin the
most importantintemationalmanifestationsoJdiffosionin architecture,Jrom
VenicetoBeijingand naturallygoingthroughSãoPaulo.In thisYearojBrazil in
France;thefriendship that is continuouslyreinforcedthat unitesbothcountries
justifiesan ambitiousFrenchpresencein SãoPaulo.
TheMinistryof CultureandCommunicationwantstoconduct an activepolitic
in theareaoJarchitecture,
and makethequalityoflife thepriorityoJthecitizens.
TheFrenchcapacityshouldbeexportedthroughouttheworld,and it is this
expositionsvocationand of theprojectthataccompaniesit to makethisa reality.
Ann-JoséArlot
Director,in charge oJArchitecture
Ministryof Culturean Communication
This exhibitionwaspossiblethanksto thesupportof Arcelorto the activitiesof
AFAA in the areaoJarchitecture.
The moment when"Brasil-Brasis"
ends,thebrilliantYearoJBrazil in France,
wearehappyfor this creativeand attentivepresenceoJourcountryin this
terrainoJarcl1itecture
in whic/1,the interchangebetweenBrazilandFrancelias
alwaysbeenluminous andproductiue.
RobertLion
Presidentof AFAA
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Jean Nouvel, Torre Agbar de Barcelona (abertura em
outono de 2005) Barcelona/ Espanha [Agbar Tower in
Barcelona (opening Autumn 2005) Barcelona/Spain]
2 Paul Andreu, Ópera de Beijing (inauguração prevista:
primavera 2006), Beijing/ China [Beijing Opera House
(Spring 2006)]
3 Odile Decq, Museu Liaoning (entrega prevista para
primavera 2007), Áustria [Liaoning Museum
(inauguration Spring 2007)]
4 Marc Mimram , Passarela Kehl, entre França e
Alemanha, 2004. [Kehl Footbridge between France
and Germany] Imagem [image]: G. Basillico©
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DAVID REZNIK: RETROSPECTIVA
A HUMANIST

COG IN THE MACHINE

A arquitetura de David Reznik, um funciona lista na sua

abordagem e um humanista em suas cren ças, a quem se atr ibui
tend ências indefinidas na linguagem internacional de arquitetura
na segunda metade do século XX, a era pós - modernista - uma
aproximação que considera a tecnologia , fun ção e ética, respeita
o indivíduo e seu ambi ente (tanto físico como humano) , e aceita a
comunidade como um fato.
David Reznik nasceu em 1924 no Rio de Janeiro , nos últimos dias
da velha república e cresceu dentro da envolvente república nova.
Sua consciência arquitetônica é marcada pela atividade do
arquiteto e planejador urbano Lucio Costa (1902-1988), uma das
figuras líderes na formação do Brasil moderno .juntamente com
le Corbusier , que foi convidado para fazer parte do projeto do
Ministério da Educa ção e Saúde no Rio de Janeiro, e o jovem
arquiteto Oscar Niemeyer- em cujo escritório trabalhou como
estudante de arquitetura em mead os de anos 40.
Na segunda metade do século XX os resultados da "revolu ção"
modern a, no mundo ocidental, foram examinados in situ, e sua
2s2

dire ção teve que ser ajustada . Em Israel também, a introdu ção
de uma nova ordem sociocu ltur al, e portanto uma nova ordem
urbana, levou à reconsideração de temas excluídos da agenda
pública , tais como: lugar , posicionamento, tradi ção, e história.
Reznik , segunda geração de uma família sion ista, imigrou para
Israel em 1949, e viu-se envolv ido no importante processo do
Estado recém -nascido (1948): "Desde que imigrei para Israel," diz
Reznik, "tive uma única meta: ser uma peça crucial nesta máquina
maravilhosa chamada O Estado de Israel"
Como modernista, Reznik propõe um projeto funcional
empregando tecnologia contemporânea; como humanista , ele opta
pela escala humana, reconhecendo as necessidades individuais do
usuário e dedicando grandes reflexões ao cenário, ao passado e à
tradição , vendo a si mesmo como um arquiteto a serviço do cívico,
para parafrasear Louis Kahn.

Sophia Dekel-Caspi
Curadora

ISRAEL
DAVID REZNIK: RETROSPECTIVE

public agenda,such asplace,setting, tradition,and history.Reznik, second

A HUMANIST COG IN THE MACHINE

generation of a Zionistfamily, immigratedto Israelin 1949, andfound
himself involved in the important processof the new-bom country(1948):
"EversinceI immigratedto Israel,"says Reznik,"I had a single goal:to bea
crucialcogin this wonde,fol machine calledThe State of Israel"
Junctional designemploying
As a modemist, Reznik is a proponentcif
contemporarytechnology;as a humanist, he optsfor a restrained,human
scale,acknowledgingthe individualneedscifthe userand devotinggreat
tlwught to the setting, past and tradition, perceivingl1imself as a "civicservant/architect," toparaphraseLouisKahn.

The architecture of David Reznik, aJunctionalist in his approachand
a humanist in his beliefs, ascribedto one cifthe indefinitetrendsin the
intemational languageof architecturein the second half of the 20th century,
the eraafter modemi sm - an approach that blendstedmology,fimction
and etl1ics,respects the individualand his environmentrbothphysical and
human), and accepts the community as afact.
DavidReznik was bom in 1924 in Rio deJaneiro,Brazil, in the last days of
the old republic,and grewinto the evolvingnew republic. His architectural
consciousnessis marked by the activity cifard1itect and urbanplanner
Lucio Costa (r9on998) , one cifthe leadingjigures in shaping modem Brazil,
alongsideLe Corbusier, who was invited to take part in the design of the
Ministry ofEducation and Health in Rio deJaneiro,and the young
architect, OscarNiemeyer- in whose officehe workedas a student of
architecturein the mid-r94os.
In the second half cifthe 20th century the results cifthe modem "revolution",
in the west, wereexamined in situ, and its directionhad to be adju sted.In
Israeltoo, the introduction of a new sacio-culturalarder,and consequently
a new urbanarder,calledfo r a reconsideration cifterms excludedfrom the

Sophia Dekel-Caspi
Curator
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David Reznik, Memorial John Fitzgerald Kennedey, [John
Fitzgerald Kennedy Memorial], 1964-1966, Jerusalem Hills,
Israel. Foto [photo]: Lazar Heskia
2 David Reznik, Yad Labanim (O memorial para os soldados de
Jerusalém) [Yad Labanim (The Jerusalem Memorial for
Soldiers)], 197 4-1978 , Jerusalem , Israel: Memorial chamber.
Foto [photo]: Ran Erde
3 Heinz Rau & David Reznik, Sinagoga da Universidade
Hebraica [The Hebrew University Synagogue], 1956-1957 ,
Givat Ram Campus, Jerusalem, Israel.
Foto [photo]:Alfred Bernheim
4 David Reznik, Memorial Chamber, Kibbutz Kiryat Anavim ,
1958-1960, Israel: Interior Foto [photo]: Alfred Bernheim
5 David Reznik, Yad Labanim (O memorial para os soldados de
Jerusalém) [Yad Labanim (The Jerusalem Memorial for
Soldiers)], 197 4-1978 , Jerusalem , Israel: Memorial chamber.
Foto [photo]: Ran Erde
6 David Reznik, Talmud Torah and Gur Chassidic Yeshiva, 19721984 , Jerusalem , Israel
7 Shimon Powsner, David Reznik, O Instituto Van Leer de
Jerusalém e a Academia Nacional de Ciências de Israel
[The Jerusalem Van Leer lnstitute and lsrael's National
Academy of Science], 1958-1962 , Jerusalem , Israel.
Foto [photo]: David Rubinger
8 David Reznik, Escola de Educação, Campus Monte Scopus
da Universidade Hebraica [School of Education, Hebrew
University Mount Scopus Campus], 1971-1973, Jerusalem,
Israel. Foto [photo]: Keren Or
9 David Reznik, Shmuel Shaked , Ram Karmi , Haim Katzef, The
Hebrew University Mount Scopus Campus [Campus Monte
Scopus da Universidade Hebraica], 1968-1970, Jerusalem ,
Israel, vista geral [general view]. Foto [photo]: David Haris

NATUREZA URBANA

Palmeiras que são postes de luz, uma ponte botânica de 35 metros
de altura ou um curso de água que lembra o sistema de canal de
Leonardo da Vinci: nada parece impossível no trabalho do West 8,
que é alusivo, poético e intrigante.
O desenho da paisagem Holandesa - A pratica de planejamento
urbano. West 8 tem suprido soluções complexas desde 1987.
Essa prática não faz distinção alguma entre as disciplinas de
urbanismo, paisagismo, arquitetura e botânica e funciona em
todas escalas, desde o mobiliário urbano até os planos diretores
urbanísticos. Hoje, essa prática tem estabelecido uma reputação
internacional de Projetos como o Schouwburgplein em Roterdã, a
obra prima em Amsterdã Borneo Sporenburg, e a paisagem do Expo
2002 em Suiça.
O trabalho da West 8 Urban Design & Landscape Architecture BV
é tão diversificado que inicialmente parece que seus projetos não
ter nada em comum. Contudo, baseiam-se na mesma estratégia
de desenho. A análise cuidadosa e o contexto são os pontos de
partida para cada projeto. Na fase seguinte, a prática requer uma
abordagem , as vezes estratégica, mas também pragmática ou
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associativa. De acordo com o fundador do West 8, Adrian Geuze:
"OEspaço público deve reforçar o espirita que existe na cidade".
Através de oito projetos, Urban Nature (natureza urbana) explora
a visão do Público em toda sua diversidade. West8 ignora a velha
oposição tradicional entre a cidade e a natureza e, em vez disso,
em seus projetos, acaba unindo as duas extremidades. Assim,
alguns projetos incorporam natureza "selvagem" em uma realidade
concreta. Outros criam a ilusão de natureza com objetos artíficiais.
Embora as soluções desenhadas por West 8 estejam enraizadas
no contexto local, há também a fascinação pelo inesperado.
West 8 acredita no urbanista aventureiro que não precisa ser
conduzido, mas que toma a iniciativa e explora a cidade para
torná-la sua. Introduzir objetos aleatórios ou desenhar ambientes
desequilibrados, coloca um desafio maior para o usuário apreender
o espaço. Na exposição, os projetos são expostos num objeto
escultural, que é o modelo escala de uma vasta parede de concreto
que será implantada num parque em Leidsche Rtjn, um suburbio
de Utrecht. Assim, toda exposição se transforma em uma única
exposição, em uma instalação.

PAÍSES BAIXOS/ THE NETHERLANDS
URBAN NATURE

Palmtreeson lampposts,a 35m highbotanicalblidgear a watercourse
that
harksbackthecanalsystemofleonardoda Vinci:nothingseemsimpossiblein
the workcifWest8 UrbanDesign& LandscapeArchitectureBV,whichis at once
elusive,poeticand intliguing.
The Dutchlandscapedesignand urbanplanning officeWest8 hasprovided
solutionsto complexurbanproblemssince1987-Thepracticedrawsno
distinctionbetweenthe disciplinesefurbanism,landscaping,architecture
and botanyand worksat everyscale,Jromstreetfarnitureto urban master
plans. Todaytheofficehas establishedan internationalreputationfor
projects,suchas tl1eSchouwburgpleinin Rotterdam,theBorneoSporenburg
masterplan in Amsterdam,and the landscapingforExpo.02in Switzerland.
West8'soeuvreisso diversethat theirdesignsinitially appearto have
nothingin common.However,eachis basedon the same designstrategy.
The carefulanalysisand the contextform the startingpointfor each
project.Followingthisphase,the officeoptsfor a specificapproachthat
is sometimesstrategic,but sometimesalsomore pragmaticar associative.
Accordingto AdriaanGeuze,foundercifWest8:"publicspacemust reinforce
a city's existingspirit".
By meansof 8 projects,UrbanNatureexploresWest8's visioncifthepublic

realm in ali its diversity.West8 disavowsthe age-oldtraditionalopposition
betweencity and natureand insteadfases thesetwo extremesin their
projects.Thus,someprojectsincorporate'wild'naturewithin a realityef
concrete,otherdesignscreatethe illusionefnaturewith artificialobjects.
AlthoughWest8'sdesignsolutionsarerootedin the site'scontext,theyare
alsofascinated with the unexpected.West8 believesin the adventurous
urbanitewhodoesnot need to be entertained,but who takesthe initiativeto
explorethe city and make it his ar herown.Introducingalienatingobjectsor
designingenvironmentsthat unbalances,posesa greaterchallengeto theuser
to takeownershipefthe space.In the exhibition,theprojectsaredisplayedin
a sculpturalobject,whichis a scalemodelof a vast concretewall that willbe
sited in a park in LeidscheRijn, a suburbcifUtrecht.Hereit is traniformed
into a uniqueexhibitioninstallation.
NetherlandsArchitectureInstitute,Rotterdam

Ponte Botânica [Botanical Bridge], Gwangju / Coréia do
Sul [South Korea], 2001 / 2002. Vasos - referências [pots
- references]. Imagem [image]: West 8
2 Área de estacionamento de Arroyo , entre Los Angeles e
Pasadena [Arroyo Parkway, California/USA , between Los
Angeles and PasadeNa], 2002. lmageM [image]: West 8
3 Ponte Botânica [Botanical Bridge], Perspectiva [Perspective].
Imagem [image]: West 8
4 Parque Leidsche Rijn, Utrecht/Países Baixos [Park Leidsche
Rijn, UtrechVThe Netherlands], 1997. Imagem [image]: West 8
5 Parque Porta Nuova Garibaldi, Milão/ Itália [Porta Nuova
Garibaldi Park, Milan/ ltaly], 2003 / 2004.
Imagem [image]: West 8
6 Parque Leidsche Rijn, Park Leidsche Rijn.
Imagem [image]: West 8
7 Área de estacionamento de Arroyo Parkway.
Imagem [image]: West 8
8 Área de estacionamento de Arroyo Parkway .
Imagem [image]: West 8
9 Parque Leidsche Rijn, [Park Leidsche Rijn.
Imagem [image]: West 8
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Saída de Emergência

Todos passamos por situações que exigem uma saída de
emergência. Nesse contexto, esta saída não é a saída dos fundos.
Bem ao contrário, ela é uma saída nobre. Tem que ser rápida
e eficaz. Na saída de emergência não pode haver lugar para
devaneios entrópicos. Ela tem que estar lá, bem sinalizada, e
permitir uma evacuação rápida. Tem que cumprir a sua função
como estrutura de passagem sem atrito. Por isso ela é também
política , na sua natureza mais radical, a natureza da polis.
A representação portuguesa na 6a. BIA (da responsabilidade do
Instituto das Artes) procurava uma saída de emergência. E, como
acontece em todos os tratados da evidência, ela já lá estava à nossa
espera. O espaço destinado a Portugal tinha sido colocado junto a
uma saída de emergência do pavilhão Ciccillo Matarazzo. Em vez de
nos queixarmos , e negociarmos outro espaço com a organização,
decidimos assumir esse condicionamento sitespecifice fazer dele
uma metáfora.
O triângulo era perfeito: o contexto, o espaço e o tema. Faltava
encontrar o representante que desse corpo a esta idéia. Mas
também aí a solução se revelou como uma evidência. O arquiteto
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Pedro Bandeira tem desenvolvido um conjunto de trabalhos
utópicos e parautópicos, quer sob o ponto de vista conceitual, quer
sob o ponto de vista das propostas formais , que o tomavam numa
"entrada de emergência" .
O seu projeto, ao trabalhar a reversibilidade entre fora e dentro,
através do deslocamento de terra do exterior para o interior, se
configura como o quarto vértice (o vértice utópico) que transforma
a ambiguidade do triângulo na clareza do ret ângulo.
Paulo Cunha e Silva
Diretor - Instituto das Artes
Uma instalação e 2 projetos específicos para um cliente genérico .
A instalação "Entrada de Emerg ência", concebida para o espaço
da representação portuguesa na 6ª BIA, parte do conce ito de
ligação ass ociado à cas u alidade de no mesmo espaço ter sido
colocada uma escada de emergência não contemp lada no
projeto original de Oscar Niemeyer. As saídas de emergência são,
supostamente, a "ligação" mais cur ta entre "in terior " e "exterior",
o que no contexto da Bienal poderá enfatizar a ambição de

PORTUGAL
Emergency Exit
Everyoneundergoessituationsthat requirean emergencyexit. In that

context,this exit is not the backexit. Quite the contrary,it is a nobleexit. It
shouldbe quickand efficient.In the emergencyexit, therecannot be any
placefor deliriumsof entropy. It shouldbe tl1ere, well signalized, and
permita quickevacuation.It shouldJu!fill itsJunction as a passagestructure
withoutfriction. Becauseof that it is alsopolitical,in its mor e radical
nature,the nature efpolitics.
The Portugueserepresentationfor the 6th EIA (responsibilityof the Arts
Institute)found an emergencyexit. And, as happensin all the evidence
treaties, it had alreadybeenwaitingfor us. The spacedestined to Portugalhad
beenput next to an emergencyexit eftl1e CiccilloMatarazzopavilion. Instead
efcomplaining,and negotiatinganotherspacewith the organization,we
decided to assume"site specific"conditioningand make a metaphorof it.
The triangle wasperfect:the context,the spaceand the theme.It lacked
Jinding the representative who wouldgive body to this idea. But then
the solution was revealed like evidence.Tl1earchitectPedroBandeira
has developeda set of utopian worksand para-utopicwhetherunder the
conceptualpoint of view,ar whetherunder theformal proposalpoint
of view,that would make it an "emergencyentrance".His project, upon

workingits reversibilitybetweenoutsideand inside throughthe soil
displacementsfrom the exteriorto the interior, configureslike 4 vertices
(theutopian vertices)that traniforms the ambiguity efthe triangleinto tl1e
clarity efthe rectangle.
PauloCunhae Silva
Director-Instituto das Artes
One installationand 2 specificprojectsfor onegenericclient.
The "EmergencyEntrance"installation,conceivedfor the spaceof
the Portuguese representationfor the 6th EIA, part of the conceptef
"conn ection" associatedto the casualtyin the sarnespaceto lwveput an
emergency stair dane not contemplated in the originalOscarNiemeyer
project. The emergency exits are,supposedly, the shortestconnection
between"interior" and "exterior" that in the contextefthe Bienal one will be
able to emphasize the desireto approach"utopia" to "reality"ar "reality" to
"utopia" (dependingon the sense of the connection).
The "House in the Tree",dwellingprojectbuilt in an elevatingplatform,
permits its usera punctual isolation. Commitment betweenthe R/C
typologyefthe "gardencity" and the constructionin heightof the

aproximar a "utopia" da "realidade," ou a "realidade" da "utopia"
(dependendo do sentido da ligação).
O projeto de habitação "Casa na Árvore", construído numa
plataforma elevatória, permite ao seu utente um isolamento
pontual. Compromisso entre a tipologia R/C da "cidade jardim"
e a construção em altura da "cidade moderna", proporciona uma
evasão semelhante ã que as crianças experimentam quando
sobem às árvores.
O projeto "Interior de Quarteirões", para a cidade do Porto,
denuncia a acumulação de construções clandestinas cuja
funcionalidade se perdeu ou degrada. Propõe uma apropriação
pública desses espaços legitimada com equipamentos de caráter
coletivo (piscina, igreja, estacionamento, campismo.jardins,
etc.l.
Os "Projetos específicos para um cliente genérico" não são
utópicos, são fisicamente exequíveis e socialmente desejáveis.
No entanto, o seu índice de realidade não parece ultrapassar a
plausibilidade oferecida pelas imagens, talvez porque estas sejam
suficientemente explícitas nas possibilidades que apresentam
e nas problemáticas que levantam. Nesse sentido, as imagens

"modem city"providesa similar evasionfor the childrento experience
when climbingthe trees.
Theproject"InteriorofBlocks",JorPorto,denouncesthe accumulationof
secretconstructionswhoseJunction has beenlost ar degraded.It proposes
a public appropriationefthosespaceslegitimizedwith equipmentef
collectivecharacter(swimmingpool, clwrch,parking,camping,gardens,etc.)
The "SpecificProjectsfor a GenericClient"arenot utopianprojects;they are
physicallyexecutableand sociallydesirable.However,its indexof reality
doesnot seem to surpassplausibility efferedby images, perhapsbecause
thesearesufficientlyexplicitin thepossibilitiesthat arepresentedand in the
problemsthat rise. In that sense,the imagesJulfill an objectivein itself. It
is not proposedas the "other"world(of the classicalUtopia),but it proposes
itself"this" one,Jullof contradictionsand paradoxes.
PedroBandeira
Arcl1itect

cumprem um objetivo em si. Não se propõe um "outro" mundo
(o da utopia clássica), propõe-se "este", pleno de contradições e
paradoxos.
Pedro Bandeira
Arquiteto

-

Pedro Bandeira, Instalação "Entrada de Emergência"
["Emergency Entrance" installation]. 2005, Edifício da Bienal
de São Paulo [Bienal de São Paulo pavilion]. Fotomontagem
a partir de imagem de Moscardi (Cortesia do Arquivo Histórico
Wanda Svevo - Fundação Bienal de São Paulo) [Photomontage
from image by Moscardi (Courtesy of Wanda Svevo Archive
- Fundação Bienal de São Paulo)]
2 Pedro Bandeira & Filipe Bandeira, "Casa na Árvore " ["House on
a Tree"]. 2005. Maquete em elevação [Elevation model]
3 Pedro Bandeira , "Interior de Quarteirões" [Blocks ' Interior"].
2001-2005, Porto. Fotomontagem a partir de imagem aérea
de Francisco Piqueiro [Photomontage from aerial image by
Francisco Piqueiro]
4 Pedro Bande ira, Instalação "Entrada de Emergência"
["Emergency Entrance" installation]. 2005, Edifício da Bienal de
São Paulo. Maquete. [Bienal de São Paulo pavilion. Model.]
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ELEMENTOS SUECO

Uma exposição sobre o design sueco poderia tratar de tudo que
o ajudou a se colocar no mapa mundial do design - a elegância
delicada e funcional dos anos 50 que fazia parte do conceito
ScandinauianDesign- ou poderia tratar da estética dos produtos
cotidianos? Esta última idéia caracteriza todo o dese nvolvimento
do design sueco durante o século XX.
Esta exposição, que traz uma abordagem completamente
diferente, tem como tema "os quatro elementos". Terra, água, ar e
fogo são fundamentais e estão profundamente relacionados com
a sobrevivência do ser humano. A designer industrial Margarit a
Matiz Bergfeldt, responsável pelo design de produtos para a
primeira estação espacial int ernacional, des envolveu este projeto
de exposição mostrando o útil envolto em uma luz poética.
Na Grécia antiga o número quatro era considerado "o número
do mundo" capaz de explicar qualquer dilema. Considerava-

assim corno sobre as virtudes fund amentais (sabedoria, coragem,
justi ça, temperan ça). Ainda hoje nossa percep ção basei a-se neste
conceito grego: as estações do ano, as direções da bússola, as
quatro virtudes. Estas podem ser adaptadas corno um código
para as cria ções do design , sugerindo que este deve ser executado
com sabedoria, paci ência, ética e economia. "Elementos suecos"
apresenta muitos produtos criados com este espírito, outros,
porém , são também cômicos, sensuais e surpreendentes.
O mundo e as atitudes mudam, mas os quatro elementos - terra ,
água, ar e fogo - hão de permanecer. Sem eles não haveria vida em
nosso planeta.
Kerstin Wickman
Professora de História de Design,
Escola de Artes, Ofícios e Design de Estocolmo/ Konstfack, Suécia

se também que este número exercia influ ência sobre as fases
da vida (infância, adolescência, vida adulta, velhice), sobre os
temperamentos humanos (colérico, melancólico, sanguíneo,
fleumático) , sobre os sabores (doce, azedo, salgado, amargo)
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SUÉCIA/ SWEDEN
SWEDISH ELEMENTS

Couldan exhibitionaboutSwedishdesignaddressall the things that haue
contributedtoput Swedenon theglobaldesign map - the cool,delicate and
fanctional eleganceefthe ScandinauianDesign mouementof the 1950s
- ar the striuingtowards moreaesthetic everydayproducts?This last idea
characterizes
t11
e development efSwedishdesign throughoutthe 20th century.
This exhibition,howeuer, departsJrom a different perspectiue on Swedish
design - t11
efour elements. Earth,water,air andfire arefandamental
and irreversiblylinked to the surviualof the human race.The industrial
designerMargaritaMatiz Bergfeldt,knownfor designingproductsfor the
first intemationalspacestation,has shaped this down-to-earthyet poetic
exhibitionconcept.
The numberfour was regarded by the ancientGreeksas the "number of
the world",one that could explain most things.The number was the mold
for life (childhood, adolescence,
adulthoodand the old age),temperaments
(choleric, melancholic,sanguine,phlegmaticJand taste (sweet,sour, salt
and bitter), as well as the cardinaluirtues (wisdom, courage,justice and
temperance).To this day our minds arestill injl.uencedby this Greekconcept:
the seasonsefthe year arefour , as are thefour points of the compass. The
four uirtuescan be appliedas acode of workethicfor designers,whosework

shouldbepe,formed with wisdom, endurance,ethicsand economy.Many
objectspresentedin this exhibitionwerechosenthis spirit,others, however
,
arealsohumorous, sensualand surprising.
Our attitudesand the world aroundus constantlychange,but thefour
elements- earth,water, air,fire - must remain.Without them no life could
existon our mother earth.
KerstinWickman
Professorof DesignHistory,
UniuersityCollegeefArts, Craftsand Design/ Konstfack, Stockholm,Sweden

-

TERRA [EARTH] - Volvo Cars (Maria Widell Christiansen , EvaLisa Andersson , Elna Holmberg , Maria Uggla , Camilla Palmertz ,
Cynthia Charwick, Anna Rosén , Lena Ekelund and Tatiana
Buto vitsch Temm). Conceito de carro representando o elemento
terra [concept car representing "Earth"] . Suécia [Sweden], 2004.
Imagem [image]: Volvo Cars
2 ÁGUA [WATER] - lngegerd Raman. Vaso de pedidos
representando o elemento água [wishes vase representing
"Water "]. Suécia/Sweden, 2002 / 2004. Foto [photo]: Orrefors
3 FOGO [FIRE] - OG lnvent (Michael Olsson and Rickard
Grõnstedt) . Detector de fumaça representando o elemento fogo
[snapalarm smoke detector representing ''Fire"].
Suécia/Sweden , 1998. Foto [photo]: Ergonomidesign
4 AR [AIR] - No Picnic. Telefone cellular modelo
W800i representando o elemento ar [W800i mobile telephone
representing "Air"]. Suécia/Sweden, 2005.
Foto [photo]: Sony Ericsson

2

3

--. ·~ •
-~
......
--·
-ª
-,,

L

F

4

-

A Mostra Geral de Arquitetos é um segmento
tradicional na Bienal Internacional de Arquitetura
de São Paulo. Aqui, os arquitetos são convidados
a apresentar projetos nas mais diversas áreas da
arquitetura, dentro do tema proposto pela curadoria
da mostra, produzidos nos últimos dois anos.

GENERAL
EXHIBITION
OF
ARCHIT
The GeneralExhibitionof Architectsis a traditionalsegment
eftheSãoPauloIntemationalBiennialefArchitecture.Here,
architectsareinvitedtopresentprojectsin variousareasof
architecture,
withintheproposedcuratorialtheme,produced
in the last twoyears.
Comissão de seleção/Selection committee:

Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto
Arquiteta
Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto

Gilberto Be11eza- curador/curator
Pedro Cury- curador/curator
Arnaldo Martino
Elisabete França
Jon A.V. Maitrejean
Rubens Cunha Lima
Tito Livio Frascino

Autoria: Abr aão D'An gelo Ferre ira
Ano do projeto: Prim e iro e mes tre de 2004

-

não co nstruído

Característica principal: A co nsta nt e preoc up acão com o

de envo lv im ento de urna arquitetura

que va lorize os s is te ma s

co nstruti vos a tu a is, rac ion alizando a con tru cão, a um e ntando o
confo rto de se u usuá rio s e tendo boa e ficiê ncia e nergéti ca .
Perspectiva aérea do conjunto - Demonstra a vo lum et ria do co njunt o,
evidenciando a praça interna e novo prédio.

-

ABRAÃO D' ANGELO FERREIRA
AFFONSO RISI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PASSAGEM SÃO BENTO

Autoria: Affonso Risi
Colaboração: Wi11ian T.S.Miyagui, Joevi1son dos Santos Araújo

(engenheiro}. Keithy Andrade (perspectivas)
Ano do projeto: 2004/2005

-

não construído

Localização: Av.Prestes Maia /Vale do Anhangabaú, São Paulo - SP
Vista a partir da Avenida Prestes Maia

Autoria: Aless andra Alves, Carolina Nuemberg, Carolina Cabrales,
João Marcelo Osório , Lúcia Camargos Melchiors, Tabita Michel
Colaboração: Leandro Andrade
Ano do projeto: 2003 (Outubro-Dezembro)- não construído
Localização: Terreno com frentes para a Av. Ipiranga n Q8127 e Av.

Guerreiro Lima n Q242

- Porto

Alegre/RS

Característica principal: Controle climático e uso de estratégias
e materiais ecológicos.
Fach ada Av. Ipirang a

-
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A CASA DAS IDÉIAS
PARQUE MÁRIO COVAS

ALESSANDRA ALVES

ALESSANDRA GIZELLA DA SILVA

Autoria: Alessa nd ra Gizella da Silva, Apoen a Amaral,

José Luiz Brenn a
Colaboradores: Gab rie11y Alice da Silva
Ano do projeto: 2005 - não con struíd o
Localização: São Paulo - SP
situação, sem escala

-

Autoria : Alessa ndra Lima, Márcia Alm ada, Tatiana Reis
Ano de projeto: 2004 /2005
Ano de construção : con clusão da obra prevista para 200 7.
localização : Repúbli ca Popul ar da Chin a - Província de zh ejiang

- Cidade de Wenzh ou
Característica principal : u so de element os da arquit etu ra
mod erni sta brasileira, muit o admi rada na Chin a, aliados aos

element os da cultur a local - Feng Shui e ideogramas do I Chin g.
Prin cípios de arquit etur a sustent ável e eco-eficient e aplicados aos
sistemas de ilumin ação, ar condi cionado; reutili zação de águas
pluviais, trat amento de efluent es, estação de tra ta ment o de esgot o
e resíduo s sólid os, e aproveitament o de energia solar.
Vista aérea

-

ALESSANDRA LIMA

W ENZHOU ATL.ANTIC INCORPORATION

ALEXANDRE MIRANDEZ DE ALMEIDA

ESCOLA NO JARDIM UMUARAMA

Autoria : Alexandre Mirandez de Almeida , Cesar Shundi Iwamizu ,

Marcelo Pontes de Carvalho, Ricardo Bellio
Colaboração: Letícia Tomisawa, Maíra Rios, Rafael Urano
Frajndlich, Suzana Barbosa, Tatiana Durigan, Vanessa Friso
Contratante: Fundação para Desenvolvimento da Educação Coordenadora Débora Maria Arcieri
Maquete eletrônica: Leonardo Sette
Construtora: Tarumã
Fundações: Zaclis e Falconi
Estrutura de concreto : Ruy Bentes
Hidráulica e elétrica: Eurico Freitas Marques
Estrutura metálica: Oficina de arquitetura
Ano do projeto : 20 03
Data da constru ção: outubro/2004 -junho/2005
Localiza ção: Rua Juan Aldama S/N,Jd. Umuarama - São Paulo/SP
Característica principal : Escola construída dentro de uma ampl a

política do Estado em oferecer às popula ções da periferi a de São
Paulo projetos de grande qualidade arquitetônica com soluçõ es
construtivas industrializadas.
Vista da Escola a partir da passarela de acesso
Autor da imagem: Leonardo Sett e

Autoria: A1exandre Pitta , Fernando Monte, José Roberto Poubel1
Ano de projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Característica principal: O uso de técnicas de construção de

a1ta tecnologia acabou aproximando o projeto das correntes de
pensamento que começam a delinear o início de uma arquitetura
auto -sustentável.
Fach ada Leste do Barra Trad e V
Foto:Jos é Roberto Poub ell

EDIFÍCIOSCORPORATIVOS ALEXANDRE PITTA
EDIFÍCIODE MÚLTIPLO USO ALISSON MACEDO
Autoria: Alisso n Macedo e Cristin a Fran cisco
Colaboração: Cláudi a Sayuri Shim ah ara, Dani el

Elie Kalil, Keni a B1aghini Dan
Ano do projeto: 2 004
Ano da construção: 2 004 /2 005
•

Localização: Ave nid a Da masce no Vieira, 542 -

Vila Mascote - São Paulo - SP
Elevação latera l
autor da imagem: Ad riano de Oliveira Francisco

-

Autoria: Ana Carolin a M. Da masco Pe n na e Fábio Farias Galvão
Colaboração: Gabri el Azevedo Farias, Maíra P.B.Carrilh o

(es tagiária), Mário Pereira de Bem (estagiá rio). Neili Cald as Farias
(estagiá ria). Isabella Cencini (estagiária)
Ano do projeto: 2004 /2005
Ano de construção : 2005
Localização: São Cae tano do Sul/ SP
Característica principal: os a mbi ent es aberto s e fech ado s

se arti cula m ao lon go do alinh amento de form a a criar,
ind epend ent ement e e temporariament e, ex ten sões do espaço
públi co.
Vis ta pá tio

-

ANA CAROLINA M. DAMASCO PENNA
ANA PAULA POLIZZO

3 ª ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

CENTRO CULTURAL TELEMAR

Autoria: Ana Paula Polizzo, André Lompreta, Gustavo Martins,

Marco Milazzo, Thorsten Nolte
Ano do Projeto: 2001
Ano de Construção: janeiro/2003 -janeiro/2005
Localização : Rua Dois de Dezembro 63, Flamengo -

Rio deJaneiro/RJ
Característica principal: O projeto para a transformação do
antigo Museu do Telephone no novo espaço do Centro Cultural

Te]emar consiste no diálogo entre as duas partes do edifício, a
parte antiga existente, e a nova parte da ampliação. Para definir
este diálogo foi adotada na ampliação uma linguagem
contrastante do antigo, orientada por uma malha gráfica.
Foto: Gustavo Martins

Autoria: Ana Rita Clivati e Roberto Tourinho Fontan
Colaboração: Eduardo Fontan Amado
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Palmas/PR
Característica principal: Duas lajes de concreto aparente elevadas

do solo ultrapassam o espaço interior para o exterior e organizam a
composição do edifício. O concreto aparente dialoga com o muro de
arrimo bruto ao fundo do lote. Em contraste ao bruto está a pureza
dos planos brancos e dos vidros verdes que fazem o fechamento.
Planos coloridos marcam a recepção, que se abre inteiramente para
a cidade corno urna vitrine.
Vista da esquina

ESCRITÓRIOJ.A. HILÁRIO - ERRAPLENAGEM,PAVIMENTAÇÃOE CONSTRUÇÃOCIVIL LTDA. ANA RITA CLIVATI
VILA BARULHO D'ÁGUA ANA VIDAL
Autoria: Ana Vida] e Silvio Sant'Ann a
Colaboração: Vera Vida1,Felip e Dau erbach , Fernando

Manto vani e Aloir Mageski
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2 003 / 2004
Localização: Vila Batista Alves , 06 - Cacho eira do

Corisco - Para ty/RJ
Vista do deck do pav ilh ão da sala
Foto: Ary Condota

-

Autoria: And erso n Fabiano Freitas, Pedro Amand o de Ba rros,

Giancarlo Salvador l a torr a a
Colaboração: Ana Claudi a Masse i A. Barros, lui s Fe rna nd o
Correa Olive ira
Ano do projeto: 2 004 - não construíd o
Localização: Ferraz de Vasc on celo s
Característica principal: escola es tadu al pa ra ensino fund ament al

e médio em concreto pré-mold ado com

3-400111

2

de área con struíd a.
Acesso prin cipal

-

ANDERSON FABIANO FREITAS
ANDERSON MAIA

ESCOLA ESTADUAL PARQUE DOURADO V

OBJETOS EDIFICADOS OCUPAM ESPAÇOS RESIDUAIS DA METRÓPOLE

Autoria: Anderson Maia, Fabíola Marialva, Leonardo lenhara,

Marília Dantas e Rogério Siqueira
Ano do projeto: 2005 - não construído
Localização: Sob o Elevado Costa e Silva em São Paulo/SP
Característica principal: O ensaio consiste na

tomada de espaços residuais urbanos , agregando equipamentos de
uso público sustentável (abrigos noturnos e institucionais
diurnos). sem desconfigurar o cenário local. Exemplificamos com
a ocupação sob um viaduto. Trata -se de um equipamento
suspenso da circulação, fechado com painéis modulados e
orientados por pilares guias, com movimentos verticais que
definem o uso dentro do objeto e seu ambiente inferior.
Maquete eletrônica - pespectiva do volum e sob o viaduto

Autoria: André Giannoni , Gustavo F. Pere ira, Mamoru Aso
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: São Paulo/SP
vista frontal

• I

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

ANDRÉ GIANNONI

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI SANTA LÚCIA DO GUACURI

Autoria: Andr é Takiya (Blocos

2,

ANDRÉ TAKIYA

3 e 4) e

Jo sé Oswald o Vilela (Blocos 1, 2.3 e 4)
De pto . de Edifi cação da Pre fe itur a Muni c ipal de São Pa ulo - EDIF
Colaboração: Robin Hl av ni cka e Fern a ndo Thom az

H e nriqu es Jr. (Projeto Exec uti vo)
Ano do projeto : 1991 a 2005
Ano da construção: Bloco

I-

1992; Blocos 2 e 3 - 2004 ;

Bloco 4 - não co ns truíd o
Construtora: Cent ral de Pla neja me nt o de Obra s e Constru ções Ltda.
Localização: Ru a José Da masce no, Rua José Ma uro Mendon ça, Rua

Silas Pe re ira - Guac uri , Pedr e ira - São Pa ulo/SP

-

Autoria: Andr é Vainer e Guilh erm e Paoliell o
Colaboração: Fernanda Neiva, Gil Mello,João Paulo

Meirelles de Faria
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Vila Leopoldina - São Pau lo/SP
vista interna da agê ncia
Foto: Nelson Kon

-

ANDRÉ VAINER

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE NEOGAMA BBH

ANDREA JUNQUEIRA BARBOSA DE CAMPOS
Autoria: Andrea Junqueira Barbosa de Campos
Colaboração: Carol Susuki e Marcelo Marra
Ano do projeto: 2003
Ano de conclusão : 2004
Localização: Ribeirão Preto/SP
vista int erna
Foto: Andrea Campos

SESC RIBEIRÃO PRETO

Autoria: Angelo Bucci e Alvaro Puntoni
Colaboração: Ciro Miguel. Fernando Bizarri. Ju liana Braga
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004 / 2005
Localização: Carapicuíba/SP
Estrutura: Ibsen Pu leo Uvo, Ruy Bente s
Construção: Bremenkarnp Engenharia e Construção
Foto: Nelson Kon

CASA EM CARAPICUÍBA
EE JARDIM SANTA EMÍLIA

ANGELO BUCCI

ANNA HELENA VILLELA

Autoria: Ann a Helena Villela e Maria Jul ia Herklotz
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: al. Martin s, s/n, ]d.S a nta Emíli a - Guarull1os/ SP
Características principais: A esco la faz part e de um grupo e m

est rutur a pr é-moldada de concreto, dese nvolv ido pela Fundação
pa ra o Dese nvolvim e nto da Edu cação e ntr e 2003 e 2004.
Vista a partir da esqu in a da a lameda Ma rtin s e rua Cabreúva.

-

Autoria : Ann e Save d e Bea ur ec ue il. Bea tri z Fábr eg ues,
Fra nklin Lee, Migue l Gustavo Fábreg ues

Colaboracào : Fe rn a nd a Ma rqu es Be rt o lini (es tag iá rio ).
Eng. Civ il Fra ncisco Oggi (con sultori a es trutur al ),
Hinki Kwon g. Co urt e nay Ba uer

Ano do projeto: 2004 - n ão con s truído
Localizacào: Rua Alca nt a rill a lot es "r" e " 2 ",
Ja rdim Sul - Sã o Pa ulo / SP

Característica principal: O proj e to d as casas
'townhou ses' as pir a à criaçã o d e um a mi s tura difu sa do s limit es
tr adi cionai s qu e ge ralm e nt e d e fin e a tipolo gia res id e n cial. Des ta
form a, tomou - e como pa rtido a implanta çã o do conjunto d e casa s
de forma a ex plor ar um volum e úni co , mas dif e re nciado dando
maior ênfa se à co n s tru çã o co mo um todo e não como um aglom e rado d e unidad es isolad as .
Maq uel e eleLrà ni ca - perspecLiva fro 11L
al

-

ANNE SAVE DE BEAURECUEIL

CONJUNTO RESIDENCIAL A LCANTARI LLA

ANTONIO APARECIDO FABIANO JUNIOR
Autoria: Antonio Aparecido Fabiano junior
Ano do Projeto: 2001 - não construído
localização: Jundiaí/SP (no ant igo edifício das Oficinas
da Companhia Paulista de Estrada de Ferro)

PRÓXIMA PARADA: ENT(R)EAT(R)O

Autoria: Antonio Carlos Barossi, Eduardo Rocha

Ferroni e Pablo Hereflú
Colaboração: Fabiana Cyon, Fernanda Palmieri, Olívia

Salgueiro, Bruno Gonçalves (maquete)
Ano do projeto: 2003

/ 2005

-

não construído

Localização : r. Caio de Almeida Prado , s/n, União

Vilanova - São Paulo/SP

-

Característica principal: A área onde este projeto se insere, um

antigo campo de futebol, foi reservada para a implantação de três
escolas: uma municipal e duas estaduais. A exigüidade do terreno
levou à conjugação das duas escolas estaduais, compartilhando
um único edifício. Um painel de sombreamento composto por
elementos cerâmicos protege as faces leste e oeste do edifício e dá
unidade aos diversos programas que abriga.
Foto da maquet e - elevação leste

ESCOLA ESTADUAL UNIÃO VILANOVA Ili E IV
CONJ. HABITACIONAL NA RUA DO CARMO E RESTAURO DE RESIDÊNCIAS

ANTONIO CARLOS BAROSSI

ANTONIO CLÁUDIO P. DA FONSECA

Autoria: Antonio Cláudio Pinto da Fons eca
Ano do projeto: 2004

/ 2005

-

não construído

localização: São Paulo /SP
Característica principal: Restauro de quatro resid ências com valor

arquit etô nico , localizadas na rua do Carmo. Tran sform ação dessas
edifi cações e m unidad es de mor adia em um tot al de 27 unidad es
de habita ção. A arquit etura propo sta cont e mpla seguran ça e
ventil açã o.
Cort e lo ngitu d inal e fac h ad a pa ra a rua do Carm o

-

Autoria: Anton io Fernando Bai'lon Simon e Suzy Simon
Colaboração : Dalton Silva e Souza (fundacão e

es trutural, Gerson Arant es li s ita (hi dra -san itá rio), Marcelo
Vile la (elétrico -telefà n ico)
Ano do projeto: 1999
Ano da construção : 2004
localização: Rua das Quaresme iras, lt 3, qd 23,

Aldeia do Vale, - Goiânia/GO
Característica principal: Res peito ao meio-ambiente

aproveitamento

no

de energia solar e eóli ca, e reaproveitamer .to

parcial de águas plu viais e serv id as para reabast ec imento e u so no s
jardins.
Fachad a sul

•

ANTONIO FERNANDO BANON SIMON

RESIDÊNCIA EMILIA E RENATO SIMON

ANTÓNIO JORGE DE MOURA LEITÃO CEREJEIRA FONTES
Auto ria: António Jorge de Moura leitão Cerejeira Fontes ,

André de Moura leitão Cerejeira Fontes
Colaboração: António Dias, Nuno Cruz, Nuno Rebelo ,

Manuela Poças, Sónia Gonçalves , Bruno Marques
An o do proj eto: Agosto de 2003
An o de cons tru ção: Novembro de 2004
l ocali zaç ão: Tenões - Braga, Portugal
Vista nort e-sul: perspectiva da casa.
Foto: Frederico Martin s

HABITAÇÃO NA ENCOSTA DO BOM JESUS

Autoria: Antonio O. V. Junqueira e Pedro Nosral1a Júnior
Colaboração: Marly Kiatake, Flávia Mecélis,

Patrícia Vil1aça Prado
Paisagismo: Cristiane Branco Nosralla
Construção: Paula Eduardo Incorporadora e Construtora
Ano do Projeto: 2002
Ano da Construção : 2004
Localização: R. Samuel Morse, 74, Brooklin Novo - São Paulo/SP
Característica principal: Edifício de escritórios na região da Berrini

em São Paulo. Faz parte de uma família de 8 edifícios projetados na
mesma região pelos arquitetos.
Marquise

EDIFÍCIOIGARATÁ ANTONIO
RESIDÊNCIAUNIFAMILIARPARQUE DO ALTO

0. V. JUNQUEIRA

AQUILES MIYAMOTO

Autoria: Aquiles Miyamoto e Gilson de Carvalho
Colaboração: Abel Pires e Bruno Bezerra
Ano do projeto : 20 04
Ano da construção: 20 05 / 2 006
Localização: Caieiras/SP
Perspectiva ilustrat iva do projeto

-

Aut oria: Arar e Senn es, Caio Marin . Guilh erm e

Carvalho, Bá rbara Elis Sanlan a
Ano de projeto: 2004 - não co nslruído
Localizacào : Rua Arumarana , 26 - Jd Eliane - ão Paulo /S P
Característica principal: Esco la profi s iona liza nl e para pessoas

portador as de necess idades es pec ia is.
Maque le elel rà nica - Visla a parlir da praça

•

ARARÊ SENNES

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL ESPAÇO LIVRE

ARLIS BUHL PERES

PARQUE COMUNITÁRIO MONTE CRISTO

Autoria: Arlis Buhl Peres, Cristiano Fontes de Oliveira,

Lino Fernando Bragança Peres
Colaboração: Marcelo Fontes de Oliveira, Michel1e Souza

Benedet, Aline Schaefer
Ano do projeto: 2004 / 2005 - não construído
Localiza ção: Florianópolis/Se
Característica principal: Esta proposta viabiliza um projeto

urbano , paisagístico e arquitetônico que busca traduzir as
necessidades de uma população de 26.000 habitantes,
transformando

esta região carente e favelizada em um bairro

integrado à malha urbana.
Desenho - implantação

Autoria: Arthur Casas e João Valente Filho
Colaboração: Luis Célio Bottura (engenharia urbana) , Reginaldo

Paiva (transportes ferroviários), Plínio Godoy Ouminotécnica) ,
Nes torTupinambá

(infra-estrutura urbana), Paulo Ferragi

(transportes metropolitanos) , Vernon Kohl (tecnologia urbana),
Vanessa Martins (coordenação), Bruno Valente (edição), Valdeci
Ferreira (urbanismo), Bruno Bezerra (edição), Gracieli Bellini
(urbanismo), Gilberto Elkis (paisagismo), Sergio da Silva Junior
(projetista) , Artur Valente (estagiário), Maria Eugenia (redação)
Ano do projeto:

2004

-

não construído

Localização: Bairro da Barra Funda - São Paulo/SP
Característica principal do projeto: o projeto fez parte de um

concurso para a construção de um bairro novo, adjacente ao bairro
da Barra Funda , em São Paulo .
canto superior esquerdo: vista do portal leste; canto superior direito: vista aerea
do portal oeste; centro: perspectiva geral e vista do portal sul;
canto inferior esquerdo: praça central com o centro cultural ao fundo; canto
inferior , meio: setor misto; canto inf direito: vista aerea do portal sul

ANDAR A CIDADE - O PASSEIO PÚBLICO É O ELO ENTRE O CIDADÃO E A CIDADE
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E DE SERVIÇOS - CAMPUS 1 - PUC-CAMPINAS

ARTHUR CASAS

AUGUSTO FRANÇA NETO

Autoria: Augusto França Neto
Paisagismo: Mareliza Hashejumie
Equipe técnica: Rosa na G. Tolloi , Juli ano Barros, Ingrid

Oliveira , Rodrigo W. Kim, Cláudia R. Novaes
Estrutura e fundações:Jor geny Catarina Gonçalves
Projeto de estrutura metálica: Aço Vertical
Consultoria de solos: Apoio
Construção: MGM Construtora
Projetos de instalações elétricas e hidro -sanitárias: Graphos

Engenharia
Ano do projeto: 2004
Data da conclusão da obra: março de

2005

Localização: Rodovia Dom Pedro I, Km 136,

Parque das Universidades - Campinas/SP
Maquete do complexo
Folo: Pa Lríc ia Cardoso

-

Author: Augusto Quijano Axle
Colaborators: Gaspar Pérez Ax le
Year of Project: 2002
Year of Construction: 2003
location: Mérida, Yucatá n - Mexico
Contractor: lgnac io Acevedo Bobadilla
Woodwork: José Romero
Kitchen : Cocinas Europeas, S.A.
Glass : Vidrios y Espejos Millet
Light Design: GA Iluminación - Elías Cisneros Avila
In terior Design: Héctor Arellano Valencia
Specific construction materials:
Wall: Masonry concrete block
Finish wall: Plaster
Roof: Pres tresse d precast concrete beams and

po1istyrene blo cks. Ceiling. Sheetrock
View from the rear
Photo: Roberto Cardenas Cabello

•

AUGUSTO QUIJANO AXLE CASA LARGA
BENEDITO ABBUD FLATTROPICAL PONTA NEGRA - MANAUS
Autoria: Benedito Abbud
Colaboração: Peter Burmeister, Annamaria Rastel1i

e Fernanda Riotto (estagiária)
Ano do projeto: 200I / 2002
Ano de constru ção: 2003 / 2004
localiza ção: Ponta Negra - Manaus/AM
Característica principal : O projeto paisagístico do Flat Tropical

proporciona o máximo de integração do homem com os elementos
da natureza . Na área de lazer, há uma piscina de recreação com
cascata e borda infinita, cuja água muda de cor conforme a luz
do céu e captura as águas do Rio Negro. Privilegiou-se também o
plantio de espécies nativas da flora amazônica.
Durante o dia, a borda infinita da piscina captura o "mar" de águas
lendárias do Rio Negro.
Foto divulgação

Concurso Público Nacional de Anteprojeto de Valorização da
Paisagem Urbana de Santa Tereza/RS
Autoria: Betina Endtner, Leandro Castilhos Degani ,

Michel Heber1e, Patrícia Flores, Rodrigo Poltosi Gomes
de Jesus, Vlademir Roman
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: Santa Tereza/RS
Característica principal: O projeto reconhece, articula e valoriza

6 pontos principais com destaque para a praça e seu campanário.
Desde a primeira visão da cidade o visitante
vivencia espaços integrados e qualificados, desfrutando de
visuais que destacam o seu patrimônio cultural e natural.
Praça Maximiliano Cremonese - Vista aérea

"
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE SANTA TEREZNRS

BETINA ENOTNER

SER APTO - PROJETO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL SUSTENTÁVEL

BETO FARIA

SER APTO - Projeto de um conjunto h abitacional de inter esse
soc ial su sten táve l em brownfield sustent ação
Autoria : Beto Faria, Edson Takayuki Tani , Isab el Cabral,

Ju çara Ferrari , luiz Marcos Cintra, Mareia Mikai , Rafael
lazzarini. Ricardo Gaboni
Colaboração: Marcelo Alarsa (Geólo go), Kátia Rodrigu es de Alm eida

(Eng. Florestal), Sibylle Muller (Eng. Civil)
Ano do projeto: 2005
Ano de construção: 2008 (previsão)
localização: Rua Suma rés/ nº. - Santo Andr é/SP
Característica principal: O proj eto de habita ção de

int eresse soc ial sustent áve l em brownfield rev italiz ado ,
con templ a a rev italização amb ient al de um a área degra dada ,
utili zando-se de recursos gerados no próprio empr ee ndim ento
(tra ta men to e reutiliz ação de águas serv id as, capta ção de água s
pluviais , rec iclagem de resíd uo s e aqu ec imento de água co m
energia solar) para a remedia ção ambi ent al.
Maquete eletrônica; est udo de acessib ilidad e; detal h e da implanta ção;
estudo de confort o ambie ntal

•

Autoria: Carl vo n Haue nschild
Colaboracão: Da niela Andr ade Mont eiro , Wag ne r Ferre ira Serafim

(Engenh eiro ), lui z Barreira Si mas (Arquit eto /Pa isag is ta), Maurí cio
Cava lcan te Farias Junior (estag iá rio )
Ano do projeto: 2 003
Ano de construcão: 2004 / 2005
Localizacão: Rua Pri sc ila Dutra , nº 541 , Muni cípio de

Lauro de Freita s/BA
Característica principal : edifí cio para esc ola antropo són ca (crec he,

j a rdim de inf ân cia e ensino bás ico) int eg rada num bo squ e de
á rvor es frutíf e ras, con ce bido numa arquit etur a co nt empor â nea,
mas barro co na sua lin gua ge m, rico e m form as orgâni cas e
s inuo sas no plano horizont al e ve rti cal, minim ali s ta em recur sos e
mate riai s u sado s, econ ô mico em cu sto s e ecoló gico no uso da água,
da energia e do clim a lo cal.
Rec re io Cobe rt o
Fa lo: Carl vo n Ha ue n sc hild

-

CARL VON HAUENSCHILD

ESCOLA ACALENTO

CARLOS ALBERTO PERES KRYKHTINE

POR UMA UTOPIA DE ENCONTROS

Por uma utopia de encontros - uma proposta de reestruturação
urbana para o Canto de Itaipú
Autoria: Carlos Alberto Peres Krykhtine
Colaboração: Ronaldo Brilliante, Marina Freire Machado, Sarnira

Bueno Chahim, Renata Nakaharada Mendes, Daniela Brandão,
Daniele Bento Ruas, Ivan Motta Martins, Jeniffer Zorzi Costa e
Ricardo Gonzáles M. de Mattos.
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: Canto de Itaipu - Niterói/RJ
Característica principal: Estudo conceitual realizado durante

seminário internacional
do tema "Sustentabilidade
reestruturação
Vista geral

em Niterói , pe lo grupo de trabalho
e Utopia", que teve como foco a

urbana para o Canto de Itaipu.

Autoria: Carlos Henrique Bernardino de Carvalho e

Gustavo Fávero Minosso
Colaboração: Maria Helena Rossetti
Ano do projeto: 2005 - não construído
localização: Bauru/SP
Vist a externa do edifício e de duas unidades habitacionais
autores da imagem: Car1os Henrique Bernardino de Carvalho
e Gustavo Fávero Minosso

"MO VIMENTO: FUSÃO E TRANS-POSIÇÃO URBANA"

CARLOS HENRIQUE BERNARDINO DE CARVALHO

SEDE ADMINISTRATIVA DA GOLDEN CROSS EM SÃO PAULO

CARLOS ROSSI

Autoria: Carlo s Ross i
Ano do projeto: 2003
Ano da construção: 2003
localização: Rua do Paraís o, 4r , Paraíso - São Paulo /SP
Característica principal: O projeto envolve u a criaçã o de um a nova

lin guage m para a e mpr esa : um a lin gu age m mod erna que,
ao mes mo te mpo , não desc ara cterizasse àquela j á con solid ada
pela marca. Para tant o, mobili ário, objeto s, cores e textur as foram
dese n volvido s para a criar um a mbi ent e que des tacas se tran sparência, arrojo e solid ez.
Vista da rece pção no térreo com á rea de ate nd iment o ao fund o.

-

Autoria: Celio Diniz, Eduardo Canellas, Eduardo

Dezo uzart e Tiago Gua1da
Colaboração: Otto T11ie1e (tenso -est rutur a), Fernando Rich ard

(acústica), Peter Gasper 0uminot écn ica), Michael Laa r (conce ito bioc1imático), Caro1ina Balt ar (estag iá ria), Gabrie1a Rios (estagiár ia)
Ano do projeto: 2001
Ano de construção: 2004
Localização: Lapa, Rio de Jan eiro/RJ
Característica principal: O Circo Voador foi fechado em 1996

e reinaugur ado em

2004

como um espaço de arquit et ur a

contemporânea e mu1tifuncional, dotado de sistema inédito de
prot eção acúst ica.
Acesso prin cipal do público
Foto : DDG Arquitetura

-

CELIO DINIZ

CIRCO VOADOR

CELSO RAYOL

RECICLAGEM DO EDIFÍCIO GLÓRIA

Autoria: Celso Rayol, Adriana Sansão e Cláud ia Miranda
Colaboração: Vinicius Machado , Leda Kobayashi,

Nina Kuperman e Paula Gésero
Ano do Projeto: 2004
Ano de Construção: 2004 / 2005
Localização: Praça Floriano , 31, Cinelâ ndi a - Rio de Jan eiro/RJ
Característica principal: A reci clagem do Ed. Glória (projeto

original de

1926)

se insere no pro cess o de revit alização do centro

da cidade, mantendo o respeito ao edifício original no aspecto
exterior. Seu interior é praticamente

todo reformulado , criando

novos usos int ernos compatíveis com um edifício comercial do
sécu lo XXI. São criadas salas de reunião envidraçadas ("plugs")
suspensas no vazio e acopladas às circulações.
Prisma Int erno com visualização das salas de reunião (plu gs) e clarabóia

Autoria: Christian Michael Seege rer
Ano do projeto: 2003
Ano da construção: 2003
Localização: Taubat é/ SP
Fachada po s te rior
Foto: Paulo Uras

RESIDÊNCIA EM TAUBATÉ

CHRISTIAN MICHAEL SEEGERER

CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DO SESC

CHRISTINA DE CASTRO MELLO

Centro Cultural Esportivo do SESC Servico Socia l
do Comérc io e mJundi aí
Autoria: Chri st ina de Castro Mello
Colaboração: Rit a Vaz. Juli ano Barros e Jacq uelin e Brigagão
Ano do Projeto: 2004 /2 005 - não co nstru ído
Localizacão: Avenida Anton io Frederico Ozanam - Jundi aí/SP
Visla do acesso principal
Autor da perspectiva: K design

-

Autoria: Ciro Pirondi
Colaboração: Ana Lúcia l onga to, Felip e Not o, Cíntí a Vigarinh o,

Rose li Azevedo, Rit a Mora is (estág iaria), Eli ana Satie Uem atsu
(estág iaria), Dami ana Bas tos (estág ia ria)
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2 004
Localização: Av. Dom Jaim e de Barro s Câm ara -

São Bern ardo do Campo / SP
Característica principal: O Centro de Form ação d os Profis s ionais

da Edu caçã o de São Bern ardo d o Campo é co nstituído de cin co
edifí cios, em es trutur a mi sta de con creto e aço, um anfit eatro ao
ar livre, marqui se.ja rdin s, es tac ion a me nto e passa rela. Todo o
conjunt o pod e se r utili zado pela popul ação .
Falo aé rea

-

CIRO PIRONDI

CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CENFORPE

CLAUDE B. DE PASSILLÉ

TOWERS FOR W

Author: Claude B. de Passillé
Year of project: First version in 2002
20n

(tenth year anniversary of the

- prospective
g -n

proposal for

events)

Location: either New York City or lacolle, Canada.
Towers for W-Marina on the Hudson panorama
Author of photograph and photomontag e: Claude B. de Passillé , 2005

Autoria: Claúdia Maria de Souza Gomes
Colaboração: Achilles B. Mangulo (engenheiro - projeto de

instalações hidráulicas) , Pedro C. S. Batistuzzo (engenheiro -projeto
de instalações elétricas), Hermes R. Cassão (engenheiro - projeto
estrut ural) , Jesué Bertolino do Prado e Nilson Roberto de Jesus
(empre iteiros responsáveis pela equipe de execução de obra)
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2003 / 2005
Localização: loteamento

Mirante da Ilha, Bairro

da feiticeira - llhabela/SP
Característica principal: integração do espa ço construído

com o meio ambiente.
Fotos da obra

RESIDÊNCIA CALDAS
RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÕES DA ESCOLA RODRIGUES ALVES

CLAÚDIA MARIA DE SOUZA GOMES

CLÁUDIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

Res taur açã o e Adapt ações da Escola Estadual Rodri gues Alves
Autoria: Clá udi a Ma ria Gom es de Olive ira e Maria Apa rec ida

Souk e f Nasse r (en genl1e ira)
Colabora ção: Alessa ndro Pe rcinoto Pomp e i, Paul o Roberto Ra mo s

(engenh e iro ), Ma ira C. P. Pajzos, Carolin a M. Osl1iro, Ronaldo Ritti
Dias (engenh e iro )
Geren ciamento da Obra: Maria Aparec ida Souk e f Nasse r
Coordena ção da Obra: Alessa ndro Percinoto Pomp e i
Encarregado: Rob e ,va l Pessoa Silva
Projeto de Restauro e Adaptações: Cláudi a Gomes de Oliveira,

Ma ira Pajzos , Ca rolin a Midori Oshiro
Projeto de Instalações: Paulo Roberto Ra mos
Projeto cultural (captação): Rosa na Deleli s, Márcia Port o, Deivis

Te rez, Vanessa Sa nt os, Mariana Delelis
Direção: Gustavo l o iola, Ronald o Ricc i
Diretora do Grupo: lve te Mitik o Sun a moto
Ano do Projeto e de execução: 2 003 / 2 004
Localização: Av. Pauli sta, 227- São Pa ulo/ SP
Fachada principa l do Grupo Esco la r Rod rigues Alves após a resta ur ação .
Foto: Milton Shirata

-

Aut oria: Claudi a Nucci, Valério Pietraró ia e Sergio Camargo.
Colaboração: Kelly Murayama, Cinti a Vigarinh o.
Ano do projeto: 2005 - não const ru ído
Localização : Aldeia da Serra - Barueri /SP
Característica principal: O projeto é o resulta do da utilização da

regulamentação es tabe lec ida e da situ ação privilegiada para criar
um a impl ant ação que se relac ion a de maneira franca com as áreas
livres res ult ant es, e com o terreno em plano inclin ado, uma forma
de v ive r na cidade, aind a que em bairros distantes, com marcante
caráter urbano.
Croquis - Volum etria

-

CLAUDIA NUCCI

RESIDÊNCIA WLL

CRISTIANE FRAGA VASQUEZ

HABITAR O CENTRO

Habitar o centro: Complexidade Urbana e Id eal de lib erdade
Autoria: Cristiane Fraga Vasquez, Marco Antônio D'elia Jr., Melissa

de Faria Patrício, Ricardo Marmorato , Sandra Komorita
Ano do projeto: Projeto desenvolvido para a

Bienal,

2004

-

não construído

Localização: R. Brigadeiro Tobias - São Paulo/SP
Característica princip al: Habitação de Interess e Social

em áreas centrais
Foto da maquete com detalh es da fachada

Autoria: Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Barbara,

Fernando Viégas I Colaboração: Ana Paula de Castro, Apoena
Amaral e Almeida, César Shundi Iwamizu,Jimmyliendo,José
Carlos Silveira Júnior , José Paulo Gouvêa, Sabrina Lapyda,
Ricardo Barbosa Vicente I Estrutura: Companhia De Projetos
fundação: ZacHs, Falconi e Engenheiros Associados I Sondagem:

Engesolos Engenha ria de So1os e Fundações I Instalações: PHE
Projetos Hidráulicos e Elétricos I Sistemas: Bettoni Automação e
Segurança Ltda Climatização: Thermoplan Engenharia Térmica
Impermeabilização: Proassp - Assessoria e Projetos I Esquadrias:

AEC Consultor es I Cozinha: Núcl eo Ora Projetos para cozinhas
profi ssionais I Luminotecnia: Reka Iluminação I Sonorização e
acústica: Alexandre Sresnewsky I Paisagismo: Bonsai Paisagismo
Topografia: Kazutoshi Shibuya Serviços Técnicos de agrimensura
Mapeamento do subsolo: CHM mapeamento do subsolo
Drenagem e canalização: Geométrica Engenharia de Projetos
Modelo eletrônico: Visualize Arquitetura Digital I Maquete: Kenji

Maquetes I Ano do projeto: 2004 1Localização: São Paulo/SP
Vista aérea do conjunto

COLÉGIO SANTA CRUZ-

UNIDADE 11CRISTIANE

REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DE !PITANGA - LAURO DE FREITAS

MUNIZ

DANIEL COLINA

Autoria : Daniel Colin a e Juliana Mello
Colaboração: Paul a Santana, Emmanuel Bla mont, Maurício Bastos

(engenh eiro) e Tensotech (arquit etura têxtill
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: Lauro de Freitas/BA
Característica principal do projeto: Este projeto faz parte de um

a mpl o programa de requalificação urbana que a prefe itura de
Lauro de Freitas vem em preendendo, v isa ndo a valoriz ação dos
espaços de conv ivênc ia e laze r do município. O projeto propõ e
mod ificações no sistema viár io organizando o fluxo de pedest res e
criando um a ciclov ia ao lon go de todo o trecho.
Vista aé rea da proposta de int erve nção

-

Autoria: Dani el de Cas tro Lacerda, Joana de Alcâ ntara e Fran ça
Colaboração: Carla Rabelo , Cec ília Sá e Filipe Berutti

Mont e Serrat.
Ano do projeto: Jan eiro de 2005
Ano de construção: e m con stru ção
localização: Brasília/DF
Característica principal: Este projeto resum e algum as idéias

formais elaborada s em fun ção de aspe ctos como identidad e
cultural, topografia , entorno, conforto , e o prin cipal: a valoriza ção
do individuo.
Maquete eletrônica -vista do acess o

-

DANIEL DE CASTRO LACERDA

PAVILHÃO LEO

DANIEL GUSMÃO 1.FASHION SHOPPING
Autoria: Daniel Gusmão
Colaboração: Ana Carolina Mendonça, Gisele Carvalho,

Robério Catelani, Thomaz Whately, Antonio Henrique Vallin,
Fábio Perez, Ana Maria Huertas, Pablo São Thiago, Carolina
Du Pin e André Marino.
Ano do projeto: 2003 / 2004
Ano de construção: 2004
localização: Rua Cel. Moreira César, 241, Icaraí - Niterói/RJ
À noite, o caráter escultórico da composição se acentua. O átrio central

garante leveza e transparência para a arquitetura, diferenciando -se da
malha urbana densa de Icaraí
Foto: Ricardo Gomes

Autoria: Diego Portas e Mauricio Santos (Secretário de

Urbanismo) , Arq. Mauricio P. Pinheiro (Coordenador do projeto
da Secretaria Extraordinária do Governo Pro Urbe, da Prefeitura
de Rio das Ostras) 1Colaboração: Equipe de Projeto: Rodrigo Tejo
Calvino, Rafael Saraiva, Josue Campo I Idéia Expositiva do Museu:
Diego Portas, Andres Martín Passara I Fotógrafo: Gil1esBonnecarrere
1

Escultor: Roberto Sá I Roterista: Beta Barcellos

Estudo 3D: Diego Portas, Rodrigo Tejo Calvino, Rafael Saraiva
Maquete e Projeto Executivo: Rafae1 Saraiva, Rodrigo Tejo Calvino,

Nacho Arjol, Josué Campo, Gustavo de Andrade, Michelle Martins,
Mariana Moretzon I Estrutura: Ronaldo Vertis (engenheiro)
Instalações: Elmano Baroncelli, Luiz Mendonça (engenheiros)
Luminotécnica: Carmen Slawinski I Exaustão Mecânica/ Ar
Condicionado: Ariaman Santos (engenheiro) Incêndio: Carlos

Eduardo Almeida I Orçamento: Dalton Duarte (engenheiro) 1 Ano do
projeto: 2004 - não constmído I Localização: Rio das Ostras/RJ
Planta Baixa principal
Imagem: Diego Portas

MUSEU DA NAVEGAÇÃO DE RIO DAS OSTRAS
EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS EM CLIMA TROPICAL: SÃO PAULO

DIEGO PORTAS

DOMINIQUE FRETIN

Autoria: Dominiqu e Fretin , Ivan a Bede ndo , Maria las ar Sega11,

Ladislao Szabo , Paulo Albe rto Correa.
Colaboração: Arthur Tavola, Candi Hir ano , Henriqu e Benit es , Luiz

Guilh erm e Martin elli , Marcelo Nud el, Airton Dudz evich, Jo aoLuis
Mara nh ão Bisca ia
Estagiários: Ama nd a Go mes Feli sbino , Arthur Francisco Rausch ,

Camil a Ra mondini do Val Te ixe ira, Dami elle Cristin a Ferreira ,
Juli ana da Cunh a Mira nd a, Júlio Césa r Martin s de Moraes , Marcelo
Mace do, Ma rio Ald egh eri do Val, Natal ia Segalla, Pedro Favale,
Rakel B. Gómez, Sara Isaac , Sílv ia Costa Mont eiro ,
Thi ago Vid al Pelaka uskas, Tony Guedes Costa.
Ano do projeto: 2 004 / 2005 - não cons truíd o
localização: Centro Esporti vo do Parqu e do Ibir apu era

- São Paul o/ SP
Característica principal : l aborató rio de Pes qui sa apli ca ndo

con ceitos de su ste nt abilid ade para proj eto s de arranh a-céu s
em clim as tropi ca is.
Elevação l este

-

Autoria: Dou glas Piccolo e Cibele Correard Picco lo
Ano do Projeto: 2004 - não const ruído
localização : Centro - São Berna rdo do Campo/SP
Vista gera l da fach ada
Im age m: SFornazari

DOUGLAS PICCOLO

li

RESIDENCIAL VARANDAS

ELIANE MARIA SOARES GOMES

ESPREGUIÇADEIRA DESCANSÃ

Autoria: Eliane Maria Soares Gomes
Ano do projeto e de execução: 2003
Característica principal: Recorr endo , em suas pesquisas, a um

design ameríndio - a rede - a espreguiçadeira Descansã oferece,
ao repertório mobiliário de nossa cultura urbana , uma postura
corpora l de descanso diversa .
A es pregu içadeira Descansã tendo ao fundo o protótipo de origem .
Foto: Eliane Maria Soares Gomes

Autoria: Ernesto Ferreira de Almeida Neto, Sandra landi

Romanhole, Sumaia Rodrigues lima
Colaboração: Adalberto Rodrigu es, Adriana Pastore , Ana Paula

leme , Caio Cesar Saraiva , Carlos Roberto Romanhole, Carlos
Rocha, Carlos Zigon , Eduardo Almeida, Eduardo Granado,
Gi1Ribeiro, Ivany Piagentini, Jean e Manfredini , Jorge Pereira
Gonçalves , Julio Crecco, Kleber Gonzales Lopes, Liuba Berman ,
Miro Feijó, Robson loengo
Ano do projeto: 2003 - não construído
localização: São Paulo/SP
Característica principa l: O projeto propõe a revitalização de

antigos galpões e/ou vila de galpões, com sua conversão em
mini bairros ou vilas, formado de lofts comerciais, residenciais,
incubadoras de empresas, etc. Contemplando a preservação da
arquitetura, sem focar somente a habita ção e sim todo o entorno,
visando a organização destes espaços urbanos.
Persp ect iva ilustrati va exte rna de uma vila de galpões com o conceito
Projeto RIABITAREaplicado.
Crédito da im agem: Ernesto F.Almeida Neto

PROJETO RIABITARE

ERNESTO FERREIRA DE ALMEIDA NETO

PROJETO "BAIRRO NOVO "

EUCLIDES OLIVEIRA

Autoria: Euclides Oliveira
Colaboração: Carolina de Carvalho e Dan te Furlan
Ano do projeto:

2004-

não const ruído

localização: Água Branca - São Paulo/SP
Característica principal: Planejamento urb ano de um bairro

próximo ao ce ntro de São Paulo
Pers pecl iva do parque
Autores da maquete eletr ôn ica: Fernando Romano e Gabrie l Farias

-

Autoria: Fabiano Borba Vianna
Ano do projeto : 2004 - não construído
Localização: Cu ri ti ba/PR
Característica principal: O Projeto relac ion a meio natur al com

espaço con struíd o. Para iss o, elege um trecho urb ano do Rio Belém,
no Centro Cívico de Curitib a, e prop õe um a alt ern ativa de ocupação desse espaço de modo a confi gurar , simboli cam ent e, um a
"devolu ção à natur eza".
Maquete eletrônica - perspectiva geral do projeto

•

FABIANO BORBA VIANNA
FABIANO CASTRO

RIO BELÉM: ARTE URBANA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PARÓQUIA JESUS DE NAZARÉ

Autoria: Fabiano Castro
Co-autoria: Belisa Mendes, Gisela Naves
Colaboração: Davi Carvalho, Mareio Sadao
Ano do projeto: 2004
Ano de construção: 2005
Localização: QS 121 - conjunto A - lotes

02

E 03- Samambaia/DF

Característica principal: Interação entre o uso da luz natural e a

simplicidade na composição dos volumes determina
o espaço sagrado.
vista aérea sudoeste

Autoria: Fabio das Neves Donadio
M.1rxhu uu~•s
por ÍU"90S, cron• negr.11
d«or1•n1es d.,, <on~1.1nt• umid.cl('. Kumulo
~~Ur<!Mi<!,tµolu,çMI

0

Colaboração: Renato Malki, Marco A. Rodrigues,

M1mchas CiluSót<IIIS por IVl'lgOS
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Ano do Projeto: 2004 / 2005 - não executado
Localização: Av Rangel Pestana nº· 230, Centro - São Paulo /SP
Característica principal: Proposta de intervenção e restauração de

igreja barroca construída entre 1592 e 1596, que busca valorizar o
FACHADAPOSTERIOR

P,o~.un:i
Vill.10d<1scA!h.11cau\.Adcn por,n1up,men10
e sub d1mtnsron.Jmfflto rNntém con1~nte ,1umidade d•
pl.lt,b.lnd:i favore<:ff!do o ;ip,uec,me,ito de m,10Ch,u, limo

edifício de acordo com suas características históricas.
Vista frontal

FACHADA
LATERAL
ESQUERDA

MAPEAMENTODE DANOS

FABIO DAS NEVES DONADIO

PROJETO DE RESTAURO DA IGREJA DO CARMO
PROJETO QUERO-QUERO

FÁBIO DE ALMEIDA MUZETTI

Autoria: Fábio de Almeida Muzetti
Colaboração: Ivy Smits Rebouças e Letícia Telles Muzetti
Ano do projeto: 2005 - não construído
Localização : Parque Monsenhor Emílio José Salim - Rodovia Heitor

Penteado, km 3,2 - Campinas/SP
Característica principal: O projeto da sede da ONG Quero-Quero é

estruturado basicamente por dois blocos: um hidr áuli co e outro de
at ividades, divididos em

2

pavimentos. Os materiais em pregado

na edificação são o concreto armado, o tijolo e a telha cerâmica,
form ando a cobertura susten tada por tesouras metálicas,
apropriando -se da mesma linguagem das demais construções
existentes no parque.
Maquete eletrôni ca - elevação

-

Tratam ento paisa gísti co para o pátio de cont êin eres da
Cosip a, e m Santo Andr é/ SP
Autoria: Fá bio Namiki , Fabio Robb a, Fran cin e Gram acho

Sakata, Silvio Soares Mace do
Ano do projeto : 2005 - não construído
Localização: Junto à Ave nid a do Estado , em Utin ga, Santo Andr é/ SP
Corte que aprese nt a o siste ma de dr enage m co m os sumid ouro s (pa ra
abso rção da água plu vial no loca l) e a vege tação e o mobili ário urb ano que
dão confor to e seg uran ça para o pedes lre.

-

FÁBIO NAMIKI TRATAMENTOPAISAGÍSTICOPARA COSIPA
FELIPE BEZERRA MEGASTORE RIO CENTER
Autoria: Felipe Bezerra
Colaboração: AndrierVarela e Giuliano Caldas
Ano do projeto: 2002
Ano da construção: 2004
Localização: Natal/RN
Vista da esquina, com destaque para o grand e caixilho
recortado da entrada principal
Foto: Ri.cardo Junqueira

Autoria: Felipe de Souza Noto, Paulo Emílio Buarque Ferreira,

Maira Rios
Colaboração: Cepollina Engenheiros Consultores e Zamarion

Consultores
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: Cidade Dutra - São Paulo/SP
Característica principa l: Projeto em peças pré-moldadas de

concreto, de acordo com o padrão desenvolvido pela Fundação
para o Desenvolvmento da Educação . A implantação do edifício
no alinhamento da avenida principal e rua secundária define o
desenho do quarteirão e cria o espaço de recreação e esportes,
extensão do pátio coberto.
Maquete eletrônica: vis ta acesso princip al
autor: Espa ço Tempo Produ ções

ESCOLA ESTADUAL JARD IM COLONIAL
PRÉDIO MARTINELLI - PROJETO LUZES

FELIPE DE SOUZA NOTO

FELIPE FRANCISCO DE SOUZA

Autoria: Felip e Francisco de Souza, Fernando Silveira lima,

Marcelo Fonseca Igant ios
Ano do projeto:j aneiro de 2005 - não construído
Localização: Cobertur a do edifício lo calizado na Rua

São Bento

405-

São Paulo/SP

Característica principal: Interven ção projetual na cobe rtur a do

edifíc io hi stór ico. Duas grandes caixas de vidro
funcionam como janelas que ab rem para o skylin e pauli stano,
onde se localizam um café e um espaço expos itivo.
Maquete elet rôni ca - Visla gera l da int ervenção de projeto
n 2 26º, 27º e 28° pav imento s
Crédito: meta urb e

-

Autoria: Fernanda Marqu es
Ano do projeto: 2005 - não construído
localização: Morumbi - São Paulo/SP
Característica do projeto: res idência unifamili ar de 85om

2,

com

área construída de 741m 2
Maquete eletrônica - Visla Enlr ada Principal

-

FERNANDA MARQUES RESIDÊNCIAUNIFAMILIAR
FERNANDO ANTONIO PIRES IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Autoria: Fernando Antonio Pires, Enio Yorikawa ,

Aparecida Kazue Ogino.
Ano do Projeto: 2003 - não construído
localização: Estrada da Cama Patente/Rua José Felipe de Oliveira

Filho - São Bernardo do Campo/SP
Característica principal: Uma azinheira (árvore representativa de

N. Sra. de Fátima) marca o acesso principal da Igreja.

1

1

Maquete eletrônica - Vista Nordeste

;

1111111

Escola do FDE- Fundação para o Desenvolvimento
Escolar - Campinas/SP
Autoria: Fernando de Mello Franco, Marta Moreira

e Milton Braga
Colaboração: Eduardo Ferroni, Márcia Terazaki, Jaques Rordorf,

Marina Sabi110,Paula Cardoso, Renata Vieira e Thiago Rolemb erg
Ano do projeto: 2003 / 200 4
Ano da construção: 2004
Localização: Campinas/SP
Detalhe - v ista int erna
Foto: Nelson Kon

ESCOLA DO FDE

FERNANDO DE MELLO FRANCO
:CELULAR

FERNANDO EGUCH I

Autoria: Fernando Eguchi
Colaboração: Família Egu chi , Cleide T. Un ello , Fernand a l. Pin celli ,

Rodri go dos S. Fe rreira , Marcela Rom ero, Poli ana
de M. l e ite, Rodri go F. da Silva, Claudi a Shimizu , Daniela C.
Kern , Gustavo Nogueira, Luciana Duail ibe, Dani el Ces ta ri, Charles
de Olive ira, Rodri go F. Baroni , Eglair de R. Quicolli ,
Ít alo M. de Marcl1i, Pedro A. Vendramim F., Toshio Hioki ,
liquidu s ambi ento e ami gos.
Ano do projeto: 2005
Perspec tivas: to rre, mo nt age m, mobili á rio e uni da de :CELULAR

....•..............•••.....•.•.....••......•.....

Auto ria: Francic;coEduardo Hue
Colaboracào : Fernanda Modiano, Carolin a Scucato, Pedro Lobo
Ano do Proj eto: 2002 / 2003
Ano de Cons tru cào: 2003
Locali zacào: Jardim Botanico. Rio de Jan eiro/Rj
Característica prin ci pal: Requa Iincacão de res idéncia

component e de um a Vila Operá ria do c;éculo X l X tran s formando -a
em um a res idencia/es túdio de fotografia em frent e ao Jardim
Bota nico do Rio de Jan eiro.
vi~La i nt erna do P~tudio

-

FRANCISCO EDUARDO HUE
FRANCISCO FANUCCI

RESIDÊNCIA+ ESTÚDIO

CENTRO CULTURAL E CO MERC IAL DO BIXIGA

Autori a: Francisco Fanu ci e Marcelo Ferraz
Colabora cào: Ander on Fr ita , Ann Dieterich ,

Bruno Levy, Cícero Ferraz Cruz, Luciana Dorn ellas
Pio Magalh ae , Gabriel Grin pum
Ano do projeto: 2004 / 2 005 - não con truído
Locali zacào: Rua Ja eguai, Bixiga - ão Paulo/ P
Caracterís ti ca prin cipal: Conjunt o com teatro , cinema, loj as, res-

taurant e om cara terí tica de e paço aberto de ligação entr e as
ruas da quad ra de bairro cent ral e histórico da cidade de ão Paulo.
Croqui do proJ Lo

---

Autoria: Francisco lucio Mário Petracco
Colaboração: Bruno Garavelli, Fábio Petracco ,
luis Cláudio Araújo

Calculo Estrutural: Ruy Ben tes
Instalações: Sandretec Consultoria
Ano do projeto: 2004
Ano de construção: 200 5
Localização: Poá/SP
Vist a externa do Edifício (maquete eletrônica)

ESCOLA ESTADUAL-POA -CENTRO

FRANCISCO LUCIO MÁRIO PETRACCO

AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS

FRANCISCO LUIZ MUNIZ DEUSDARA

Autoria : Fra n cisco lui z Muniz Deu sdar a
Colaboracão: Fran cisc o Expedito Muniz De usdara , Anna Walyria
do s Ma rtin s Coe lho Bessa, Jo élio Alves Arat:0o, Pa blyto l e ivio
Rodri gu es da Cunl1a, Au gu s to Felí cio Arat:0o Pinho ,
Re nd e ll To rres La ur ea no

Ano do projeto: 2004 - não con struído
localizacão: Flori a nópol is/ SC
Característica principal: O ae roporto foi co n ce bido co mo um a
gra nd e so mbr a criad a po r 48 "árvor es m etá licas" abri gando no se u
int e rior tod as as fun ções . As "árvor es me tá licas" se rã o exec uta da s
co m tub os me tá licos e m aco
es pec ial de alt a res isle ncia à co rro ã o, do tipo SAC-50. Se rã o
mo nt adas sob re a pa relh os d e a po io conf ecc ion ado s e m ch a pa
gro ssa d e aço d o tip o SAC-4r.
Conector

-

Autoria: Fran cisco Spadoni e l aures to C. Esh e r
Colaboração: Selm a Bosqu ê, Jaim e Vega, Alexandr e Nalin , Luciano

Magno , Tiago Andrad e, Jair Câ ndido (proj eti sta). Paula Pardo
(projeti sta), Pri scila S. Gusukum a (es ta giá ria), Sandr a Hipólito
(estagiária), li a Maturin (estag iá ria). Ma rina Vizzini (es tagiá ria)
Ano do Projeto: 2 001 / 2004
Ano de Construção: 2 005
Localização: São Paulo / SP
Edifí cio In augural

-

FRANCISCO SPADONI

CAMPUS MACKENZIE SÃO PAULO

FREDERICO BRETONES

RESIDÊNCIA FLORENÇA

Autoria: Frederico Bretones
Ano do projeto : 2000
Ano de construção: 2003
Localização: Goiânia/GO
Característica principal: O projeto evidencia a permeabilidade

entre interior e exterior. São dois blocos desalinhados e
independentes,

cobertos por uma generosa estrutura metálica,

formando um grande espaço tridimensionalmente

animado,

conjugando linhas, planos, volum es e suas texturas, cores,
transparências e contrastes.
Vist a frontal, revel ando a prot eçã o da casa par a a insola ção noroe ste.
Foto: Maria Célia Sique ira

Autoria: Frederico Zanelato
Colaboração: Marcelo Miua e Fernanda Kano
Ano do Projeto: 2003
Ano de construção: 2005
localização: Mogi das Cruzes/ SP
Detalh e da laj e j ard im , vista para o volum e suspenso e acesso à
caixa de esca da

RESIDÊNCIA DO ARQUITETO

FREDERICO ZANELATO

PARQUE MUNICIPAL CAMPO LIMPO PAULISTA

GABRIEL KALILI

Autoria: Gabri el Kal ili e Fern ando Freitas
Colaboração : Adri a na Petti Sim ões , Ana Carolin a Olival,

An a Laur a Cam argo, Cecília Kobayas hi , Cristia ne Port o,
Fabi ana Ped roso de Araújo , lí gia Barro s, Meli ssa Lawr en ce,
Tâni a G. Boldarin , Tiago Gom es.
Fundações: KGF
Estrutura: Traço Técni co ( Metáli cas)
Instalações: Engevision / CHB
Paisagismo: MHC- Paisag is mo
Iluminação: Arqui te to Cláudio Furt ado
Ano do projeto: 200 3 / 2004
Ano da construção: Iní cio 2004
localização: Av. Alfred Krupp s/nº - Camp o limp o Pauli sta/ SP.
Perspectiva aérea

-

Autoria: Gabri ela Izar d os Sa nt os
Colaboração: Milton Reis
Ano do projeto: 2 005 - não construíd o
Localização: Avenid a W-3 Norte- Bras ília/Df
Característica principal: O novo edifí cio é so brepos to ao anti go

depó sito , para criaçã o de audit ório multi-u so des tin ad o a
trein amento s de servidor es públi cos da Ju sti ca Eleitoral.
Peque n o Anexo d o T SE. À d irei La o Peq ueno Anexo, à esque rda edi fício
ex is Le n te. Em prim eiro pla no à d ireita, a nova praça e levada.

-

GABRIELA IZAR DOS SANTOS
GREG BOUSQUET

PEQUENO ANEXO DO TSE

SHOWROOM MICASA

Autoria: Greg Bousquet, Carolina Bueno , Oli vier Raffaell i,

Guillaume Sibaud
Colaboração: Paulo Filisetti (coordenador) , Renato Barletta ,

Matheus Ribeiro , Ana Paula Di lorenzo , Danilo Bassani
(responsável técnico)
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Rua Estado Unidos, 2109 - São Pau lo/SP
Fach ada rua Est ados Unido s
Foto : Ra fael ASSEF

Autoria: Gustavo Drent
Colaboração: Thais Oliveira Marcond es, Edgar Bampa Bonduki ,

André Luiz dos San tos Xavier, Diego Alberto Vega, Vítor Bampa
Bonduki , Tomás Marcelo Vega, Douglas Vieira de Almeida
Ano do projeto: 2003 / 2004 - não realizado
Localização: Centro histórico , lagoa do Taquaral

e Bosque dosJequitibás, Campinas/SP
Característica principal: seis protótipos de bancas de revistas, um

carrinho para vendedores ambulantes, uma barraca para feiras
livres, e um trailer de auto-lanches com um banheiro público
opcional acoplado a ele. Os objetos são construídos em estrutur a
metálica confeccionada a partir de peças existentes no mercado
e de fácil manuseio, por cooperativas de serralheiros.
Modelo em 3D proposto para o mobiliário urbano em Campinas/SP.

MOBILIÁRIO URBANO PARA A CIDADE DE CAMPINAS
FLOATING GROUND

GUSTAVO DRENT

HARALD SCHINDELE

Authors : Harald Schindele, Florian Hoye r, David Ruic, Markus

Hirschmüller and Art + Com
Year of project: 2005 - conce ived for the 6th BIA
Location: Berlin, Germany
Description of project : arch itect ural concept of maki ng use of void

spaces in between exist in g bui1dings , very common in Berlin, to
create a set of autonomo us apartments.

-

Projeto de Restauro do Edifício Principal da Faculdade de
Medicina da Universidad e de São Paulo FMUSP
Autoria: H elena Aparecida Ayoub Silva
Co-autoria: Julio Rob erto Kat in sky. Thereza Katinszky

De Kat in a e Pielesz
Colaboração: Mayra Aquino Ferreira, Sabrina Studart

Fontenele, Dailson Alves (desen hi sta industrial) , Gustavo Kerr
(estag iár io),Jo ão Clark Sodré (estagiá rio), Julio Beraldo
(estag iá rio ), Igor Rogovs ki (estagiário ), lui z de l amo ni ca Imenes
(estag iário), Thiago Ayoub Silva (estag iár io)
Ano do Projeto: 2004 / 2005 - n ão const ru ído
Localização: Avenida Dr. Arnaldo, 455 - São Paulo /SP
Característica principal: O objetivo do projeto de restauro é

recuperar os valor es cultur a is refletidos no ed ifício como um todo ,
no momento de su a implantação na cidade, e, ao mesmo tempo ,
agrega r novos valor es res ult ant es das n ecessidades do exercíc io da
med icina atua l e previsíve l em se u triplo aspec to: en sin o, pes quisa
e ex ten são à comunidade.
Fonte: Acervo da Faculdade de Med icina da Universidade de São Pau lo

-

HELENA APARECIDA AYOUB SILVA
HENRIQUE REINACH

PROJETO DE RESTAURO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA FMUSP

RESIDÊNCIA FLORIANÓPOLIS

Autoria: Henrique Reinach e Maurício Mendonça
Arquiteto coordenador: Rodrigo Nogueira
Colaboração: Arnaldo Yamashita , Denise Hino, Ernesto Hirakawa ,

Fred Chiarelli, Luciana Maki e Maurício Takahashi .
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Florianópolis/Se
Vista da rua mo stra ndo a inclina ção do Lelhado e a estrutura idepe nd en te
de madeira que o suste nta .

-

Autoria: HérmanesJos é Barbosa Abreu
Equipe: Rafae1 Furtado do Nascimento, Caro1ina Marques Lima,

Márcio Teixeira de Andrade Júnior
Construtora: HAEC CONGELConstruções Gerais Uda.
Projeto estrutural: MISA Engenharia Uda.
Projeto instalações hidráulica , elétrica , telefone e spda: TECAD

Projetos Uda.
Perspectiva: JBA Arquitetura Uda.
Ano do projeto: 200 4
Ano de construção: 2005
Localização: Rua Martins Torres - Santa Rosa - Niterói/RJ
Característica principal: Uso de a1ve naria est rutur al

e 1aje pré-fabricada tre1içada tipo pré 1aje.
PerspecLiva Geral
Tmagem :JBA Arquitetura Ltd a.

PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR) RES. SANTA ROSA

HÉRMANES J. BARBOSA ABREU

NOVO PARQUE DOM PEDRO 11- UM ELEMENTO DE ARTICULAÇÃO URBANA

HERMES DA FONSECA

Autoria: Hermes da Fonseca
Colaboração: Cristiano Aprigl iano , Ricardo Augusto Corbó

Gonçalves, Thiago Ramo s de Sousa
Ano do projeto: 20 05 - não con struído (espec ialm ente elaborado

para a 6a. BIA)
Localiza ção: Parque Dom Pedro, São Paulo /SP
Visla aé rea e ixo do Rio Tamanduateí

•

Authors: Hub ert -Ja n Henke t, Maa rten van der Hul st. He nk van

Laa rho ve n, Rob Sch out se n, Tere a va n Ros rna len
Structural engineer: ABT, Advise ur s in bou wtecl1niek BV
Climati c Design Consult: CDC
Year of project: 1999 / 2001
Year of construction: 2003 / 2004
location: Arnh e111
, Tl1e Neth erland s
Main technical elements of the project: Thi s und erground buildin g

is 45111x 95111and 12m deep. Total floor area 7.0001112 • Th e site is
on th e emb ankrn ent of th e rive r Rhin e. Due to th e l1igl1 ground
water level th e concrete bas in is pu sl1ed upw ards and sideways .
300 ten sion rod s keep it in place. Beca u se th e horizont al forces
in th e a trium a rea are ex tremely hi gh , horizont al bra ces witl1 cas t
iron conn ection s are introdu ced.
Atrium area with st ru ct u ral braces kee pin g th e reta inin g walls of th e
und erground buildin g in place.
Archit ec tur e Ph otograph y Sybolt Voeten, Breda, Th e Ne th erla nds

•

HUBERT-JAN HENKET

THE FACULTY OF THEATRE ANO DANCE, ARTEZ, ARNHEM

HUMBERTO HERMETO PEDERCINI MARINHO VILLA RIZZA
Autoria: Humberto Hermeto Pedercini Marinho
Colaboração: Felipe Coutinho e Carolina Marques
Ano do projeto: 2003 / 2004
Ano de construção: 2004 / 2005
localização: Belo Horizonte/MG
Característica principal: trata -se de urna proposta de intervenção

em um imóvel tombado (do ftnal da década de 1920) que procura
- através de um projeto que usa materiais e tecnologia avançados
- dialogar com a constru ção antiga. A criação de um prisma em
vidro contrasta com o estilo eclético da casa, e se1ve de moldura
para a mesma. Na parte interna, a conexão entre o antigo e o novo
cria um espaço único delimitado ora pelas paredes antigas , ora
pelas novas.
Vista ext erna com constru ção original em prim eiro plano .

Autoria: Humberto Kzure-Cerquera
Co-Autoria : Haruyoshi Ono (arquiteto paisagista)

e Jorg Spangen b erg
Colaboração: Al1an Fernandes, Fernanda lemes , Eng Tsai

e Elisabete Coutinho Baptista da Roza
Ano do projeto: 200 5 - não construído
Característica principal: MATA CÚBICA é a dura poesia concreta

que floresce dos espigões da metrópole. É a descompressão do
tempo e o fluir do es pa ço das mutações urbanas.
É

imprimir o verde sobre a pureza dos velho s blocos de concreto

metamorfoseando

MATA CÚBICA

a cidade.

HUMBERTO KZURE-CERQUERA
PRAÇA DA AMAURI

ISAY WEINFELD

Autoria: Isay We inf e1d
Equipe: Domin gos Pasca li , Elen a Sarabotolo , Mani ca Cappa,

Isis Chau lon , Fabio Rudn ik, Flavia Oide, Sophia Lin, Adri ana
Aun , Adrian a Mar cus, Pablo Alva re nga.Juli a na Scalizi , Sa rkis
Semerdjian , Marcelo Alvarenga, Esteva m Martins , Ilza Fuji mura ,
Marin a Capoccl1 i, Tiago Rodri gues, Gusta vo Be nth ien
Colaboração: Shin obu Kamimura
Ano do projeto: 2002
Ano de construção: 2002
localização: São Pau lo/SP
Projeto de paisagismo : Isabel Duprat Pa isag ismo
Execução: Rodri go de Oliveira
Materias Empregados: a renito bran co (revestimento do s muros );

aço corten (port ão)
mobiliário: ba ncos em "gra nilit e", pés em aço corten; mesas em

"granilit e", pé e m aço co rt en; cade iras Oas i, des ign Lievo re Alth err
Molina
Vista da pra ça , co m mobi liário
Foto: Álvaro Povo a

•

Autoria: Isis Rove rso e Viclor Marinh o
Colaboracão: Alfredo Figue iredo. Cé1rnilc1Cc1rnargo. Fc rnandél

Cabral, Knauf Bras il
Ano do projeto: 2 005
Ano de construcão: prev is lo parn 2 00 7
localização: Rua Carlo s Pelil, 2 05 - Vila Ma ria na - SéiOPa ul o/S P
Característica principal: lrnpl a nl ação e m lote redu z ido qu e

mant é m urn a relaçã o hi s tó rica co m a cidad e a l ravés ria fachéld a
ex istent e . típi ca da reg ião na déca da de 2 0 . A nova
edifi caçã o contrapõ e-se co m os ma te ria is qu e re me te m a
épo ca da co nstru cã o ela fach ada, a prese nt a ndo olu cões a tu a is
rela cionad as ao me io a mbi e nt e e ao co nfort o do usuá rio.
Maqu ete ele Lró n ica - co rl e pe rspec li vado
Im age m: Victor Marinh o

-

ISIS ROVERSO ESCRITÓRIODE ARQUITETURA
JAOERSON JOSÉ SPINA SISTEMA INTEGRADODE TRANSPORTES URBANOS (SITU)
Autoria: JadersonJosé

Spina, Marcelo Camunhas Martins, Rubens

Gaspari Jr., Marcelo H. Pavan (técnicol l Coordenadoria geral: Eng.
José Carlos Sacramone - Secretário Municipal de Transportes; Eng.
Dario Moroz - Diretor de Transportes Coletivos; Arq. Jaderson José
Spina - Diretor I Sistema Viário: Daniel Carlos Montanher, Leandro

J. Santos Pinheiro I Topografia: José Luiz da Silva I Planejamento
- DTC: Eduardo .RamosJr., Rene Togni Del Pietro, Flávia Filippini

Zaia (advogada) 1Colaboradores: Ivan J. G. Antunes , Terminal Vila
Hortolândia; Mauro A. Sacchi, Terminal Vila Rami; NivaldoJ
Callegari, Terminal Central; Rafael Carrero, Terminal Hortolândia e
Rodoviário Intermunicipal
Secretarias: Secretaria Municipal de Transportes,

Secretaria

Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Ano do projeto: A partir de 2000
2003

1Ano de construção: A partir de

I Localização: Jundiaí/SP I Equipe SITU - Bienal: Jaderson

José Spina, Juliana Virgínia Crivelaro, Marcelo Camunhas Martins
Foto dos terminais

Conjunto Assembléia - Projeto de um cortjunto habitacional
na região centra l da cidade de São Paulo - Concurso Público
Nacional - Conjunto Assembléia - HABITASAMPA
Autoria: Jaime Cunha Jr.
Colaboração: Christine Van Sluys, Giu11iano Giancoli ,

Hami1car Boucinhas e Pedro Orrico Boscov (arquitetos) ,
Aline Fidalgo Yamamoto, Fabio Steiner , Lívia Moraes
Borges (estagiários)
Ano do projeto: 2004 - não const ruído
Localização: Rua Assembléia, Centro - São Paulo/SP
Característica principal: Preocupação com a inserção urb ana do
Í 1

1 ;-i

edifício: o tratamento das divisas e relação com os fundos das
edificações vizin h as e a criação de uma praça e área comerc ial no
pavimento térreo .
Fachada principal do ed ifício - Rua Assembléia

PROJETO CONJUNTO HABITACIONAL- HABITASAMPA
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM BRASÍLIA

JAIME CUNHA JR.

JAIRO JOSÉ ROMEIRO FILHO

Autoria: JairoJosé Romeiro Filho
Colaboração: Fabiana Colares Casa li,

Antonio Rubens Bonfim (fotografias), Ana Cristina , Flavia Maia
e Gisele Braga (maquete)
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localizacão: Condomín io Bel Vedere, Brasília/DF
Foto da maquete

-

Autoria: Jaqu es Suchodo lsk i
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização :Jd. Pauli stano , São Pa ulo/SP
Característic a principal: Exploração plást ica do siste ma est rutur al

metálico , combinado com a made ira.
Rac ion alização da constru ção, co m máx imo ap rove itamento
dos pav imento s. Ocup ação mínim a do lot e de IOm x 35m,
permitindo amp losjardins.
Res idên cia Urbana - Town House, São Paulo, Jardins

-

JAQUES SUCHODOLSKI
JOÃO ALMEIDA

CASA URBANA

CIDADE DA MÚSICA

Autoria: João Almeida
Colaboração: Cândido Viana e Gustavo Almeida
Ano do projeto: 2004 - não construído
Localização: Trevo das Palmeiras na Barra da Tijuca,

Rio de Janeiro/RJ
Característica principal : O conceito de permeabilidade utilizado

na implantação urbanístic a reflete-se na arquitetura onde blocos
independentes são unidos por uma laje a 10 metros de ai tur a
e, como na música, notas separadas são tocadas juntas criando
harmonia.
Foto de maquete volumétrica do edifício da Cidade da Música .

Autoria: João Guilherme Ficinski Dunin
Co-autoria : lubornir Ficinski Dunin
Colaboração: Bernardo Rath Garcia (engenhe iro civil - estrutura

metálica), Eduardo Ribeiro dos Santos (engen h eiro elétr ico), Eder
Polonassi Arruda (engen h eiro mecânico)
Ano do projeto: 2 004 - não const ruído
Localização : Av. Domício Freitas 3393 - Florianópolis/Se
Característica princi pal: Em sua conce pção, o novo term in al

de passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis/Se
foge dos padrões normais de terminais retangulares , pro curando
transmitir ao seu freqüentador a própria idéia daquilo que é a
essência da tecnologia da aviação : leveza, ousadia e segurança.
Tal qual um objeto que parece levemente pousado no terreno, o
terminal se desenvolve em curva sen do seu espaço gerado pela
artic ulação de duas cobert uras de desenho irregular.
Persp ectiva extern a - lado terra.
Autor do desenho:João Guilh erme ficinski Dunin

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS

JOÃO GUILHERME FICINSKI DUNIN

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FUNCIONAL DA ESTAÇÃO DA LUZ

JOÃO WALTER TOSCANO

-

Projeto de Moderniz açã o Fun cion al da Estaçã o da luz
Adequ ação do Espaç o Int erno Subt errâ neo
Autoria: Jo ão Wa lter Tosca no , Odi léa Helena Setti Tosca no ,

Massay osl1i Kam imura , Meire Selli
Colaboração: Moniqu e Alon so Gonzalez, Edu ardo Alves

de Mendon ça, Figue iredo Ferraz Consultori a e Engenh aria
de Projeto ltd a, Protr a n Engenh aria, Sérgio Piero Baron e e
Jo sé Ca rlos Simão
Ano do projeto: 2 00 2
Ano de construcão: 2004
Localizacão: São Paulo/ SP
Característica principal : O proj eto de Moderni zação Fun cion al

da Estacão da lu z inclui res taura ção no corpo ce ntral da E ta ção
Metro Ferroviá ria e adequ ação do es paço int erno para o transport e
urb ano de massa, com um siste ma de acess o às suas três
platafo rm as por meio de meza nin o e de um conjunto de esca das
rola ntes, e cadas fixas e elevadore para pess oas portador as de
defic iência.
Estação da Luz - circulacão int erna
Foto: Cristiano Mascaro

•

Autoria: Jo rge Jo sé Ta ier
Ano do Projeto: 2003
Ano de Construção: 2003 / 2005
Localização: São João dei Rei/MG
Característica principal: Os es paços intern os e ex terno s se

in tegram e cont in ua m.e sua flu idez é ace nt u ad a pela tran spa rê ncia
dos v idro s e pelos pain éis de veda ção, qu e raramen te to cam a laje
da cob ertura
Vista a partir da rua

-

JORGE JOSÉ TAIER
JORGE KLUWE

RESIDÊNCIA EM SÃO JOÃO DEL REI / MG

EDIFÍCIO RESIDENCIAL

Autoria: Jorge Kluw e
Colaboração: Débora Douk an e Valéria Marqu es
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2005
Localização: Rua Bati sta do Car mo, Bairro da Ac1imaçã o

- São Paulo / SP
Deta lh e da fac hada

Conjunto de edifícios - Biblioteca Central e Ambulatório
de Fisioter apia - no Campus II da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas/SP
Autoria: Jos é Arm ênio de Brito Cruz e Rena ta Semin
Colaboração: Fabiana Terenzi Stuchi, Joana Maia Rosa Rojo, Juliana

.......
.......

Gomes Trickett , Juliana de Araújo Antunes, Davi Lemos de Moura
Lacerda , André Álvares Cruz Procópio
Ano do projeto: 2004

··---

Ano de construção: Agosto de 2004 / Fevereiro de 2005
Localização: Campinas/SP
Vista da esplanad a
Foto: Bebet e Viégas

CONJUNTO DE EDIFÍCIOS - PUCCAMP

JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ

EDIFÍCIOS URBANOS: HABITAÇÃO. CONCURSO HABITASAMPA / SP

JOSÉ AUGUSTO ALY

Autoria : Jo sé Augu sto Aly e Th ais Origuela
Colaboração: Rodri go Clrnst, Carolin a Va iano Neto, Andr é

Camo cardi , Isis Alin e Faun e Tonini , Renato Vas con celo s Ramalho ,
And erson Habe, lui s Sérgio Fran co (Estrutu ral, Jo sé Walt er de A
Donz ell (Orçamento )
Ano do projeto: 2 004 - não construído
Localização: Barra Fund a - São Paulo/ SP
Característica principal: Projeto de 2 40 unid ades h abit ac ion ais

n a Ba rra Fund a, SP. Além de en fatiza r as á reas coletivas de la zer e
os limit es entr e o públi co e o pri vativo, explora as po ssibilid ades
plás ticas dos módulo s pré-definido s, result ando urn a volum etri a
dive rsificada.
Foto de maquete

-

Autoria: José S. Moraes
Colaboracão: Anderson de Sá, Denis Spinoza, Daniel Cunha, Diego

Barahona, lílian Endo; Luiz Taira (perspectiva );
Gradua, Anderson Habe (maquete)
Ano do Projeto: 2005 - não con struído
localização: Condomín io Grama , Indaiatuba/SP
Característica principal : Casa de campo aber ta ao céu, ao sol, à

vista e à vida casua l ao ar livre. Arquitetura precisa e funcional,
leve, amb iênc ia acolhedo ra, que dá sensação de lib erdade e de se
estar em férias. Construção simples mas req uint ada
e com a cara do Brasil.
Resid ência MSC Grama -jardim, ala íntima e social

-

JOSÉ S. MORAES

RESIDÊNCIA MSC GRAMA

JOSÉ FRANCISCO XAVIER MAGALHÃES

PORTAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO - SP

Autoria: José Francisco Xavier Magalhães
Estrutura Metálica: TECSTEEl- Engenharia e Consultoria Técnica
Projeto Hidráulico e Elétrico: Dept. de Planejamento de São

Sebasti ão
Construtora: BMC Engenharia
Consultor: José Magalhães Jr.
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
localização: São Sebastião/SP
Portal de Entrada Nort e da Cidade de São Sebastião/SP
Foto:J. Valpereiro

Autoria: José Luiz Tabith
Colaboração: Marcos Gusmão Matheus, Ricardo Takashi Minami,

Flávio Serafini, Jéssica Genaro Faro
Consultoria: MTO (estrutura metálica), Lúcia Pirro (acústica), Kenji

maquetes (maquete)
Ano do projeto: 2003 - não construído
Localização: Bairro Perdizes - São Paulo/SP
Característica principal: O projeto procura resolver o problema

arqu itetônico ao redesenhar a relação com a cidade em uma
síntese integrada . O sistema tecnológico oferece a flexibilidade
necessária ao uso objetivo e contribui para a ada pt ação do edifício
ao meio e para a constituição de seu significa do.
Fragmentos do Complexo Universitário

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PUC-SP
AS NOVAS OPERAÇÕES URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

JOSÉ LUIZ TABITH

JOSÉ MAGALHÃES JÚNIOR

Autoria : Jo sé Magalh ães Júnior ,Jor ge Wilh eim , Pedro M. R.

Sales, Marcelo Bern ardini,Jo sé Geraldo M. de Oliveira, Má rcia H.
Menn eh , Dani el Mont andon , Felip e F. de Souza , Natash a
Menegon , Marcelo Ignatio s, Vladir Bart alini , Marilena
Faj erstain e Mart a Lagreca.
Consultoria em mercado imobiliário: H. Ricardo Barbara
Consultoria : Vigl iecca Associado s - CNIC , Arquit etur , E. de

Olive ira, D. Furl an, C. de Carvalho
Desenhos em perspectiva: Vala ndro Kea tin g
Maquetes: Kenji Maqu etes
Estagiários: Fern and a da R. Dutra , Igor Cortin ove, Tatiana
R. Anton elli , Luiz Del Guerra, Luciano Cartegni , Claudia

Falcon , Lílian Kanai, Felip e Merem , Gabri ela Audi , Marcos
Issa o, Ren a ta Ferreti , Marco Solett o, Carnila Lopes,
Rena ta Mace do, Marcela Amaral
Ano do projeto: 2 004 - não con struíd o
localização: São Paulo/ SP
Mapa das Operações Urbana s

-

Autoria: José Mário Nogueira e José Severo da Costa
Colaboração: Ana Carolina Form igoni Basso , Carla Fernandes Se-

ga to, Valéria Gabarra e Erick Waiteman Rodrigues (estagiário)
Ano do projeto: ra. Fase: 2001; 2a. Fase: 2003
Ano de construção: ra. Fase: 2002/03; 2a. Fase: 2004/05
Localização: Vários endereços na cidade de São Carlos/SP
Característica principal: O edifício deveria conter um marco que o

identificasse em qualquer local de sua implantação, daí a idéia do
monólito em vermelho com a aplicação de uma coruja - símbolo da
sabedoria - espaço de biblioteca, leitura e lazer para a comunidade
e alunos das escolas adjacentes

à

implantação de cada unidade .
Vista externa do edifício -acesso comunidade
Foto: Ana Carolina E Basso

-

JOSÉ MÁRIO NOGUEIRA

ESCOLAS DO FUTURO

JOSÉ RICARDO BASICHES

RESIDÊNCIA RUA JACAREZINHO

Autoria: José Ricardo Basiches
Colaboração: Ronaldo Shinohara, Alessandra Guarino,

Daniele Okuhara
Ano do Projeto: 2004
Ano de Construção: 2004 / 2005
Localização: São Paulo/SP
Elevação fundos
Foto: Gal 0ppido

1

Autoria: José Ripper Kós
Colaboração: Márcia Duarte Eschholz
Ano do projeto: 2002
Ano de construção: 2003
localização: Pe tró po lis/R]
Característica principal: A casa é constituída por uma parede

verde que a integra ao sítio, protegendo -a da umidade e garantindo
sua privacidade; e um cubo branco que marca uma separação
do terreno, ao mesmo tempo em que abre a casa para o exterior,
diluindo as definições de "dentro" e "fora" na moradia.
Foto : Nelson Kon

CASA EM PETRÓPOLIS
CASA DE PRAIA

JOSÉ RIPPER KÓS

JOSÉ ROLLEMBERG DE MELLO FILHO

Autoria : José Rollemberg de Mello Filho
Colaboração: arquit eta Cynthi a Evangelist a
Ano do projeto: 2004 / 2 005 - não con struído
localização: rua Saturnin o de Brito, bairro Parque

Prainh a - São Vicent e/ SP
Característica principal: projeto de casa de veran eio com

lo calizaçã o privilegiada - rua pequena e tranqüila próxim a da
prin cipal pra ia de São Vicent e. Um volum e cúbico, transp arent e
prot egido por persianas de mad eira. No fim-de-semana se abre para
a paisage m; quando os verani stas retomam a São Paulo , a casa se
fech a e ass im propor ciona uma pequena área de estar para quem
pass a na ru a.
A Casa de Pra ia e a sua relação co m a pa isage m

-

Plano de Dese nvolvim ento Urbanístico do Comp lexo
do Morro do Alemão
Autoria: Jozé Candid o Sampaio de Lacerda Jr , Milton Fe fe rman ,

Hamilton Casé, Marilena Giacom ini , Fernando Newland s, Sérgio
Maurício de Oliveira e Silva
Colaboração: Álvaro Me1lo,Antônio Tadeu de Oliveira ,

Armando Ivo de Carvalh o Abreu, Carlos Montano , Cl1aves Basto s,
David Cardeman , Francisco Fábio Amaral,Jor ge Má rioJáur egui ,
Nelson Meiri m
Ano do projeto: 200 4 - não construído
Localização: Complexo do Morro do Alemão - Rio de Jan eiro/RJ
Foto aérea do Complexo do Alemão e ent orno
Font e: IPP - In st ituto Pereira Passos

1

JOZÉ CANDIDO S. DE LACERDA JR
JUAN MANUEL PELÁEZ FREIDEL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO DO MORRO DO ALEMÃO

PLAZA DE CISNEROS

Author: Juan Manuel Peláez Freidel, luis Fernando

Peláez (artist) *MRBSI Collaborators: Phase I (competition) Rafael
Vélez C., Juan Esteban Arteaga , Carlos Pérez , Juan Pablo Perea,
Universidad PontificiaJaveriana

students Ingrid Barragán / Carlos

Ãlvarez Phase 2 Maria Andrea Díaz, Leonardo Bohórquez Lara,
Universidad Pon tificia Javeriana student Alba lucia Camacho

1

Landscape specialist: Mesa yUribe paisajistas Structure advisor:

Engineer JAR Ingeniería Jaime Aristizabal
Sunlighting advisors: Jorge Hernán Salazar, Alexander González,

Ader García I Electrical design: Towers illumination ISOLUX
Floor illumination: ROR Ingenieros I Year of the project: 2002
Year of construction: 2003 -2005 1 Location: Medellín , Colombia
Main technical elements of the project: Area 16.000 m 2

Towers300. Each one its 22 meters tall. Every tower is composed
by 3 main elements. The first one is a 4meter -base -light -color concrete column. The second is an illumination support and th e
third is a metal tower composed by a metal column and I4 metal
sheets.
Genera1 aerial view of the project (Cisneros squarel by night includin g the Carré
and Vásquez bui1dings (und er reconstruct ion and restorationl and the EPM
thernatic libr ary
Photo: Carlos Tobon

Autoria: Juan Pablo Rosenberg, Gabriel Garbin , Cristina Sverzuti
Colaboração: Bruno Orlando (Estagiário)
Ano do Projeto: 2004 / 2005
Ano da Construção: 2005
Localização: rua César Augusto - Vila Romana - São Paulo/SP
Desenho -vista aérea do projeto

CASA ABERTA (RESIDÊNCIA SVERZUTI)
HABITASAMPA-CONJUNTO ASSEMBLÉIA - CONCURSO PÚBLICO NACIONAL

JUAN PABLO ROSENBERG

JULIO CEZAR BERNARDES PINTO

Autoria: Julio Cezar Bernard es Pinto
Colaboração: Jo sé Aparecido do s Santos
Ano do Projeto: 2004 - não construído
Localização: São Paulo/ SP
Maquete eletrônica - perspectiva iso métrica

-

Autoria: Julio luiz Vieira
Colaboracào: Rosa na Martinez (designer). Arnaldo Razzante

Ribeiro (arqu it eto) , Ana Cristina Spinella, Tl1aí de lima Rago,
Tiago Seneme frnnco (estag iár ios). Eng Décio Fleury Filh o
(orçamento). Eng luiz Flávio Souza Aranha de Carvall10 (est rutura ),
Eng Rogério Soares (instalações) .
Ano do projeto: 2004-

não construído

Localizacào: R. Otavio Francisco Caruso da Rocha, nº 65 , Centro

Administrativo

Federal - Porto Alegre/RS

Característica principal: Projeto objeto de u 111

concur o público nacional de ante -projetos.
Maquel e eleLrôni ca - Visla exl erna do edifí cio

-

JULIO LUIZ VIEIRA
KEILA COSTA

SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4º REGIÃO

PROJETO DIRIGÍVEL

Autoria: Keila Costa, Edua rd o Duwe (fotógrafo) e

Michelangelo Ziccarelli
Colaboração: Eli ana Mello, Eduardo Sinkev isque

(escr it or), Jegboy (ilu strador), José Tadao Matsumoto
(eng. civi l) e SQ Maquetes
Ano do projeto: 2003 - não construído
Itinerário: eixo Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas
Característica principal: Util izar um ant igo meio de transporte

modernizado e viab ilizado por pesquisas e técnicas atuais para a
integra ção da megalópole. Os atracadouros

- uma gra nd e estrutura

metálica em grelh a em cujo topo está a plataforma de embarque e
desembarque do vagão do Dirigível - funcionariam

como marcos

na megalópole , além de abrigarem unidades habitacionais ,
comerciai , de serviços e lazer, como estruturas parasitas a ela.
Vis Lado alracadouro a parlir do solo. Observa -se no topo da plataforma, os
elevadores laterais e algumas das unidades de ocupação da grelha.
Maquete eleLrônica: Michelangelo Ziccarelli

Autoria: Leandro Medrano, luiz Recaman
Colaboração: Carine Saito,Jú1ia Spinelli (maquete), Mário Nader,

Paulo Tavares, Seige Saito {maquete eletrônica)
Ano do projeto: 2004-

não construído

Localização: Largo do Arouche - São Paulo/SP
Maquete elelrônica da proposta

\
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TELECENTRO ELEVADO COSTA E SILVA
ESCOLA ABERTA

LEANDRO MEDRANO

LÊDA BRANDÃO DE OLIVEIRA

Autoria: l êda Bra nd ão de Olive ira , Bea triz Meyer, Heloí sa Vilela
Ano do projeto : 2004 / 2005 - não co nstruído
Localização: Araça tub a/ SP
Maque le e le Lrà n ica -v is ta do pá ti o co m e nlr ada para bi blio leca

..

Pa rqu e linh a do Te mpo - Proj e to d e rev it a lizaçã o de á reas
margin ais do lag o de It a ipu no Muni cípio de Gua íra/ PR
Autoria : Le tí cia Pe re t Antun es Ha rdt (Coord e naçã o), Carlo s Ha rdt,
Dani ele Korndor fe r do s Sa nto s, Juli a na We tzel Monto ya, Ka rl os
Ervin Kaltm aie r, Lucian a Maria Requi ão Vallad a, Ma rlo s Ha rdt ,
Pri sc ila Kann enb erg, Valé ria Rom ão Mor ell ato
Colaboração: Andr é luiz Braga Turb ay, Ca rlon Hardt (des ign er),
Carolina Ceres Sgob aro Zan e tt e , Je fferson Jo sé Carollo Filho ,
l éo Pola tti Netto, Maria luiz a Vicentini , Paul a Figla rz,
Samanth a Fernand es l e mo s da Silva, Sulamitha Cabra l d e lim a,
Tia go Munhoz Puppi

o

Ano do projeto: 2004

o
o

Ano de constru ção: Prev isão: 2005 / 2006
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Localização: Guaíra /PR

..::
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Característica principal: Projeto contratado pela Prefeitur a Muni cipal
de Guaíra e int egrant e do Programa de Ação para o Desenvol vim ento
Int egrado do Turismo n a Região Sul (Prod etur -Sul), promo vido pela
Empresa Brasileira de Turi smo (Embratur ).
implant ação geral e perspectivas

-

LETÍCIA PERET ANTUNES HARDT
LILIAN DAL PIAN

PARQUE LINHA DO TEMPO - PARANÁ

TAM - JUNDIAÍ - HANGARES , OFICINAS E ADMINISTRAÇÃO

Autoria: Lilian Da] Pian e Renato Dal Pian
Colaboração: Pablo Chakur , Cristina Pereira, Paula Di Nubi.la, Filomena Pi.scoletta
Ano Projeto: 2003 / 2004
Ano de Construção: 2004
localização: Aeroporto de Jundiaí, Jundiaí/SP
vista frontal do edifício
Foto: Dai Pian Arquitetos
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Autoria: Lourenço Gimenes , Fernando Forte, Rodrigo

Marcondes Ferraz e Cecília Reichstul
Projeto Estrutural, Elétrico e Hidráulico: Interplanus
Construção: Construtora TS
Cliente: Associação Viver em Família para um Futuro Melhor
Ano do projeto e da construção: 2 003 / 2004
Localização: Favela do Jardim Colombo, Morumbi, São Paulo/SP
Praça coberta e vão entre os blocos, marcando a entrada principal

EDIFÍCIO ESPAÇO VIVER

LOURENÇO GIMENES

CONCURSO INTERNACIONAL PARA A CRIAÇÃO DE 400.000 HABITAÇÕ ES NA CATALUNHA

LUCAS FEHR

Autoria : Lucas Fehre Luciann a Gerghi
Ano do Projeto: 2004 - não construído
Localização: Cidade de Amposta - Catalunha, Espanha
Característica principal: Proposta para concurso de nova

urbaniza ção na região da Catalunha , Espanha , parte de um
programa governamenta l de cria ção de

400.000

novas moradias.

Vista geral da propo sta, mostrando as 3 á reas propo sta s [ca mpo, parqu e e
cidade] e a configuração da s 'manzana s'.
Fotomont age m so bre foto cedida pela organização do concur so.

-

Autoria: lu cia Noemi Hambur ger e Re nato Salgado
Colaboração: Cínti a Pinh eiro Atti s e

Kelly Carla Pires Nascimento
Ano do projeto: 2004
Ano da construção: 2004
localização: São Paulo / SP
Característica principal : Projeto de re form a e

adapt açã o par a pré-esc ola no muni cípio de São Paulo.
Pá lio int ern o
Foto: Lucia M. Loe b

-

LUCIA NOEMI HAMBURGER

CONCRETIZAÇÃO DE UMA UTOPIA

LUCIANA DE CARVALHO PINTO

COMUNIDADE MÃO AMIGA - PERRICONE

Autoria: Luciana de Carvalho Pinto, lucas Dall 'Ovo,

Ricardo Blane
Ano do Projeto: 2004
Ano de Construção: 2005
localização: Rua Juruá nº 400, Jardim Santa Júlia,

Itapecerica da Serra/SP
Característica principal: O programa é composto por uma escola

para 1000 alunos (da pré-escola ao ensino médio); casa para 12
mulheres grávidas em dificuldade, oferecendo suporte psicológico
e médico;

IO

casas para abrigar em ambiente familiar

de rua; e um centro comunitário.
Fotografia da maquete
Foto: Kátia Kuwabara

IOO

crianças

Autoria: Luciano Andrades, Gabriel Gallina, Roche11e Castro
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2003
Localização: Rua Fernando Cortez , 535 - Cristo Redentor

Porto Alegre/RS
Característica principal: Comum a qualquer grande cidade do

Brasil, Porto Alegre também sofre com o crescente número de
automóveis em suas ruas, sendo a capital com maior número de
veículos per capita do país. Este fato faz proliferar os espaços para
estacionamentos pmticulares. O E-Boxnão fugiu à configuração
comum dos demais estacionamentos - vagas para veículos e um
posto de controle. No entanto nossa intenção foi pro-var que as
limitações impostas pelo programa, função e dimensões do terreno
não são obstáculo à qualidade do espaço. Com um terreno de pouca
profundidade (36ml e a necessidade de um escritório no local, a
pequena escala do projeto permitiu explorar uma linguagem única e
bastante diferenciada para este estacionamento.
Vista da fachada
Foto: Mariana Rial

E-BOX ESTACIONAMENTO
MOINHO DA CASCATA - ESPAÇO CULTURAL E AMBIENTAL

LUCIANO ANDRADE$

LUCIANO LERNER BASSO

Autoria: Luciano l em er Bass o e Paulo Cesa Filho
Colaboração: Bass o Engenh aria & Constru ções ltd a. (Exec ução da

Obra), Roberto]. Bass o (engenh e iro - projeto s compl ement ares ),
Leon ardo Men egass o e Fabio Neto (maqu ete física), Preview
Arquit etura Ltda. (maqu ete eletr ôni ca)
Ano do Projeto: 2003 / 2004
Ano de Construção: iní cio em 2004 (a inda não concluído )
Localização: Rua luiz Covolan , 2820 - Caxias do Sul/RS
Característica principal: Projeto de res taura ção e rea rquit etur a

v isa ndo revitalizar edifi caçã o con struíd a pelo s imi grant es
italianos em 1905 , às margen s da casca ta Marquês do Herval,
pr óx imo ao ce ntro de Caxias do Sul, para abri gar um mo inho e uma
fábri ca de massas .
Vista da cascata e dos fun dos da ed ificação
Maq uete eletr ôn ica realizada por Prev iew Arquitet ura Ltda .

..

Autoria: luí s Eduardo Loiola de Men ezes e Ma ria Cristin a Mott a
Colaboração: Maria Elisa Fried mann e Nelson Andrad e (consultor)
Ano de projeto: 2 004 - Prim eiro Prê mio no Concur so Prêmio Caixa

IAB - 2004 - não con struído
Localização: Rua Brigadeiro Tobi as - São Paulo / SP
Característica principal: O conjunto é compo sto por doi s blocos

int erligado s por pas sarelas sob um a cob ertu ra comum . O projeto
prevê

12

pavim ento s de apart a me nto s, crech e, área comunitári a

e pra ça em doi s níve is. A implant açã o visa dar continuidad e à
ma1l1a urbana. Para tanto optou -se por seguir os alinh amentos das
con stru ções adjace nt es e igualar o gabarito do proj eto com o do
edifí cio ao lado.
In serção do projeto na rua Brigadeiro Tob ias
Autor da pers pect iva: h ab_ 3 a rquit etos

-

LUÍS EDUARDO LOIOLA DE MENEZES
LUIS OCTÁVIO DE FARIA E SILVA

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO CENTRO DE SÃO PAULO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Centro de Convivência da Universidade de Taubaté - Requalificação
de galpão da antiga Companhia Taubaté Industrial
Autoria: Luis Octávio de Faria e Silva, Flávio Brant Mourão, Gerson

Mendes Faria , Marcel Massa to Shirnmori, Ademir Pereira
Estagiários: Antônio Gustavo Alves lopes , Beatriz de Gonçalves Moura,

Bruno landroni, Carla Syrio de Carvalho, Celso Carlos Carnargo Jr., Daniela
Duarte da Matta , Delton Leandro Cardoso Ferreira, Flávia P. Gonçalves da
Costa, Gabriela Patto Xavier Gonçalves, João Gabriel de Almeida Lobato,
Kleber Felipe Paranhos Santos, Natasha Amarly Alves Pereira, Rafael Sorio
Tavares, Ricardo da Costa lima
Consultoria (teatro): José Augusto Nepomuceno
Ano do projeto: 2004 / 2005 - não construído
localização: Praça Fe1ix Guizard -Taubaté/SP
Característica principal: O projeto transforma um antigo galpão fabril

existente em uma sucessão de praças, cobertas e descobertas, que
interligam áreas de estar, varandas , salas para pequenos cursos, café,
cantina, acervo e consulta , além de um teatro com capacidade para
receber 750 pessoas, com instalações apropriadas para colocar Taubaté
no circuito de montagens teatrais.
Croqui em perspe ctiva da proposta central atu al
Autor: Equipe "Quadra D"

Autoria: Luiz Bloch e Heloisa Herkenhoff
Colaboração: Paula Tega, Isis Toninis e Rena ta Costa
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Rua Tabapuã nº 303 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Característica principal: É uma escola urbana contemporânea ,

onde foi feita urna ampliação vertical com salas de aulas,
laboratório s e espaços para funcionários, totalmente integrada ao
existente. Estrutura de concreto e vedações em blocos de concreto.
Brises para proteção solar e cores diferenciadas por andar. Espaços
amplos e bem iluminados. Circulações horizontais e verticais
eficientes.
Foto externa
Foto: Sergio Guerini

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - "GRACINHA"
ESTAÇÃO CAMPO DA PÓLVORA I SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR

LUIZ BLOCH

LUIZ CARLOS ESTEVES

Autoria: Luiz Carlos Esteves
Colaboração: Jo ão luiz lopes Mach ado, Beatriz Martin s Rafael,

Gisele Couto de Andrade
Ano do Projeto: 2003 - em constru ção
Localização : Salvador/BA
Característica principal: Estacão metroviá ria

subt errâ nea, const ruíd a através da abertur a de poço circulares
e tún eis escavados e m rocha.
Corte trans versal: poços de circula ção verti cal

-

Autoria: lui z Fernando Cruvinel Teixe ira

e Raqu el Mend es Thom é.
Ano do projeto: 2004 - não con struído
Localização: Avenid a Tocantin s, Centro - Goiânia/GO
Característica principal: O Cine Teatro Goiânia, edifí cio expoent e

da origem da cidad e e marco referencial

Art Déco, está

inserido no

pro cess o de degrada ção da área centr a1.A Vila Cultural, projeto
cultural e arquit etôni co, tem o objetivo prin cipal de parti cipar da
revitaliza ção - trazer v ida para centro , com elegân cia.
Vista
Im age m virtu al: Quit and a Arquit etur a e Des ign

-

LUIZ FERNANDO CRUVINEL TEIXEIRA
MAGÜI GONZÁLEZ

VILA CULTURAL DE GOIÂNIA

JUDICIAL Cl1Y OF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Authors: Magüi González, José Antonio Sosa, Miguel Santiago.
Collaborators: Alexis López, Alejandra Vera, Susanne Gertsberger,

Juan José Martinez, Guacimara Delgado, ]avier Cabrera, Daniel
Hernández, Ruth Suárez, Olga de] Castillo, Salvador José Padrón ,
Sonia Rosa Montesinos, Juan Jurado, Carmen Juliá, José Luís
Novo, Miguel Suárez, Juana del Viejo I Surveyors: Teresa Bautista,
Miguel llinás I Structural Designers: Luís Moya .BOMA.Sl.
Project Engineering: JG - RGro I Sustainable Design: ARUP
Year of project: 2004 - not built I Location: Málaga Street, Las

Palmas of Gran Canaria - Canary Islands, Spain I Main technical
elements of the project: Owner Canary Islands Government

Su,face80.000 m 2 office I Materiais: Textured white concrete,
serigraphic-glass, aluminiurn brise -solei1. We are seeking an
austere, balanced image, a white and crystal clear building
representing the truth and justice, but without renouncing its
ecological and monumental character; in close proximity with the
citizens, but keeping the necessary distance to maintain a certain
respect for the institution.

Autoria: Marcela Costa Amorim
Coordenação: En ge nh eiro Ot av io Alves Amorim
Orientacão de transportes e sistema viário: Seiji Yamaguchi
Orientação urbanística: Prof ess or Luiz de Pinedo Quinto Junior e
Profe sso ra Luiza Naomi Iwakami

Orientação de sistemas estruturais: Engenheiro Péricles Palazzi
Perspectivas artísticas: Jo sé Sabino Maurelli
Painéis: Nildet e Costa Amorim
Pesquisa: Álvaro Gon ça lves Carregosa Filho
Ano do projeto: 2005 - n ão construído
Localização: Carapicuíba/SP
Folo aé rea da area ce ntral de Carapicuíba - 2004
Foto: Marce la Costa Amorim

REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE CARAPICUÍBA

MARCELA COSTA AMORIM

CONJUNTO HABITACIONAL COHAB PEDRO FACCHINI

MARCE LO BARBOSA

Autoria : Ma rce lo Ba rbo sa e Jupira Corbu cc i
Colaboracão: Ant ô ni o Ca rlos Ross i Júnior , Ca rlo s Rive ra ,
Heralc ir Va le nt e d a Silva, Luís Fe rn a ndo Crepa ldi

Informática: Alexa ndr e Kis himot o
Coordenacão do projeto / Cohab: Te reza He rlin g. Ce lso Sa mpai o ,
Alexa ndr e H od a pp O. Ma rqu es

Paisagismo: SRG
Estrutura: Ge pro Enge nh a ria
fundacões: MS Enge nh a ria
Elétrica: Fo rm a to
Hidráulica : h oj i Haba ra
Construtora : Cro naco n.U da .
Ano do projeto : 200 3
Ano de construcão: 2004
Localizacão: Rua Pedro Facc hini , n 303. Vila Carioca ,
lpira nga - Süo Pau lo/ P
Fachada principal
Foto: Ana Ceulia iqueira Parente de Mello

-

Autoria: Marcelo Sodr é
Ano do projeto: 2 004
Ano de construção : 2 005
localização: Soroca ba/ SP
Característica principal: A topogra fia sugere ini cialm ente um a

impl ant açã o ma is obv ia, a qual res ult a ria em um arranjo de bl ocos
fragment ado s acomp anh ando o des nível do terreno criand o ass im
sucess ivos platôs. Essa solu ção simpli sta foi logo abandon ada. e m
bu sca de outr a que neutr alizasse as ca rac te rísti cas desfavo ráve is
da topo gra fia para qu em objetiva o apro ve ita mento máx imo das
dim ensões do terreno para
promo ver o convívio do s moradores.
Maqu ete eletr ôni ca - elevação

-

MARCELO SODRÉ RESIDÊNCIAUNIFAMILIAR
MARCELO SUZUKI FÓRUM DA CAPITAL
Autoria: Marcelo Suzuki

FIPAI - Funda ção para o incremento da pesquisa e do
aperfeiçoamento industrial
Coordenação: Marcelo Suzuki
Estrutura metálica:J oséJairo de Sales (engenheiro)
Concreto armado: Mareio A. Ramalho
Fundações: José Henrique Albiero (engenheiro)
Inst. hidráulicas: Marcelo Pereira de Souza (engen beiro)
Inst. elétricas: Ruy A. C. Altaftm (engenheiro)
Conforto ambiental: Rosana Maria Caran e Admir Basso
Paisagismo: Luciana B. M. Schenk
Colaboradores: Alexandre A Nobre, Christian A. Nobre , Cinthia

Verçosa , Danielle Spadotto e Lair Reis
Estagiários: Marcelo Maia Rosa e Camila Fernandes da Silva
Ano do projeto: 2002 / 2003
Ano de construção: 2004
localização: Cuiabá/MT
Vista da circulação pública e j ardim int erno
Foto: Marcelo Suzuki

•

Autoria: Marcelo Teixeira e Ana Fidalgo
Ano do Projeto: 2004
Ano de construção: 2004 / 2005
localização: Bauru/SP
Característica principal: O projeto se baseia em três pontos

fundamentais para um bom funcionamento da clínica.
Perspectiva Ilu strativa da Clínica por Ana Fidalgo

CLÍN ICA CORPORAL LINE
RACIONALIZAÇÃO DA ARQUITETURA

MARCELO TEIXEIRA

MARCELO YUKIO NAGAI

Autoria: Marcelo Yukio Nagai
Ano do projeto: 2003 - não construído
Característica principal: Pré-fabrica ção e

reutiliza ção de toda a obra.
Perspectiva Módulo Colméia

-

Autoria: Márcio Bariani e Eliana Tachibana
Ano do projeto: 2005 - não construído .
Localização : Pra ia de Guaecá, São Sebastião/SP
Característica principal: residênc ia de fim -de -sema na

projetada em um lot e plano, abrindo -se pa ra um grande jardim
comun itário , que conduz a praia. O estar é o espaço ce ntr al e
organizador do projeto. Os materiais, madeira, rehxo grosso
branco, tijolo aparente, telha cerâm ica, reforçam o co nce ito da
volumetria despojada. Duas pequenas marquises marcam as
entr adas da casa.
vista da maquete
Foto do autor

-

MÁRCIO BARIANI
MARCOS A. JOBIM

RESIDÊNCIA EM SÃO SEBASTIÃO
CO MP LEXO ESPORTIVO AQUÁTICO

Autoria : Marcos A Jobim
Co-Auto ra: Silvana Carlevaro
Ano do Projeto : 2004 - não construído
Locali zação: Aterro da Baía Sul - Florianópolis/Se
Caracterís tica pri nci pal : O Complexo Esportivo Aquático foi

concebido como um único volume de 108,gom x 63,20m,
modulado a cada 12,5m, sendo g módulos no sentido longitudinal
e 5 módulos no sentido transversal.
Perspectiva da fachada transparente protegida pelo te cido metálico
e fixo a urna treliça de aço.

----- --

Autoria: Marcos Acayaba
Coordenação Geral: Suely Yuri Mizobe
Ano do Projeto: 1998
Ano de Construçã o: 1998 / 2004
localização: Vi1aPirajussara (Morro do Querozene), SãoPaulo/SP
Característica principal : Solução para a topografia acidentada do

terreno, a orientação e a vista para a paisagem, com a implantação
de 16 casas geminadas aos pares através de dois renques
paralelos às curvas de nível. A construção racionalizada, além
de instalações hidráulicas aparentes ou visitáveis, contou com o
novo sistema de lajes nervuradas mistas de concreto e made ira
(testado e patenteado pelo Departamento de Estruturas da EPUSP).
Compostas por barrotes de 6 X 20 cm de jatobá, e laje de concreto
de 4 cm de espessura, com vãos livres de 6 m, foram fundidas, sem
cimbramento, apoiadas em empenas de alvenaria armada e blocos
pigmentados.
Vista Geral
Fotos: Nelson Kon

VILA BUTANTÃ
SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO DO CONJUNTO HABITACIONAL IAPI

MARCOS ACAYABA

MARCUS VINICIUS CARRASCO

Sinalização e Mobiliário Urb ano do Conjunto
Habit acion al IAPI (Prédio s velhos)
Autoria: Marcus Vini cius Carrasco e Laura Cesta ri Delboni
Colaboração: Amand a Borges Salgado
Ano do Projeto: 2003
Localização: Sa nto Andr é/ SP
Característica principal: Em 1942, foi criado próximo ao centro

do muni cípio de Santo Andr é, SP, o Conjunto Habit acional IAPI,
pela necess idade de abri gar os operá rios que viviam na região.
Ch amado até hoj e pelo s morador es do local e região de "prédios
velho s", o conjunto foi escolhido por se tratar de um conjunto de
trint a prédio s carent es de qualqu er tipo de mobili ário urbano e
sinalizaçã o, visualm ent e poluído gerando confu são e desconforto
aos mor adores e visita nt es. A utili zaçã o de matériais de baixo
custo e fácil mont age m foi pensada pa ra poss ibilit ar a execução do
projeto pelo s própri os mor adores do lo cal criando um a identidad e
e resgatand o sua dignid ade.
Sina lização do conju n to hab itac ional l.A.P.l.

Ili

Autoria : Mareny de Campos
Ano do projeto: 2003 - não construído
Localização: Chicago , Illinoi s - Estados Unidos
Característica principal: A propo sta para o "Centro Ambiental

Calumet" recebeu me nção como "Notable Project" pela Comissão
Organizadora da Competição Públi ca Int ern ac ional promo vida
pela Prefe itur a de Cl1icago e o Governo de Illinoi s.
Vi ta da Fachada Sul

-

MARENY DE CAMPOS

FORD CALUMET ENVIRONMENT CENTER

MARIANA FONTES P. RIAL

ESTÚDIO DE ARQUITETURA E DESIGN EM SÃO PAULO

Autoria: Mariana Fontes P. Rial, Solange E P. Ria1,Diego E P. Rial,

Matheus G. H. Gaspar
Colaboração: Prefund Engenharia (consultoria estrutural) e

Rodrigo Salerno de Oliveira (consu ltori a em iluminação)
Ano do projeto: 2003
Ano da construção: 2004
Localização: Rua dos Três Irmãos , 508 - São Paulo/SP
Característica do projeto: O projeto busca tirar máximo provei to do

lot e estreito (2,92,x24,oom, frente e fundos, respectivamente), com
o aproveitamento

de luz e ventilação naturais.

Vista do int erior, prim eiro e segundo pavimentos
Foto: Mariana Rial

•

••

•

•

•

Autoria: Mauro Munhoz
Colaboração: Fabiana Tannuri e Eduardo lopes
Ano do projeto: 2002
Ano de construção: conclusão em 2003
localização: Itu/SP
Característica principal: A integração da casa com a topo grafia

origina l do terreno, fazendo uso de pavimentos em meio -nível
relacionados com os patamares dos pisos externos.
A construção em estrutura de madeira, obtida através do manejo

suste nt ável das florestas de origem e as solu ções dadas pelo
projeto como a ventilação e a iluminação naturais, e o
somb reamento proporcionado pelos beira is e brise-soleils, que
ajudam a maximizar a eficiência energética da residência.
Vista noturna
Foto: Nelson Kon

RESIDÊNCIA BANDEIRA DE MELLO

MAURO MUNHOZ

PLANO DE ESPAÇOS LIVRES PARA O CENTRO DE LOS ANGELES , CA

MIA LEHRER

Autoria: Mia l ehr er, Esth er Margulies, Patrí cia Akina ga
Colaboração: Teresa Cuba , Holly Kuwayama
Ano do projeto : 2002 / 2003
Ano de construção: em impl ement açã o
localização: Área centr al da cidad e de lo s Angeles

(Downto wn lo s Angeles )
Característica principal : Projeto de protótipo s par a espaços

livres no Centro de lo s Angeles, Califórni a, na área de 2 milh as
de diâmetro tendo a Arena Staples Cent er como centro . A área
de int erven cão é de alt a densidade e carent e em espa ços de
lazer e recreaçã o para atend er a comunid ade local. O pro cess o
parti cipativo foi fund ament al para a elaboraçã o do diagnós tico
e das solu ções aprese nt adas .
Proló li po para viela de serv iço
Créd ito image m: Ml +A

Ili

Autoria: Micha el Laar
Ano do projeto: 2003 / 2004
Ano de construção: 2 005 - em and amento
localização: Rio de Jan eiro
Característica principal: O compl exo escolar represent a um mod elo

de arquit etura bio -climáti ca fundam ent ada em con ceitos de
ventilação e iluminação naturai s que, por fim, diminuirão os gastos
com energi a elétri ca consideravelm ent e, pod endo at é ser poss ível.
uma escola ener geticam ent e autônom a num futuro pró ximo.
Maquete eletrônica - perspectiva

-

MICHAEL LAAR

COLÉGIO ZERO-ENERGIA NO RIO DE JANEIRO

MIGUEL PEREIRA

POUSADA PEDRA GRANDE

Autoria: Miguel Pereira e Tagore 1. A Pereira
Ano do projeto: 2002
Ano de construção: 2003
localização: Praia do Rosa - Imbituba/SC
Característica principal: Utilização de materiais e técnicas mais

simples: madeira bruta, pedra, concreto, cobre, pau-a-pique, em
busca de um produto final que pudesse oferecer algum valor
expressivo.
Vista da fachada da pousada
Foto: Francisco Prestes Maia

Autoria: Milton Susumu Nakamura
Arquitetos: Antonio Carlos Barossi, Felix Eisenbrand,

Leila M. S. Hussein IEstagiários: Luis Felipe Chammas, Ana Lúcia
Torres da Silva, Cristina Mizuki Umetsu, Fabio Miranda de Faria,
Fabrício Angelli, Sheila Cristina Kajiwara IInfra -estrutura urbana
e cálculo estrutural: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.
Instalações elétrica e hidráulica das unidades habitacionais:

Sandretec Consultoria ltda. 1Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2005 1Localização: Rua Casimiro de Abreu,

Vila Aquilino - Santo André/SP I Característica principal do projeto:
Conjunto de casas evolutivas projetadas para autoconstrução que
compõe unidades de vizinhança em várias escalas e funciona como
elemento integrador com seu entorno existente. O desnível do
terreno foi in corporado às casas por meio de patamares em meionível permitindo diversas alternativas de crescimento e de uso.
Mode1o da implantação do conjunto habitaciona1 com as unidades
habitacionais em etapas variadas de construção. Nos detalhes , foto da
primeira etapa de construção do conjunto habitacional e modelo da unidade
habitacional montada por etapas

CONJUNTO HABITACIONAL GONÇALO ZARCO

MILTON SUSUMU NAKAMURA

CONDOMÍN IO RESIDENCIAL PIRANDELLO

MONICA DRUCKER

Autoria: Mani ca Dru cker
Colaboração: Juli ana Martin s Corrêa e Christian Teshirogi
Ano do Projeto: 2003
Ano da Construção: 2004
Localização: Brooklin - São Paulo / SP
Característica principal: O condomínio foi impl ant ado em lot e

com declividade uniform e de 2 0 % e m relação à ru a de ace sso, que
result a 4 metro s do ponto mais baixo ao mais alto. Situ ado num
bairro densa ment e arborizado e em área de prese rvação ambi ent al.
aprese nt ava como desa fios a manut enção das árvor es e a alt a
de clivid ade.
Vista do condom ínio da rua interna.
Foto :João Ribeiro

-

Autoria: Nagaaki Yasumoto
Fornecedor de madeira: Marcenaria Girass ol
Montagem da estrutura: lui s Augusto Filgueras de Sant ana
Ano do projeto: 2001
Ano de construção: 200 2 / 2003
localização: Rua Barão do Bananal, 260 casa 12

São Paulo/SP
Caracteristica principal: Estrutur a de madeira, com encJ ixes

exec ut ado s em marcenaria, sem necess idade de pregos. Mont agem
da es trutur a, cobertur a, ass oalho , forro e caixill1os prin cipai s em 1
mês.
Vista geral apa rtir da sala de es tar
Fotos : Mauro Res tiff e

-

NAGAAKI YASUMOTO

RESIDÊNCIA BARÃO DO BANANAL

NANNETTE JACKOWSKI

THE HANGING CEMETERY

Authors: Nannette Jackowski & Ricardo de Ostos
Year of project: 2005-not

built

location: Baghdad, lraq
Project description: The 'Hanging Cemetery' in Baghdad, Iraq, is

a design investigation on the most dangerous and challenging
country in the world today. The project hangs above the city and
stores corpses, victims of the urban terrorism. Increasing its size
by the number of dead Iraqis brough t to be 'buried', the cemetery
is a morbid building that grows over Baghdad.
the hanging cemetery

Autoria: Natáli a Batista Botelbo , Gabriel Ve11oso da Rocha Pereira,
Luiz Felipe de Farias , Marcelo Pa1hares Santiago , Matheus Marques
Ferreira de Melo I Supervisão da resid ência em arquitetura e
urbanismo : Clécio Magalh ães e Maria Elisa Baptista IEstagiários
de arquitetura : Pris ci1a Mesquita Musa, Matbeus Carvalh o, Prisc i1a
Mart ins Costa, Ana Catharina Moreira Marqu es I Consultores :
Margar ete Maria de Araújo (Letal eJozânia Miguel Chaves (psicóloga)
1

Supervisor do Serviço Social: Regina Coe1li (assistente social)

1

Assintente social: Maura Aparecida Pereira de Matos (assis tente
social) 1 Estagiária de assistência social: Alessandra Assessoria
jurídica: Marco Antônio Souza Borges Netto IProjeto estrutural/
funda ções: Rúbia de Sá Pittondo (engenheiro civil) e Si1vân ia Maria
Lacerda Fran ça (engenbeiro civill l Projeto elétrico , hidro sanitário ,
telefonia e SPDA: Cláudio Stangher 1in (engenheiro) Projeto de
prevenção contra incêndio: Capitão Geraldo Félix Orçamento :
Carlos Edu ardo Franco Rego (engenheiro)

1Cronograma de

obra:

Joana Coelho Ve11osoIAno do projeto: 2 005 - não cons truído

1

localização: Bairro São Franc isco - Belo H orizonte/MG
Vista geral do Conjunto Santa Rosa

CONJUNTO SANTA ROSA 2 (PROGRAMA CRÉDITO SOLIDÁRIO )
NOVO MERCADO DE ITAOUI

2

NATÁLIA BATISTA BOTELHO

NATHALIA CANTERGIANI FAGUNDES DE OLIVEIRA
Aut oria : Nath a1ia Cant e rgiani Fagund es de Olive ira, An a Clá udi a
Vettor e tti, Andr é Jost Ma fra, Bian ca Pelicio1i Ribo1di, Cristiano
Lind e nm eye r Kun ze, Márcia H eck, Micael Eckert , Nauí ra Zan ardo
Zanin , Rafae l Forn ari Carn eiro
Ano do proj eto: 2 004 - não con struí d o
l ocaliz ação: rua Osvaldo Aranh a, 1108

-

It aqui /RS

Vista, a pa rti r da Travessa Domi ngos Lacro ix, da rua das carroças co m o
novo cin e ma e as salas m ul ti uso no prime iro plano. Est ru tura metá li ca e o
conj unto or igina l do me rcado no seg u ndo plano.
Falo: Espaço Sidera l Arqu itetura Atô m ica

-

Autoria: Newton Massafu m i Yamato, Tânia Regin a Parm a. José

Guilh erme Schu tzer (geógrafo)
Ano do projeto: Dez/2003 - não constru ído
Localização: Grota do Bex iga, Bela Vista - São Paulo/SP
Característica principal: Constru ção de um Núcleo de

Recup eração das condi ções clim á ticas e hidrol ógicas loca is,
atr avés da criação de urna massa de vege tação, da res tauraçã o
arqu eológica do có rrego Saracura, da criação de lagos de
cont enção e da con stru ção do Edifí cio Term ômetro , qu e fa rá o
monitor a mento des tas ações e dará inform ações das condi ções
ambi ent ais sobr e es te e outro s ponto s da cidade.
Edifício Term ômetro e Pa rque.

-

NEWTON MASSAFUMI YAMATO
ODY JOÃO BELOTTO

NÚCLEO ECO ARQUEOLÓGICO URBANO

CENTRO CULTURAL ESCOLA DA VILA

Autoria: Ody João Belotto
Colaboração: Engº.Sergio Augusto Fernandes (estrutura de

concreto armado) , luiz Carlos Chchierchio (acústica e conforto
ambiental) , Engº.Fabio Del Carlo {maquete eletrônica), Sonia Maria
Barreiro (assistência pedagógica)
Ano do Projeto: 2004 / 2005 - não construído
Localização: Rua Alfredo Mendes da Silva, Nº55, Morumbi -

São Paulo/SP
Característica principal: Edifício Complementar

de atividades escolares
Maquete eletrôni ca - vista geral do projeto

Aut oria: Paula Zasnicoff Cardoso
Colaboração: Alexandre Mirandez, César Shundi lwamizu
e Pablo Herefiú
An o do projeto e da construção: 2003
localização: Alphaville - Barueri/SP
Característica principal: A casa foi concebida em dois blocos de

laterais cegas que se ligam por um volume suspenso de circulação,
configurando dois pátios: estar e serviços. A implantação em blocos
permitiu a criação de duas fachadas orientadas para o norte. A
topografia original foi aproveitada definindo quatro níveis de
ocupação . A estrutura é metálica, com vigas e pilares em perfil e as
lajes em painel de concreto treliçado aparente.
Vista posterior

RESIDÊNCIA ANDRÉA E RODRIGO SCALON
CASA GUARUJÁ

PAULA ZASNICOFF CARDOSO

PAULO AUGUSTO PEDREIRA DE FREITAS
Autoria: Paulo Augusto Pedreira de Freitas e Mônica de

Camargo Neves Pedreira de Freitas
Colaboração: Alexandra Frasson e Rosângela Yoshie Horikawa
Ano do projeto: 2001 / 2002
Ano de construção: 2003
localização: Condomínio Sítio Ipor anga, Praia de São Pedro
- Guarujá/SP
Característica principal: Interação discreta e íntima da casa com

seu entorno natural de praia e mata que se fundem
e integram pela fluidez dos espaços.
dequ e /esta r / autos
Foto: Patrícia Cardoso

-

Autoria: Pa ulo Brun a
Colaboração: Robert o Freit as
Ano do projeto: 2003 / 2004
Ano de construção: em con stru cão
Localização: Ca mpu s da USP - São Paulo/ SP
Característica principal: Quatro audit ório s (800 , 170 , 128 e

78 lu gares) e salas de u so múltiplo (se min á rios, work sl1ops,
expo sições) arti cul ado s pelo grand e á tri o lon gitudin al com
ilumin açã o na tur al.
Maquete eletrônica - perspectiva
Crédi to da imagem: Hélio Saba to

-

PAULO BRUNA

CENTRO DE CONVENÇÕES DA USP

PAULO FRAGA SILVEIRA

PROJETO DO CAMPUS DA SAÚDE DA FACUDADE DE JAGUARIÚNA - FAJ

Autoria: Paulo Fraga Silveira
Ano do projeto: 2003
Ano de Construção: r· etapa: 2005 / final: 2008
Localização: Rodovia Adhemar de Barros - SP 340 Km 126+757,83

(sull com a Antiga Estrada Estadual -Jaguariúna/SP
vist a da pra ça de alim enta ção, rampa de acesso à pra ça uni versit ária, centro
de conviv ênci a, administr açã o e do I° bloco de salas de aula.
Foto: Paulo Fraga Silve ira

Autoria: Paulo Massao M Shibuya, Murilo Montice li

e Gisela Bonatelli.
Ano do Projeto: 2004 / 2005.
Ano de Construção: Previsão 2° semestre de 2005
localização: Rua da Intendência, s/nº, Centro - Sabará/MG.
Característica principal: Visando a recuperação e a atualização

dos seus espaços e o conceito de museologia de gerar cultura
com atividades educativas e de lazer, o projeto procura expressar
o processo de crescimento da cidade moderna, respeitando a
população e as edificações históricas existentes, reforçando a
identidade local e agregando valores.
Anexo do Museu do Ouro

ANEXO DO MUSEU DO OURO

PAULO MASSAO M SHIBUYA

RESIDENCIA KALIL

PAULUS MAGNUS

Autoria: Paulus Magnus
Colaboração: Luciana Bacci e Mareia Komatsu
Ano do projeto: 2004 / 2005
Ano de construção: 2005
localização: São Paulo/SP
Característica principal: composi ção rígida em 3 veto res :bloco

sem i-enterrado de serv iços, bloco fecl1ado com os quartos e bloco
da piscin a.
Elevaçao sul da casa.
Credito da ima ge m: Gorios Neto

-

Autoria: Pedro Lira e Mano ela Muni z Mach ado

(Prêmio ex aequo 7° Prêmio Jove ns Arquit eto s)
Ano do Projeto: 2004 / 2005
Ano de Construção: 2005
Localização: Rua Bernardo Guimar ães , 60 - RecifeíPE
Característica principal: O partido arquit etônico é definido por
blocos de metal e con creto, em alu são ao s mat eriais present es na

obra de Abelardo , que arti culam-se em torno a um pátio, gerando
uma composi ção dinami ca e conv idati va.
vista externa

-

PEDRO LIRA

IAH. INSTITUTO ABELARDO DA HORA

PEDRO PAULO DE MELO SARAIVA

REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO MUNICIPAL PAULISTANO

Autoria: Pedro Paulo de Melo Saraiva
Colaboração: Fernando de Magalhães Mendonça, Pedro de

Melo Saraiva, Fernanda Berlfein, Vivian Hori Hawthome,
Luciano Gouveia Braga de Lima, Carlos Alberto Guimarães,
Maria Cristina Correia, Emmanuel Prado Lopes, Fernanda de Melo
Saraiva (designer - apresentação gráfica e visual), André
Wissenbach (maquete eletrônica) , Claudio T. Reuss (maquete
eletônica)
Ano do projeto: 2002 / 2003
2003

/ 2004

(Projeto Básico) -

(Projeto Executivo)

Ano da construção: 2004
Localização: Rua da Cantareira - São Paulo/SP
Característica principal: Conservação e restauro;

reformulação física e programática do bem tombado.
Vista superior do mezanino do Mercado Municipal Paulistano
arquivo PPMS Arquitetos Associados

Autoria: Pedro Useche
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2003 / 2004
Localização: Morumbi - São Paulo/SP
Característica principal do projeto: Conjunto de volumes com

fun ções definidas (social, privado e serviço), orientados pelo
movimento do sol, e unidos através de um eixo transversal
liberando mais faces para captação de luz natural e melhor
isolamento acústico.
Fachada sul
Foto: Fábio Heizenreder

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
CIAEI - CENTRO INTEGRADO DE APOIO À EDUCAÇÃO DE INDAIATUBA

PEDRO USECHE

RAFAEL ANTONIO CUNHA PERRONE

Autoria: Rafael Antonio Cunh a Perron e e Márcio do Amaral
Arquitetura: Maria Cristin a de Almeida Junqu eira e

Domin gos Ribeiro Soares
Luminotécnica: l adi slao Pedro Szabo
Acústica: Milton Granado
Estrutura e fundações: Fábio Oyamada (engenh eiro)
Instalações hidráulica e elétrica: Jo sé Augusto

Guim aro (engenh eiro )
Ar condicionado: SN Ar Condi cionad o ltd a.
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2 004
Localização: lnd aiatub a/ SP
Característica principal: Conjun to complexo que abri ga

variadas articul ações de ambi ent es e percur sos
definid as por e entr e volum es que correspond e m a um
compl exo programa de atividades .
Foto: Andr es Olero

-

Autoria: Rafic Faral1
Colaboração: Mariana Lucato e Carolin a Tonetti
Ano do projeto: 2 003
Ano de construção: 2004
Localização: Sumaré, São Paulo /SP
Característica principal: A perm ea bilidad e de

todos os espaços
Vista lateral
Foto: Ranc Farah

-

RAFIC FARAH

RESIDÊNCIA DO ARQUITETO

RICARDO CARRANZA

TORRES CONJUGADAS

Autoria: Ricardo Carranza e Edite Galote Rodrigues Carranza
Colaboração: Yopanan C. P. Rebel1o, Carolina Pepe Sacchelli

e Anna Carolina Barbieri Alves (estagiária)
Ano do projeto: 2005 - não construído
Localização: Av. Auto Soares De Moura Andrade/Rua Salvador

Ju1ianel1i/Rua Tagipuru, Barra Funda - São Paulo/SP
Característica principal: Associação de programas: habita ção,

trabalho, parque urbano
Dese nho - corte 2A

Autoria: Rita Vaz
Colaboradores: Christina de Castro Mello, Juliano Barros e

Jacqueline Brigagão
An o do Proj eto: 2000
Ano de construçã o: 2002 / 2005
Localização: Parque do Carmo, ltaquera - São Paulo/SP
Característica principal do projet o: As formas concebidas sugerem

as nebulosas espiraladas tão conhecidas e admiradas por todos, e ao
mesmo tempo, propiciam interiores curvos que podem dar a sensação
de um espaço arquitetonicamente configurado conforme a teoria
da relatividade geral de Einstein. Nas espirais estão abrigados os
ambientes de uso público, como áreas de exposição, media teca, loja,
auditório, sala do celóstato e os espaços administrativos. Na cúpula ,
está instalado o Uni versá rio IX da Zeiss e equipamentos periféricos
que possibilitam a urna platéia de 250 pessoas apreciar espetáculos
astronômicos inigualáveis.
Vista parcial, em

Iº plano

acesso junto ao bar

Foto: Carla Guimarães

PLANETÁRIO DO CARMO
CASA NA PRAIA

RITA VAZ

ROBERTO ARACRI

Autoria: Roberto Aracri
Colaboração: Zaíra Barbedo e Ricardo Altoé
Ano do projeto: 2003
Ano da construção: 2004
localização: Praia da Ferradura - Búzios/RJ
Característica principal: Casa de veraneio qu e reproduz a

lin guagem da natureza e parece fazer, ela mesma, part e da beleza
natural. A concepção da obra pro cur a não esco nder ou dissimul ar
suas raízes. Apresenta uma leit ura do es tilo que tornou Búzios
um dos mais import ant es destinos turísticos do país , reflete
a transformação urbanística que a cidade sofreu no s últimos
20

ano s e, acima de tudo, demonstra uma preocupação com a

preservação da pai sagem e sua esca la.
Foto: Paulo Ribeiro

•1

Autoria : Robe rto Carvalh o
Colaboração: Cam ille Del Buono
Ano do projeto: 2002
Ano da constru ção: 2003
Localiza ção: Rua SB-33, Qd. 30 , lot e 08 , nº 629 , Condomín io Port al

do Sol II - Goiân ia/GO
Característica principal: A co mpo s ição da cas a é formada

po r bloco compa cto ass ociado ã generosa cob ertura rr.etálica
sombr eador a, com carac terística pav ilhonar , num a perm eab ilidade
entr e o int erior e ex te rior.
vista latera l, dese nh o se projeta à pa isage m de um a se rra
Foto: Rober to Carvalho

-

ROBERTO CARVALHO
ROBERTO FIALHO

CASA DO CERRADO

RESIDÊNCIA CHIURCIU CHAVES

Autoria: Rob erto Fialho , Márcio Coelho e Valéria Santo s Fialho
Ano do projeto: 2004
Ano da construção: 2005
Localização: Rua l taca rambi nº 45 , Vila Zelin a - São Paulo/SP
Característica principal: Res idên cia uni famili ar para um jovem

casa l com doi s filho s.
eleva ção fronta l e marquise de acesso
Foto: Nelson Kon

Autoria: Roberto Paternostro
Colaboração: Aparecida Ogino, Kerima Helú, Maria Kanashiro
Ano do Projeto: 2004 / 2005
Ano de Construção: 2005
localização: São Paulo/SP
Característica principal: Pequena edificação com

imagem marcante e destacada para empresa de estrutura
metálica. Aproveitamento máximo, em ocupação equilibrada e
inserida no contexto pelas dimensões e volumetria.
Maquete eletrônica - fachada frontal

ESCRITÓRIO PÓLO GOMEZ

ROBERTO PATERNOSTRO

CASA HANÓI

ROBERTO VINOGRAD

Autoria: Roberto Vinograd
Colaboração: luiza Muszkat e Benedito Brito
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2003 / 2004
Localização: Al. Hanói, nº 40 - Tamboré 2 - Santana de Parnaíba/SP
Característica principal: Proposta técnico -expressiva que,

in spirada na significativa arquitetura brasileira dos anos
propõe similares formas , atualizadas ao novo milênio.
Vista frontal posterior
Foto : Roberto Vinograd

50,

-

Autoria : Rod rigo Que iroz
Colaboracão : Ma ria lsa be l lm bro nit o

Rica rd o Guti e rrez

Ano do projeto : 2 005 - não co n s tru ído
localizacào : a nt o Andr é/S P
Caracteristica principal : O pr oje to es tá d iv idid o e m d o is bl oco :
sa las d e cur sos (su s pe n sas e impl a nt adas no fund o d o lo te- pmt e
ma i a lt a) e ga le ria d e a rt e qu e fun c io na co m o a bri go d a praça
qu e nada ma is é q ue a laje d e co be rtu ra d o a udit ó rio qu e e Lá e m
sub so lo, po is a pro ve i la o pe rfi l na lur a l d o te rre no .
v i~la geral

-

RODRIGO QUEIROZ

BRASIL- ESCOLA E GALERIA DE ARTE

ROGÉRIO BATAGLIESI

INTERVENÇÃO URBANA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO

Autoria: Rogé rio Ba Lag lie i e Ant onio Mali cia Filh o
Colaboracão: olan ge Carn e iro , Adri a n a Va lli. Fern a nd a Ferr eira,
H ele n a Di od a LLi, Ca rlos Edu a rd o Bue n o Ga rcia, Pedro Pugli a, Iva n
Lu as , Walci ra n Rodri gues

Ano do Projeto: 2 004 - n ão co n truíd o
Localizacão: Zo n a No rt e da Cidade de São Pa ul o/ P
Proposta de int ervenção na Zona

or te da cidad e de iio Paulo

-

J

Autoria: Rogério Mascarenhas Aguiar
Equipe: Rogério Mascarenhas Aguiar, K1aus Chaves Alberto , Mário

Sérgio Chaves de Miranda, Jaqueline Comin Bortjour
Projeto de hi draulica/elétrica: Tecad Projetos
Consu ltoria em estrutura metálica: Limonge de Almeida

Consultoria de Projetos Ltda.
Programação visual: Roberta Aragão lopes
Ano do projeto: 2003 - não construído
Localização: Rua Gilberto A1encar, Centro -Juiz de Fora/MG
Característica principal: O projeto busca inserir uma imagem

contemporânea adequada a um espaço destinado às artes
dramáticas . Esta dramaticidade é sugerida no uso das p1acas de aço
Córten, afastados entre si para permitir a passagem da iluminação
que proporciona leveza e fragmentação, reforçando os contrates
entre o claro e escuro, o peso do aço e a imaterialidade da luz.
Vista acesso

TEATRO DA CIDADE

ROGÉRIO MASCARENHAS AGUIAR

ESPAÇO MULTIFUNCIONAL INTERATIVO

RONALDO DE SOUSA ARAÚJO

Autoria: Ronaldo de Sousa Araújo, Paulo Sérgio Schaan Fidelis,

Adaílson Pinheiro Mesquita
Colaboração (estudantes de arquitetura e urbanismo - UNITRI):

Marcos Hissa Moura Ribeiro , Michelle da Silveira Rosa, Fernanda
Zardo Sousa Brant de Carvall10
Ano de Projeto: 2003 - não construído
Localização: Uberl â nd ia/MG
Vistas, pe rspec livas e croqu is

-

Projeto de Res tauro e Adapt ação da Estação Ferroviária de It apir a
- Centro de Artes, Edu cação e Cultur a
Autoria: Rosâ ngela Martin e1li Biaso li, Emerit a Emi It o,

Lucian o Toffoli Olive ira
Colaboração: Tatiana Be11etti , Marcelo Del Mast ro
Ano do projeto: 2 004 - não con stru ído
Localização: It apira/ SP
Característica principal: Adapt ação e res taur ação de um a anti ga

estaçã o de trem da Companhi a Mogiana de Estrada de Ferro, em
centro de art es, edu cação e cultu ra, man tend o suas carac terís ticas

-

arquit etôni cas origin ais, mod erni zando suas
in stalações e int roduzind o materiais novos sem int enção de cópia
ou imi taçã o est ilís tica.
Plan ta do proj eto - no deta lh e, elevação

-

ROSÂNGELA MARTINELLI BIASOU RESTAUROE ADAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIADE ITAPIRA
SAMUEL KRUCHIN EDIFÍCIOLUIZA DE MARCHI PADOVESE
Edifício Luiza de Marchi Padovese
- UNICSUl Campus Anália Franco
Autoria: Samuel Kruchin
Colaboração: Adriano Sa11es,Alexandre Martins , Cristiane

Gonçalves, Flávia Matsuoka, Luciana Bertolini e Peter Monteiro
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: Jardim Anália Franco - São Paulo/SP
Característica principal: Pensado para estrutura

metálica o projeto trabalha duas mega-treli ças encaixadas em
volumes circulares de concreto. Procuramos tirar partido da leveza
potencial destes elementos nos planos externos e,
internamente, na abordagem dos grandes vãos , conectados
verticalmente por rampas metálicas . Os planos ext ernos
ganharam brises em madeira laminada, calculados para cada
um dos pontos de aplicação.
Vista frontal do edifí cio
Foto: Nelson Kon

--

-

----1

Autoria: Sandra Picciotto
Colaboração: Marcelo Mana e Aline Curvello
Ano do projeto: 2002
Ano de Construção: 2004
Localização: Iporanga/SP
Foto: Toca Rein es

RESIDÊNCIA RICARDO E ANDRÉA SETTON

SANDRA PICCIOTTO

UNIDAS RENT A CAR

SERGIO SAMPAIO

Autoria: Sergio Samp aio
Colaboração: Andr éa Ve11etri
Ano do projeto: 2005
Ano de construção: a partir de 2005
Vista front al noturn a en fatiza nd o o totem ca ixa d'águ a com
ilumin ação int ern a

-

Autoria: Silvio Oks ma n, Ferna nd a Ne iva
Colaboração: Gil Soa res Me llo e Ann a Ka iser
Ano do projeto : 2 004
Ano de construção: 2 004
Localização: R. Sólon, II 2 I , Bom Retir o - São Paulo/SP
Características principais: O proj eto do In stitut o prev ia a

constru ção de doi s es tú dios de gravação, sa las de aula, laborató rio s
téc nicos, marcenaria e bibli oteca. A prim eira medid a foi retira r
tod as as int erferências (mezanino s, alve narias, caixilh aria)
sobrepostas ao lon go do te mpo à constru ção origin al. A idéia era
di stribuir as novas instalações int erferind o o mínimo poss íve l
na constru ção ori gin al. Uma pre missa bás ica era poss ibilit ar
um a di stin ção clara entr e a no va int ervenção e o esqueleto do
anti go galpão. Para iss o, se utilizou alvenaria es trutur al (blo cos de
con creto ) e elemento s metá licos para reforço da es trutur a ex iste nt e.
Acesso à b iblioteca
Foto: Nelso n Kon

-

SILVIO OKSMAN

SEDE DO INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA

SIMONE MANTOVANI

RESIDÊNCIA JARDIM AMÉRICA

Autoria: Simone Mantovani
Ano do projeto: 2003
Ano de construção: 2004
Localização: São Paulo/SP
Característica principal: Resid ência de 12oom 2,com projeto

desenvolvido a partir do jardim lateral, que possui uma piscina em
forma de raia com 25m de comprimento, poucas paredes, grandes
vãos de abertura , contraste entre claro e escuro trabalhando com
paredes brancas, pedras naturais brasileiras como ardós ia preta
e travertino serrado , madeiras ebanizadas e, para realçar estes
contrastes, madeiras am êndola e it aúba.
vista ex tern a
Foto : Tuca Rein es

J

Autores: Thaise Schultz e Luciano Nunes
Ano do projeto: 2004
Ano de construção: 2005
Localização: Porto Belo/SC
Característica principal: localizada entre o morro e o mar, a casa

integra -se à natureza e, ao mesmo tempo, recebe em seu interior
os ben efícios desta integração. Uma arquitetura contemporânea ,
objetiva e sensível ao meio -ambiente permite que a casa componha
a paisagem e seja composta por ela , conceito que aproxima bem
estar e qualidade de vida.
Intersec ção dos dois volum es

A CASA
ESCOLA ESTADUAL JARDIM IPANEMA

THAISE SCHULTZ

UBYRAJARA GILIOLI

Autoria: Ubyraj ara Gilioli
Cálculo estrutura concreto: Ruy Bent es Engenh aria de Estrutur as
Cálculo estrutura metálica: Kurkdjian Frucht engart en Engs. Assoe.
Hidráulica/ elétrica: Sandr etec Consu ltori a SIC 1.
Desenho: Ricardo Graner
Maquete eletrônica: Paulo Katz
Ano do projeto : 2004
Ano de construção: 2005
Localização: Rua Aleixo Jaf et - Jd. Ipane ma/Jara guá- São Paulo/ SP
Característica principal: E trutura base em pré-mold ado s de

concreto de aco rdo com o a tual plano de obras da FDE- Fund ação
para o Dese nvolvimento da Educação - cuja gerência de projeto s
es tá a cargo da Arquit eta Avany de Fra ncisco Ferre ira. Solu ção
co mpacta, com qu adr a de es port es na cobertura , pá tio de alun os no
3° pav imento e acesso em ní vel des de a rua por meio de pont e/
passa rela.
Vista desde a rua de acesso

-

Autoria: Va1entim César Bigesc11i
Ano do Projeto: 2 004
Ano de Construção: 2 005
Localização: Praça da Band eira, nº 95

- Estânc ia Turística de Tupã/SP
Vista parcial da obr a
Foto : Frede rico Pim entel

-

VALENTIM CÉSAR BIGESCHI
VALÉRIA MAGIANO HAZAN

POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

REFÚGIO NO ITANHANGÁ, RIO DE JANEIRO / RJ

Autoria: Valéria Magiano Hazan e Vera Magiano Hazan
Colaboração: Jacques Jayme Hazan e leticia Magiano Hazan
Ano do Projeto : 2004 / 2005 - não construído
Localização : Rua Jardim do Seridó, Lote 2 , Itanhangá

- Rio de Janeiro/RJ
Característica principal: Projeto de uma casa de veraneio, si tua da

no sopé da Pedra Bonita . A legislação restritiva, com taxa de
ocupação de 10 % e possibilitando a construção de apenas um
pavimento acima do meio-fio , levaram à implantação da casa em
quatro pavimentos, setorizados- social, serviços, íntimo, lazer ,
com amplos terraços voltados para a bela paisagem do local .
Perspe ctiva geral

"Respira, São Paulo" -Transformação

do Campo

de Marte em um Parque
Autoria: Vera Cecília de Moura Leme
Ano do Projeto: 1992 - não construído
localização: São Paulo/SP
Característica principal: Transformar a área do Campo de Marte

em um parque e reciclar as construções existentes em espaços
culturais e esportivos.
Projeto - Planimetria

"RESPIRA,SÃO PAULO" VERA CECILIA DE MOURA LEME
RESTAURANTE WELTON OLIVA ALBUQUERQUE
Autoria: Welton Oliva Albuquerque
Colaboração: Jair da Rocha Oliveira (desenhista), Milena Castro

Ferreira (estagiária), Andréa Ribeiro de Oliveira (estagiária),
Rodrigo Ghizzi Buso (maquete eletrônica) e George Harraquian B.
Kiss (maquete eletrônica)
Ano do Projeto: 2003 - não construído
localização: Praia da Pont a Negra - Manaus/AM
Característica principal: O projeto nasceu do desejo de criar um

espaço difer enciado para apreciar a maravilho sa vista para o Rio
Negro, dentro de um res taurante onde as curva s foram inspiradas
em um bar co.
Os balanços sucess ivos dos pavimentos, dos brises e da cobe rtura
en fat izam a s imil aridade com a proa de um barco.

-

-

Autoria: Wilson Mar chiJr. e Elizabeth Goldfarb
Colaboração: Álvaro de Matos , Adriana Narciso, Alexandr e

Delecrodi, Cristiane Tashiro, Claudio livr eri, Francisco Will emar,
Joel Ras era e Yuri Osl1i
Ano do projeto: Março/ 2001
Ano de construção: Setembro/

2003

Localização: Avenida Utinga, nº 1790 - Santo André/SP
Característica principa l: Condomínio residencial horizontal
Foto: Fábio Meirelles

-

WILSON MARCHI JR.

RESERVA IBATYBA

LUIGI VILLAVECCHIA

HOME NAGEM A LUIGI VILLAVECCH IA

Nascido em Novara,Italia em 1940,veio para o Brasillogo após a II Grande Guerra
Mundial Aqui chegando, freqüenta o ColégioDante Alighierionde desenvolve forte
interesse por desenho e arquitetura. Mais tarde, este predicado adquire força e de
certa fonna, influenciado por ChicoPetracco,na épocajovem arquiteto, casado com
sua irmã Elena,e ingressa no curso de Arquitetura Mackenzie. Estudante ativo.vai
a Cubapara o Congressoda União Internacional de Arquitetos, onde se encontra
com CelinaBarbosade Morais,filha do tambémarquileto LeoRibeiro de Moraes,
um dos fundadores do IAB.Companheira na luta progressista universitária dos
anos 60, toma-se esposa e parceira de escritório, colaborando efetivamente nos
caminhos da sua produção arquitetônica. Muito cedo iniciou sua série de belos
projetos,que marcaram pela expressivalinguagem fonnal, tais como o Edifício
Sede da Prodesan, Estação RodoviáriaCentral;Estudo Urbanístico das Praias na
cidade de Santos;EdifícioFabrilda ORNIEX.Participou de vários concursos com
destaque para:Menção Honrosa nos concursos para Secretariade Agricultura
do Estado de SãoPaulo, concurso do Centro de ConferênciasInternacionais da
ONUem Viena na Áustria,e concurso para o Edifíciodo Departamento Federalde
Segurançaem Brasília;segundo colocadono concurso para o pavilhão brasileiro da
FeiraInternacional de OSAKAe vencedor do concurso nacional para sede do Tênis
Clubede Presidente Prudente. Luigisempre manteve seu próprio escritório embora
tenha participado de várias empresas, corno Botti Rubin Arquitetos, onde fezpaite
do projeto do SESCInterlagos,e no escritórioJúlio Nevespor mais de três décadas
como arquiteto chefe eco-autor de pr~etos impo1tantes, como o Edifícioda Casadas
Rosas e o Citybankde Campinas.Mais recentemente contou com o inestimável apoio
e colaboraçãodos filhos, a designer Marina e ojovem e talentoso arquiteto Pedro,
com o qual elaborou pr~etos significativos Laiscomo Seside RioClaro,Cortjunto
Comercialem Alphaville, ComplexoHoteleiro na Bahia e outros. Como sua mãe
Luigia,perseverante,lutando pela defesa da democracia contra o fascismo, Luigi
lutou bravamente por longos anos contra um câncer que, infelizmente o tolheria de
nosso convívio em 2(j7/ 2004.

Edifício PRODESAN,Santos, SP

-

O Concurso Internacional

para Escolas de Arquitetura

da 6ª Bienal Internacional

de Arquitetura aborda o

terna: Habitação, Equipamentos Urbanos e Renovação
Urbana , com a finalidade de estimular a reflexão e a
proposição de projeto de inserção numa parcela de
tecido urbano existente, e, a partir de diagnóstico da
região, de um conjunto de habitações associado à criação
dos equipamentos

sociais e culturais indispensáveis

à

evolução da qualidade de vida dos seus habitantes. As
escolas selecionadas apresentaram projetos que serviam
para fins habitacionais,

de parcela do tecido urbano

existente na região da escola concorrente. A área mínima
de abrangência do projeto urbano deveria ser de rohª
(roo.ooorn

2)

e máxima de 2oh ª (200.ooorn

2

l.

INTER
TheIntemationalContestefArchitectureSchoolsefthe 6th São
PauloIntemationalBiennialof Architecturetakesas its theme
dwelling,urbanequipments,and urbanrenovation
, withthe
aim at stimulatingtherefl.ection
and theproposalefinsertion
projectsin a pre-existingurbantissue,and,from thediagnosisef
theregion,to drawa groupefdwellingsassociatedto thecreation
efsocialand culturalequipments,vitalto theevolutionefthe
schools
qualityoflife efits inhabitants.Theselectedarchitecture
presentedprojects,whichservedas dwellingsin a pre-existing
urbantissue,fromtheareaaroundtheschool.The minimum area
for theurbaninterventionwastobeefro ha (100.000 m2), and ef
maximum 20 ha (200.000 m2).
Comissão de seleção/Selection committee:

Coordenador/Coordinator: Arquiteto Edson Elita
Arquiteto/ Architect:Décio Tozzi

Arquiteto!Architect:Miguel Pereira

IONAL
CONTEST
OF
ARCHITECTURAL
SCHOOLS

Curso de Arquit etura e Urb a nis mo
Equipe: Andr é Min gor ance, Dayane He rn a nd es, Eriza Macl1ado ,

Fabiana Cripa1di Villa, Fern anda da Mat a, Rafaela Souza Ca rn eiro
Professores orientadores : Mareio Cotrim e Tércia AIni.e ida
Localização: Zon a Sul de Ribeirão Preto/ SP
Perspec liva

-

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ

HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA, UM CONCEITO MUTÁVEL

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO
Equipe: José Eduardo Fonseca de Andrade, Izabella Queiroz, Thaís

Marinangelo Ramaglia, Diego Felipe Alexandria Magalhães, Paulo
Rodolpho Júnior
Professor orientado r: Carlos Amaral
Colaboradores : Veridiana Gaio de Magalhães, Mauro Chinen, Deni-

valdo Pereira Leite, Professor Turguenev Roberto de Oliveira
lo caliz ação: Av. Francisco Matarazzo X Viaduto Pompéia - Largo da

Pompéia - São Paulo/SP
Maquete
Foto: Izabella Queiroz

BAIRRO ESTAÇÃO POMP ÉIA-CALDEIRAS

Centro Universitário das faculdades Integradas Alcântara
Machado - FIAM FAAM - Curso de Arquitetura e Urbanismo
Título do projeto: Pólo -Luz/ Santa Ifigênia: uma proposta de

requalificação urbana e um projeto de habitação
Equipe: Afife Lana M. Monte lo , Cami1a Cristina da Fonseca,

Claudia Torres Ecbavarria , Flávia Araújo Salazar, Juliana
Dal Bello Padoan, Karen Sousa Nunes, Marina Preto Povoa ,
Priscila Raquel Gardim
Professor orientador: Rodrigo Queiroz
Colaborador: Professor Ricardo Gutierrez
vista Av. Rio Branco

PÓLO-LUZ / SANTA IFIGÊNIA
O HABITAR DE FORMA INTEGRADA

FIAM FAAM

UNAR / ARARAS

Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson (Unar / Araras)
Equipe: Karina da11aCosta Mazetto , Nediv al de Sá Pianizzo1a, Mar-

celo Augusto Nun es da Silva
Professor orientador: João Carlos Corrêa
Colaborador: Prof esso r Francisco Comaru
Localização: Araras/SP
vista gera I da á rea

-

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
Título do projeto: Proposta de desenho urbano e req ual ificação

habitacional em asse nt a me nt os espo nt âneos: o caso do bairro São
Jos é
Equipe: Alane Oliveira, Anna Alice Manabe , Anna Raque l
Guedes, Tony Ra merson lima
Professor orientador: Marco Antônio Suass un a
Colaboradores : De me triu s César Alme ida e Giovanni Lyra
Localização: Bairro São Jo sé - João Pessoa/PB
Vista do Bairro São J osé, ca pturada d e um ed ifício de elas e méd ia alt a
no ba irro do Jo ão Agripin o, Jo ão Pessoa/PB.
CrédiLo da im agem: Alane Oliveira
Edição de imagem: Prof Geraldo Rogé rio Nóbrega

-

UNIPÊ

DESENHO URBANO E EOUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ASSENTAMENTOS ESPONTÂNEOS

UNILESTE MG

EM SUSPENSÃO

Centro Universitário do leste de Minas Gerais - UNILESTE MG

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Título do projeto: EM SUSPENSÃO - Habitação como estratégia de

desenvolvimento

urbano -ambiental em áreas alagáveis

Equipe: Adriana Sadenberg, Andréa Cunha , Rachell Medrado ,

Simony Satiro, Thais Souza , Thiago Salles, Tiago Louzada ,
Vinicius Ávila
Professores orientadores: Frederi co Canuto , Marcelo Maia,

Wellington Cançado
localização: Bairro Caladinho, Coronel Fabriciano/MG
Foto: Viní cius Ávila

Centro Universitário do Triângulo - UNITRI
Equipe: Cátia Carvalho de Freitas Mendes, Daniela Clá udia

Alperovi ch, Ébe Brito Barro, Kelly França Braga, Kênia de Souza

---

Ribeiro, Leandro Duarte Gontijo Resende, Marina Aparecida Saco·

----

--

man, Michelle da Silveira Rosa
Professor orientador: Ronaldo de Sousa Araújo
Colaboradore s: Hélio Ferreira Vaz Filho , Adailson Pinheiro Mesqui-

ta , Paulo Sérgio Schaan Fidélis, Sergio Augusto Pedroso Peixoto,
Igor Galena de Oliveira Andrade.
Localização: Uberlândia/MG
Persp ectiva da área de projeto

REESTRUTURAÇÃO URBANA NA ÁREA DA RODOVIÁRIA
PASSARELA DA EDUCAÇÃO

UNITRI

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE

Curso de Arquit etura e Urb ani smo
Equipe: Ana Paul a Jaege r Marth a, Edu ardo Ja eger, Jés un Rigotto

Carpeggiani , Márcia Bea triz Win gert, Tatiana Sabrina Becker
Professora orientadora: Ana Carolin a Pellegrini
Localização: Novo Hambur go/RS
Pe rspect iva geral
Crédil o da image m: Eduardo Jaege r

t

.

Ir

-

Curso de Arquit etur a e Urba ni s mo
Equipe: Talit a Gas par Corra! e Rodri go de Castro Barro s
Professor orientador: Artur Simões Rozes tra ten
Colaborador: Engenl1eiro Nézio Silva Corral
Localização: Ave nid a Cavaleiro Pas cl1oal Inn ecl1i, Bairro

Jardim Ind epend ência - Ribe irão Preto/ SP
Patrocínio: Ad-Tech Comuni cacã o Visual e Centro

Uni ve rsitário Mour a Lace rd a
Impl a n tação do Conjun to Habi tac io nal sob re a foto aé rea da á rea

-

CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS

REQUALIFICAÇÃO DO IGARAPÉ DO SÃO RAIMUNDO

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Charles Brito, Cyri11oNeves Filho, Humberto CordoviL

Leida Correa , Luiz André Martins, Marília Rabelo, Renato Rayol ,
Sizabele Algerich, Suzimar Ramos, Talita Amim
Professor orientador: Roger Abrahim
Colaboradores: Patrícia Alves, W. Júlio Reis, Victor Marques
Localização: Manaus/ AM
Orla - skyline

CONJUNTO HABITACIONAL JARDINS

Centro Universitário Nove de Julho- UNIN OVE

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe:

1ª

Fase: Adriana Rodrigues Curral o, Denis de Jesus Nunes

Carvalho, Erika Mello Minetti, Fern anda Lenart , He1der Miguel
Fernandes Neves , Renato Martins Andrade;

2ª

Fase: Adriana

Rodrigues Curralo, Erika Me1lo Minetti, Helder Miguel Fernandes
Neves, Renato Martins Andrade
Profess ora orien tadora: Denise Falcão Pessoa
Colaboradores: Ana Maria Minucci. Cássia Regina Dias, Helio Iagher,

lvanir Neves Abreu , Patricia Bertacchini, Sylvia Adriana Dobry
l ocalizaçã o: Barra Funda , São Paulo/SP
Perspectiva esquemáti ca do conjunto residencial e parte do parque criado.

PARQUE DOS TRILHOS
FAVELIZAÇÃOURBANA

UNINOVE

UNIRITTER

Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter

Faculd ade de Arquitetura e Urba ni smo
Equipe: Efreu Brignol Quintana,Juliana

Cristina Piletti,

Letícia de Niza e Castro Fernandes Franco
Professor orientador: Júlio Celso Vargas
Localização: Vila Tronco - Porto Alegre/RS
Vista do parqu e e edifícios

-

faculdade Brasileira - UNIVIX

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe : Ana Paula Eccher Pereira, Christiana Santos Guzzo, Cecília
D'Ãvila, Cíntia Dias Spolatti, Fabiana Silva Costa, Fabiano
Rodri gues Teixeira, Fernando Madureira Queiroz, Lívia Muniz Boles,
Potyra Vieira Manhães, Ricardo Ziviani Araújo, Sara
Nazareth Barra, Taiana Passos Passamani, Tatiane Zanoni
Alvarenga , Wilson Barbosa Neto
Coordenação geral: Professor André luiz de Souw
Professores orientadores: Juliana Vervloet

do Amaral, Leonardo Santos Gorza, Maria Cecilia Jahel Nasci[
Tamara Sofia Guanaes S. Rosetti, Viviane lima Pimentel
Colaboração: Vitor Cipriano Nogueira
localização: Goiabeiras -V itóri a/ES
Implantação da Vila Univers itár ia Vitór ia e perspectiva do projeto.
Crédito da imagem: Ricardo Ziviani Araújo e Wilson Barbosa Neto

-

UNIVIX VILA UNIVERSITÁRIAVITÓRIA

FAAP

FRAGMENTOS DA LUZ

Funda ção Armando Álvares Penteado - IAAP

Faculdade de Artes Plásticas - Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Alexandre Arana de Souza, Bruno Faria, Cind Octaviano,
Daniela Herscovici, Debora Montagnana, Fernanda Vitale ,

Francisco Parente, larissa Virgínia Dantas, Marcelo
Altieri, Marianna Dal Canton Martignago, Pedro Henrique
Louzada Ferreira, Ricardo Orella
Professores orientadore s : Francisco Barros, José Guilherme Savoy

de Castro, Marcelo Aflalo, Marcos José S. de Moraes,
Maria Cristina Wollf de Carvalho, Munir Buarraj, Nina
Maria Jamra Tsukumo
Colaboradores : Ana luiza Almeida Prado Sawaia (perspectiva),

Andre Aaltonen (maquete), Fabrício Tozini
l ocali zação: Bairro da Luz - São Paulo/SP
Croquidainteivenção
Desenho de Ana luiza Almeida Prado Sawaia

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Denise Fernandes Geribello , Gabriela Lorena Sagredo

Marin , Marcos Correa de Carvalho , Nelia Miyuki Nishihata,
Rafael Fortes , Rodrigo Nogueira lima
Professor orientador: Ari Vicente Fernandes
Colaboradores: Abílio da Silva Guerra Neto e Maxim Bucaretchi
Localização: Área central de Campinas/SP
Persp ec tiva

NOVAS FORMAS DE HABITAR NO CENTRO
HABITAÇÃO NOS BAIXIOS DOS VIADUTOS URBANOS

PUCCAMP

PUC MINAS GERAIS

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Cur so de Arquit etur a e Urb a ni s mo
Título do projeto : Habit ação n os b aixio s dos v iadut os urb ano s

- Reabilit ação de áreas degradadas e resga te da cidada ni a
Equipe: Janin a Cas tro Mosc i,J osé Ma rio Ba rbosa Alves, Mari a

Ant ô ni o Feli sbe rt o Fe rrari e Rosa ne l o pes Ma rtin s.
Professora orientadora: Alicia Du ar te Pen n a
Colaboradores: Alfio Con ti, Margare te Ma ria de Arat'.0 o Silva

e Leo n ardo Pereira
localização: Viad ut o Dep ut ado Ulysses Guim a rães -

Belo Hor izo n te/ MG
1-Área de convívio; 2-Praça; 3· Praça/ transposição
calming"; 5·Caminho
ESCALAGRAFICA

O
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00

80

do arrudas; 4-'Traffic

para pedestres: 6·Área para feira livre; 7-Ponlo de

ônibus; 8 -Anfilealro; g· Pomar: 10-Horta comunitária;

u ·Área de pasLagem

100m

dos cavalos; 12-Depósilo; 13-Baia para cavalos; r4 ·Galpão profiss ionalizante
15-"Conlainers" para geração de renda; r6 -Moradias suslentáveis;
ção deslinada

17-0cupa ·

a moradia; 18-Quadras de esporte; rg ·Mobiliários para "skate"

20-Pisla de caminhada:

21-Área para brinquedos

infanLis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Curso de Arquit etur a e Urb a ni smo
Títu lo do projeto: Nova mane ira de habit ar o ce ntro da cidade

de Curitib a: adapta ção ao s padr ões de ade nsa mento popul ac ion al e
h abita cion al, com a inclu são social e respe ito ao
pa trimônio hi stórico.
Equipe: Dani el Gustavo Trento , Fran cis Cama rgo Iwa mur a, Gregory

Canfteld Petrecca, Luís Henriqu e de Ca margo
Abagge, Rhen an Wa nd embru ck França .
Professo r orientador: Ricardo Jo sé Mach ado Pereira
Colaboradores: Carlos Hardt , Irã Dud eque, Rica rdo Dias, Cláudio

Maiolino , Clovis Ultram ary
l ocalização: Centro da cid ade de Curitib a/PR
Maquete eletrônica

-

PUC PARANÁ

puc pr

daniel : francis :'gregory : .luis : rhenan

NOVA MANEIRA DE HABITAR O CENTRO DA CIDADE DE CURITIBA

UNITEC INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ScALASchool of Architecture and Landscape Architecture
Students: Lucas Lau, X Shen, Paul Tsang, Dominic Yuen,

URBAN SPHERE PROJ ECT

Pedfftrian

DESIGN CONCEPT

Supervisor s: Cesar Wagner, John Hewitt,
Collaborators: Dushko Bogunovich, David Turner,
location : Comer of Victoria Street and Elliot Street,

Auckland, New Zealand

SPINNING DIGITAL SPHER E

Pane] with design concept of the project

CONVERGING ACTrvnlES

VOLUMETJUC ARRANGEMENTS

lh • lnllal design concept Is of a
sphffic a l d~ fta l world . Bas ed o n
the not lon oi a ap inn lng aphe re lhe
design proposal gen.nites

both

Th ls attraction wlll be reln torc.d by
th • s lt• ·· IMW functlon ... a ,,.ll.US
ot movemont. pedestrian anel
powered • w lth ln u,- city.

8111Boards , ,Utro fants and
GoYernment support wtll help
subs idir:ed renb lor lhe nrffldent s.

The untrifugal
forc.s wm, through
a radla!lng networ1t of stranglheMd
pedntrlan Unks , propel ~pie
oulwards to e;ii:plore auoclaled
attractions ln lhe re l19t'gir:ed
downlown are. .

Energy and mowment • mitunil
attributes of lhe young • are the
undertylng motiYaton of tM design .

cent tipetal end c ent rifugai forces .
Th e centripetal force s will , When
lhe new bulld lng s are glimpsed
a,nd progr Hsl vely revealed u par1
of an urban joumoy , goner;1to

attrocllon and draw peop i. ln to
enjoy lh e H c ttement o f a d igital tut u re .

mO't't'l'Mfl

ln tothe sl te
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Curso de Arquitetura e Urbani mo
Equipe: Cami1a Costa Boudakian , elio Z f; rino , Rodri go Barcena

Mend es, Rodri go Pioli, alum ino P r ira da ilvri,Toma

hibik

Professor orientador : Cláudio Man tti
,....

Colaboradores: Maria Ri apoka, Editora Bi o de iri, Ma noel Ro-

~(

t,.""c

drigues Pavão, Jo é da Cidade, Mura lha Portland
localização: Vila Olímpia - ão Pau lo/ P
perspectiva arlí Lica de implantação do proje to .
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VILA OLÍMPIA - (PASSADO/ PRESENTE) FUTURO

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

MORAR NA CIDADE NO SÉCULO XXI - A CIDADE COMO UM NOVO HABITAT

UNIBAN - CAMPUS ABC

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNlBAN

Campus ABC

Equipe : Alexandr e Luporini , Fabio Rak.ausk.as,

Paula Robes Fe rnand es
Professora orientadora : Re nala Rabbal
Orientadores temáticos : Reg ina Gouve ia (hahiLacüo) e

Re na la Rahbal ke nlro cullural )
Professores co labora dores : Alfredo Dei Bianca . fran cisco

dt>Ass is Rosa. Reg ina Gouve ia e ura ia felipe ra rah
A lun os co laborado res: Carla hiur co. Danie la R. Lalllcgal

Lopes. re m a nd o fran co. Lucia no Augusl o. Ricardo
Roclri gucc,Torre e,, ola nge Ti rol! i
Locali zacão: Eixo Talll,rnclu;1Lc1

a nl o Andr c/ P

1magem ~tqwrior· d,1 d1re1t.i p,1ra a e~querd,1, Conjunto H,1h1t,1cional. Av.

Indu~tn,1I. Pra e,1CI\ ic,1e ao fundo o Centro de Arte e Cultura .
Imagl'm 1nfenor· d,1 dm•1t.1p.ira ,1e~qurrd,1 , Cc•ntro de Arte e Cultura, A v.
Indu~tri,d e•,10 fundo o Conjunto H,1h1tac10nal.

Ili

Fac uld ad e d e Arquit e tura e Urbanismo

Equipe: Mar ce lo Vie ira dos San Los, Erica M;:ircia na Sousa, Sérgio
Faraulo, Thiago Salrneron, Robson Kud eken , Mile ne Silva Xavier,
Dani el Gouveia, Reg in a Massa mi Sesoko, Sanderlei F.Vilanov;:i,
Claudia Carriço, Fernanda Midori Ka no , Alexa ndr e Ra mo s Fontes,
Dani ele Gom es, Sl1eila Cristina de J es us, Pri sc ila Ma ria d e Freitas,
Dani el Souz a lim a, An a Cláudia l eo ne
Prof ess ores orie ntadores: Ângelo Salvador Fila rdoJr. , Carlos da
Costa Ferreira, Decio Am adio, Mar cos Boldarini
Colaboradores: Álvaro Dariz a, Elvis Vieira, Jo sé Fran c isco Xavier
Magalhã es, Jo sé Urbano , Paulo Jo sé do Am ara l Sérgio H es panha
Vídeo : Faculdade d e Comunicação

d a Universidade

Braz Cubas

Localização: d istritos Brás, Bom Re tiro e Barra
Fund a - São Paulo /S P
Impl ant ação da proposta

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS

li

CON EXÕES URBANAS AO LONGO DA ORLA FERROVIÁRIA BRÁS-BARRA FUNDA

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
Faculdade de Arquitetura

HABITUS - SISTEMA ABERTO DE HAB ITAÇÃO

e Urbanismo

Equipe: Cristiano Gomes Pestana, Nádia Fratantonio
Professor orientador: José Maria de Macedo
Localização: Santos/SP
O habitus lé oi sistema de disposi ções inconscientes que constitui o produto
da interiorização das estruturas objetivas e que , enquanto lugar geométrico
dos determinados objetivos e de uma determina ção, do futuro objelivo e
das esperanças subjet ivas, tend e a produzir práticas e, por esta via, carreiras
objetivamente ajustadas ãs estruturas objetivas.
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HABITUS.

Cur so de Arquit etur a e Urban ism o

Equipe : Bruna Saraço l da Conceição, Carin e Ferreira Savino, Carine
Moreira Sachett, Fernanda Vieira Barasuo 1,Laur a Umpierre Fon tes
Bianca, l u ana de Barros Pimente l, Rachel Beckman Morgado, Th aís
Bert uli ni M. Forni, Victor Daniel Cabral Torres.
Professora orientadora: M.Sc. Crist ina Wayne Brito
Colaboradores: Elvira do Nasc imen to, lerecê Móglia, Maria de
Fátima Barbosa e Marce lo David Pereira
Localização: Av. Visconce Ribeiro de Magalhães- Bagé/RS
Croqu is

SANTA THEREZA E O TREM DA HISTÓRIA

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA

MO RA R NO CENTRO

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Faculdad e de Arquitetur a e Urbanismo

Equipe:Alessandra l eite, Thais Pomp êo e Momchi1 Stoyanov
Profe ss or ori entador: Andrey Schlee
Colaboradores : Gabriela Tenório e Frederico de Holanda
Locali zação: Setor de Autarquias Norte (SAN),Asa Norte - Brasília/DF
Foto da in se rção da propo sta para o futuro Setor de Autarqui as Norte
(SAN) na área ce ntr a l de Brasília, nas pro x imid ades da Esplanada do s
Mini sté rios (o Teatro Nacional, a Plataform a Rodo viá ria Central e o edifício
do Setor de Diversões Nort e são mo strado s na image m). São indi cados
esqu e mati came nt e o nó principal de a rti cula ção , rep rese nt ado pelo l a rgo
luci o Costa, la rgo urbano e es paço-c h ave que arti cula os do is prin cipais eixos
urbanos do proj eto (indi cados pela s se tas brancas). Int eg ração das quatro
esca las urb anas da cidade (res idencial, gregár ia, bu cóli ca e monum ent al),
homena-gea nd o o autor do Plano Urbano de Bras ília , o arquiteto e urban ista
Lucio Costa. São indi cados o loteamento propo sto , as vias de circulação,
os es tac i-ona mento s, a a rborização, e ntr e vário s outros. A im age m indi ca,
ta mb é m, a prin cipal visual do proj eto, re prese n tada pelas linh as bran cas
(ângulo de visão) , assim co mo, a relação do SAN co m as esca las urb anas de
Brasília. prop os tas já no projeto urb a no o riginal de luci o Costa.
Créd ito da im age m: Mo mch il Stoyanov

--
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Universidade de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP)
Equipe: Daniel Nobr e, Gabriel Manzi frayze Pere ira, Ivo Magaldi

Rodri gues da Cruz, lu cas Tavares de Me nezes Girard, luí s Pompeo
Martins, lui z Rica rdo Araujo Florence, Rafae l Urano Frajndl ich ,
Rodri go Mendes de Souza, Tiago Carvall10 Oakley
Professor orientador: Alexa ndr e Del ijaicov
Colaborador: Prof esso r Antonio Carlos Barossi
localização: Cohab Rap oso Tavares - São Paulo/SP
Vista do Centro Cultural a partir da praça

-

FAUUSP

INTERVENÇÃO NO BAIRRO RESIDENCIAL COHAB RAPOSO TAVARES

USP SÃO CARLOS

DESCONTINUIDADES NA MORFOLOGIA URBANA DE SÃO CARLOS

Universidade de São Paulo/ Escola de Engenharia de São Carlos

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Ana Maria Boschi da Silva, Bruno Martins Campos Gra-

nado , Denis e Tahan Melo, Everton Randal Gavino , Guilh erme Dias ,
Marília Solfa, Patrícia Junqueira, Roberta Yoshie Sakai
Professor orientador: luiz Recaman
Colaboradora: Sarah Feldman
Localização: São Carlos/SP
Área de intervenção

Equipe: Clarissa de Macedo Ferreira, Edna Priscila Mendes, Igor

PROJETO BAIRRO - PARQUE

Henrique Guedes Pereira, Maria Cristine de Chagas Boarini, Maria
Luiza Regueira Alves , Mariana de Moura Ribeiro , Maureen Youssef
Mariotto, Moracil Galera Biazotti Junior, Paula de Freitas Braga,
Priscila Ferreira Magacho.
Professor orientador responsável: Flávio Brant Mourão
Professor orientador associado: Marcel Massa to Shirnrnori
Colaboradores: Flávia Syrio de Carvalho , Priscila Corrêa Faria,

Walter Estevão Siqueira.
Localização: Taubaté/SP
Edifício in st itucional

PROJETO BAIRRO-PARQUE

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU

AROUITECTURA IN.TENSION

UNIVERSIDADE DO PORTO (FAUP)

Faculdade de Arqu i tectura
Título do projeto: Arquitectura IN.TENSION - Permeabilidade

e Flex ibilid ade pa ra uma Arquitectura Extensiva

•
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Equipe: Adriana Barros, Mafalda Botelho, Rica rdo Silva
Professor orientador: Manuel Fernandes de Sá
Localização: Av. da Boavista (zona do Foco) - cidade

do Porto , Portugal
Propo sta e EsLraLégia de Int ervençã o

-

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

Curso de Arquit etur a e Urbani smo
Equipe: Andr éa Maca nh ã, Da niel Rubio , Rafa ela Dal' Mas o, Rom e ro

Simi , Simon e link, Valdin ei Fe rnand es
Professores orientadores: Caní sio Beek, Hu go Luccini , Jâ nio

Vicent e Rech , Sergio Torres
localização: Margens do Rio Itaj aí-Mirim - Itajaí / SC
Perspectiva do projeto sobre foto aérea da cidade de It aj aí

-

UNIVALI

MODELO SÓCIO AMBIENTAL DE ARTICULAÇÃO URBANA HABITACIONAL

UNICAMP

REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DE CAMPINAS

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
Equipe de alunos: Adriana de Moura Tabacniks, Débora Gomes dos

Santos, Fernando Fiurst , Hugo César Pereira Faria, Juliano Teixeira,
Katia Sartorelli Veríssimo, lígia Carolina Mona, Maria Julia do
Amaral Mazetto, Marina Varella Borges, Rena ta Poliana Cezar
Monezzi, Simone Mitsumori, Thiago Salaberga Barreiros, Camilo
Kolomi, André Dal Bó
Professor orientador: Leandro Medrano
Colaboradores: Professora Sílvia Mikami e Professora

Ana Góes Monteiro.
Localização: Campinas/SP
Foto da maquete

Universidade Estadual de Goiás - UNUCET

Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas de Anápolis
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Janderson Carlos de Oliveira , Laís Souza Mamédio , Lorena

Silva Pereira
Professor orientador: Anelizabete Teixeira
Colaboradores: Alexandre R. Gonçalves e Renata Lino Ferreira
Localização: Anápolis/GO
Imagem sintetizando a proposta urbana e Corte Esquemático Longitudina1
do Parce1amento.

PROJETO SUTURA URBANA

UNUCET

PRAIA GRANDE E DESTERRO:UMA PROPOSTADE REABILITAÇÃOTERRITORIALSUSTENTÁVEL UEMA

Rua Maranhão Sobrinho

D RESIDENCIAL
D COMERCIAL

•
•

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
Curso de Arquitetura e Urbanismo

PRÉDIO ABANDONADO

Equipe:Jo siane Ramos Nogueira, Liana Maria Ramalho Ferreira,
Maria de Fátima Carneiro Barbosa , Rosângela Ribeiro do Rosário

QD. ESCOLA DE SAMBA
ESCADARIA

Professora orientadora: Mareia Tereza Campos Marques
Colaboradores: Professor Érico Peixoto Araújo, Professor Francisco

D PRAÇA

das chagas Miranda, Professor Francisco Armond , Professor
Marcos Fernandes Marques , Professora Célia Mesquita , Professora
Marluce Venâncio Wal1, Professor Victor Hugo Plum, Professor
Érico Junqueira Ayres, Ângela Maria Pinheiro da Silva
localização: Centro Histórico de São Luís/MA

D EDIFICAÇÕES

o

EXISTENTES

CENTRO CULTURAL

D CENTRO COMERCIAL

•

PRAÇA PÚBLICA (RECUPERAÇÃO)
ESTACIONAMENTO

Mapas com uso atual e proposta de projeto para as quadras 158A, 158Be 164,
que fazem part e da área de abrangência do trabalho.

-

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP

Ca mpu s de Bauru - Faculd ade de Arquit e tur a, Artes
e Comuni cação - FAA C
Equipe: Andr é Ribeiro de Souza, Dou glas Beze rra da Silva, Edu a rdo

Trib st Correa, Rogério da Silva Mach ado . Rogério Riad Sa id, Tl1iago
Soares Barbizan
Professor orientador: Antonio Carlo s de 01ive i ra
Colaboradores : Edmil son Que iroz Dias, Kelly Cristin a Magalh ães

Faria. Jo sé Xa ides de Sa mpaio Alves
Localização: Bauru / SP
Complexo h ab itacional com h otel ao fund o

-

UNESP

INTERVENÇÃO URBANÍSTICA EM FUNDO DE VALE - CÓRREGO BARREIRINHO

UFMG MICRO

UNIDADES DE PLANEJAMENTO: INVERSÃO PARADIGMÁTICA

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Escola de Arquitetura
Equipe: Eduardo Henrique de Martins e Caetano, Felipe Carrara

Moura Pussente, Fernando Pacheco do Nascimento, Frederico
Nepomuceno Bicalho, Geraldo Ângelo de Almeida Silva, Guilherme
Araújo Grochowski, Guilherme Avelar Matos de Sá, Pedro
Henrique Alves Pereira Fialho, Vladimir Hinkelmann e Silva
Professores orientadores: Maurício José Laguardia Campomori

(coordenador), Maria Lúcia Malard, Jupira Gomes de Mendonça
Localização: Hipercentro de Belo Horizonte/MG
Esquema da intervenção - em evidência , a quebra da ortogonalidade das
quadras do hipercentro

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Curso de Graduação em Arqu itetura e Urbanismo
Equipe: Fernando Koerich de Souza, Márcio Bartilotti

Pinto de 01iveira, Samue1 Steiner dos Santos, Vinicius Cesar
Cadena Linczuk
Professor orientador: Alcimir de Paris
Localização: Florianópo1is/SC
Desconstruir a casa por sobre a cidade, tomada palco para ações do
cotidiano , uma alternativa amp la de vivenc iar o morar concreto, ressaltar os
gestos , as ações e situações que este espaço comporta , e assim enfocar o
usuário como sujeito principal de preocupação.

AS CIDADES, COMPLEXIDADES E CONTRADIÇÕES
NÚC LEO HABITACIONAL DE APOSENTADOS DE BAIXA RENDA

UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Cur so de Arqui te tur a e Urb ani s mo
Títu lo do projeto : Nú cleo h abit ac ion al de vivencia e in se rção soc ial

de apose nt ado s de ba ixa rend a - Sa nt a Maria/ RS
Aluna: Carla lui za Sch on s
Professor orientador: Edso n l. Bo rtoluzz i da Silva
Colaboradores: Andr é Hil gert, Fe rn and a Te ixe ira Gorski,

Flav io Vini cius Sch o n
Croqui da quadra produti va

-

Univers idade Federal do Ceará - UFC

Centro de Tecnologia - Curse de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Amélia de Andrade Aragão, Artur Vasconcelos Cordeiro,

Marin a Lima Medeiros, Nath alia Timbó Canamary
Professor orientador: Marcondes Araújo Lima
Localização: Av. Alberto Craveiro - Bairro Dias

Macedo - Fortaleza/CE
Perspect ivas do núcleo de vizinh ança e das unid ades modulares
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UFC

.

PROJETO PARQUE HABITACIONAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes - Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Título do projeto: NEOG!NESE: geração de novos tecidos urbanos

contra hipertrofias territoriais
Equipe: Karlos Feliphe da Vitória Rupf, Lutero Proscholdt
Alm eida, Reina ldo Rocha da Silva, Rena ta Mattos Simões,

Thél1ius Zamprogno Loureiro
Professor orientador: Milton Esteves Junior
Monitores: Adriana Gomes Maia, Daniela Coutinho Bissoli,

Marcela Alves de Almeida, Rosângela Brioschi
Colaboradora: Greicikelly Gaburro Paneto
Localização: Serra - Região Metropolitana da Grande Vitória/IS
O projeto da Neogênese consiste na geração de novos tecidos urbanos
que combatem a hipertrofia territorial de Serra promovendo e estimulando
um novo tipo de crescimento urbano, adequado ao habitar na metrópole com
qualidade.

NEOGÊNESE

Facu1dade de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Anderson Tavares do Carmo, F1ávia Tye1e e Souza Souza,

Kenny Fabrício Nogueira de Sousa, leoni Palheta Miranda,
Natália Pontes Barata Peres
Professora orientadora: Danielle Costa Guimarães
Colaboradores: Professora Ana Cláudia Cardoso e Professora

Luciana Teixeira Guimarães
Localização: Benevides- Belém/PA
11ustrações dos lotes residenciais

BENEVIDES, FLORESCENDO PARA O DESENVOLVIMENTO
SALDANHA MARINHO: HABITAÇÃO A PARTIR DO MARCO ZERO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Cur so de Arquit etur a e Urbani smo
Equipe: Ana Claudi a Menon cin , Leila Beatriz Loeze r, Rodri go Wig-

gers Biten court. Thi ago Teixe ira
Professoras orientadoras: Cristin a Lima e Gisle ne Pereira
Localização: Curitib a/PR
Perspec tiva da rua

-

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Faculd ade de Arquit etur a
Equipe:J anet Fernánd ez Dias de Olive ira, Mariana de Araúj o
Ribeiro Fonyat, Roberta Azambuj a Kardel, Robert a
Frich enbrud er de Souza, Tiago Zulian
Professora orientadora: Andr ea Soler Mach ado
Colaborador: Maloca Vídeo
Localização: Anti ga Vila do s Papeleira s - Porto Alegre/RS
Maqu ete elet rôni ca - vista aérea

-

UFRGS
UFT

CONEXÕES

VILA CANELA: MINHA CASA, MEU MUNDO

Universidade Federal do Tocantins - UFT

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Cejane Pacini Muniz, Cristóvão Ribeiro de Oliveira Bisneto,

Fernanda Zardo Souza Brant de Carvalho Vanni, Gecely França
Mota, Paulo Diego Noleto.
Professora orientadora: Ana Beatriz Araujo Velasques.
Localização: Quadra 508 Norte, Palmas/TO
Proposta de intervenção

Faculdade de Engenharia e Arquitetura
Título do projeto: Intervençõ es no Hiper -centro de Belo Horizonte

- desmassificação consciente da massifica ção inconsciente
Equipe: Dante Lussy Carnargos , Lucas Leite Costa, Thiago

Schneid er Herrera , Tiago Viégas Valério , Vinícius Amaral Ferreira
Professor orientador: Sérgio Ricardo Falhares
Colaboradores: Antônio do Prado Valladares de Andrade ,

Professora Vaness a Borges Brasileiro , Prof essora Andrea
L. Vilella Arruda

Localização: Quarteirões no hiper -centro de Belo Horizonte

entre Avenida do Contorno e Rua Caetés, e Rua São Paulo e
Rua da Bahia . - Belo Horizonte/MG
Vista da int ervenção
Crédito da im agem: Ant ônio do Prado Valladar es de Andrade

INTERVENÇÕESNO HIPER-CENTRODE BELO HORIZONTE UNIVERSIDADE

FUMEC

CONJUNTO HABITACIONALNOVA IGUAÇÚ

UGF

Universidade Gama Filho - UGF

Cur so de Arquit etu ra e Urbani smo
Equipe: Fabí ola Sant os Teles e Muril o Ant ônio da Cunh a Freire
Professor orientador: Willi am Seba Mallm ann Bitt ar, Cristin a

Malafa ia Caetano Stra mandin oli
Colaboradores: Ayrton Mach ado Rodri gues e Risa Ido

da Cru z Gouve ia
Localização: Nova Igu açu/RJ
Maquete eletrônica - visla noroes te

-

Faculd ade de Arqui tet u ra e Urba nis mo
Equipe: Adriana Constant e da Cunh a, Luciano Reich enbach de
Araúj o e Rodri go Vargas Souza
Professores orientadores: Pery Benn ett e Vand erli Barbosa
Localização: Porto Alegre/RS
Croqui perspectiva das hab itações propostas

-

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
UNIMEP

INTERVENÇÃO URBANA NA ILHA DO PAVÃO

DE VOLTA AO CENTRO: REVITALIZANDO ESPAÇOS DA DIVERSIDADE

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP

Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Equipe: Franciel1e Olivatto, Juliana Gomes Martins, Manuela

Ribeiro Lage, Raphael Suzigan Dagnoni
Professoras orientadoras: Maria Cecília Nogueira Linardi e Grace

Cristina Roel Gutierrez
Localização: Santa Bárbara d'Oeste/SP
Indústria Campo Belo- arquivo próprio

Universidade Paulista - UNIP São Paulo - Campus Indianóp olis
Equipe: Andréia Lopes Azevedo, Leonardo Batunillo, Leonardo

Luiz Alves, Renato Mostasso, Ricardo Serrano, Rogério Rinaldi
Riquelme, Ronaldo J. S. Santos, Sabrina Araújo Peixoto,
Walter Otto Rupp
Professor orientador: Arquiteto Roberto Yokota
Colaboradores: Marcelo Lopes Rodrigues (designer) ,

Gustavo Santos, Maurício Pedrosa
localização: Região do Jabaquara, entre as Ruas

Alba e Atos Damasceno - São Paulo/SP
Perspectivas

PROJETO DE INTERVENÇÃO ÁGUA ESPRAIADA

UNIP CAMPUS INDIANÓPOLIS

"BURITIS, BAGADAS E PATUÁS"

UNIP CAMPUS MANAUS

Universidade Paulista - UNIP Campus Manaus
Título do projeto: "Buritis, Bacadas e Patuás" - A relação Homem x

Natureza em uma requalifica ção urbana na periferia de Manaus
Equipe: Andréia Silva de Souza, Anne Christin e César Cavalcante,

Daniell a Maria Boh Alcântara, Danielle Pinto Carvalho, Édmi
Jemima Grimm Nascimento Almeida de Oliveira , Elizabeth
Valeiko Braga, Emília Silva Ribeiro Campos, Henrique Silva do Cazal, Jenifer Genu de Mendonça, João Augusto Rodrigues Sarmento
Pinheiro, Jos é Luiz de Oliveira Pessoa , Layla Bianchi Feliciano,
Lara Maria Lira Ervilha, Lêdiane Araújo de Medeiros , Luana Mayre
Monassa de Gusmão , Luiza Helena Tupinambá Mello, Mara Núbia
do Nascimento Cardoso, Pâmela Machado Claudino, Rosenia Alice
Barbosa Lima, Samara Lins Felix
Professor orientador: Rodrigo Capela to
Colaboradores: Dani el Montene gro Alfaia , Geraldo Jorge

Tupinambá do Valle, Jaime Kuck, Marcos Paulo Cereto
localização: Bairro União da Vitória - Manaus/AM
Foto de Satelit e IKONOS, ano 2004
Font e-Siva mCipam -INPA

•

Faculd ade de Arqu itetura e Urban is mo

Equip e: Gabr iel Bicudo, Ma noel Ma ia , Má rio Lotft , Ron y Ma gid,
Tia go Rupr ec h t

Profess or orientador : Lu iz Renato Da i Pian
loc aliz acào: Moinl10 Ce n tral. Barra Funda - São Paulo / SP
Maqu ele eleLrôn ica: co nl a i ne r d upl cx

-

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Cur o de Arquitetura

PROJETO EIXO DO TAMANDUATEHY

e Urbani smo

Título do projeto: Es tudo d e uma nova propo ta de um tr ech o do
proj eto Eixo do Ta mandu a teliy - Int egra çã o e tr an spo s içã o de
barr e iras fís icas da cidad e (o rio e a ferro via)

Equipe: Alek a nd rod e Alm eid a, An selmo Olive ira, Carol in a
Augus to, Cri tin a Lino Gouv êa, Mag no Mor e ira , Marcos d e
an ti , Raph ae l Godoy , Rena ta Guti e rrez

Professor orientador responsável : Jo sé Ron a l Mari a de Sa nt a In ês
Professore

orientadores associados : Fábio Ma riz e

Mar celo Luiz Ur sini

Colaboradores: Adri an a Lui, Andr é ül y mpio , Cris ti a no Ma rtin s ,
Daury

NÚCLEO MOINHO CENTRAL

ey, Fá bio Burgos, Júlio Ceza r Da ni e lle, Lucia na Mo ura ,

Ra pha el e tanni, Ren a ta Renzo , Robe rto Cruz

Localizac ão: Reg ião Metropolit an a d e ão Paul o/ P
Tr>cho que melhor iluslra a Lranspo ição da Av. dos E tado e o Rio
Tamand uatehy, atravé de uma pas a rela, que chega ao parque e m forma de
esp lanada, foz mio a ligação enlr o tre hos norte e sul de anlo André .

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Título do projeto: Planejando a sustentabilidade

metropolitana

- Intervenção em Pirapora do Bom Jesus
Equipe: Karen Viegas , larissa Mendes, lívia Paiato, Mariliane Mar-

tins, Odilon Neto, Rodri go Costa, Vitória Pimpin ato,
Wesley Macedo
Professora orientadora: Hort êns ia Zuni ga
Colaborador: Wellington Cardoso
localização: Pirapora do Bom Jesu s - Região Metropolitana

de São Paulo/SP
Pirapora do Bom Jesus
Foto áerea - Emplasa/SP; foto cidade: equipe

PLANEJANDO A SUSTENTABILIDADE METROPOLITANA

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS

NEGOTIABLE SPACE ANO THE CO NTEMPORAR Y CITY

LANOSCAPE
CONTA!N
CONN(CT
SURFACE

UNIVERSITY OF CALGARY

Faculty ofEn vironm ent al Design, Archit ecture Program
Students: Jay Boyce, Stephani e Doerksen , Alexis Finlay, Graem e

Ha ckett , Anne Maisonneuve, Andrew Siddall, Peggy Stirrett, Phil
Vand ermay, Ruth Varvas

SYSfEM

Supervisor: Marc Boutin
PROJECT:
A

location: Calgary, Alberta , Canada

PROJECI8
PROJECT:
C

3D Diagra m ofE xhibit Des ign. Perspec tive Draw ing

PROJECT:
D

Negotiabl e space is de fmed as th e re-con ceptu alization o f mono -fun ctional
and hi erarchi cal space into an open-end ed , 110 11-presc ripti ve, spati al matri x.
Thi s projec t dr aws on th e con cept of negotiabl e space within th e cont ex t of a
typi cal cont emp o ra ry North -America n cit y: Calgary, Canada.

PílOJECTE

Th e des ign process a nd th e installation des ign dra ws on th e noti on of

PROJEClF

typ ology as bo th an open-end ed idea and th e fact that mos t typolo gies a re
manif es ted in th e mos t bana l mann er. Th e res ultin g matri x illu strates th e
pa rti cularized tran s form ations wh e re th ese urb an experim ent s of negoti able

PROJE:.CT·
G
PROJECTH

space ove rla p.
Oes igned by Alex is Finlay, Ruth Varvas, Grae me Hac kett , and Peggy Stirrett

li

SPONSORS
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Ao longo dos 35 anos de existência, a Universidade Anhembi
Morumbi tem conquistado cada vez mais sucesso, marcando

no exercício da profissão: corpo docente de altíssimo nível e

sua atuação pela criatividade, inovação e empreendedorismo.

Escritório Modelo).

Estes valores, estimulados e ampliados entre alunos, professores

Deve-se, além disso, ressaltar as parcerias com diversas

e colaboradores, se refletem na oferta de cursos arrojados e

institui ções de ensino internacionais, oferecidas para diluir as

diferenciados e na criação de novos padrões educacionais.

fronteiras e criar novas relações de vizinhança entre os estudantes

A

Arquitetura dos prédios tamb ém reflete este posicionamento: a

instala ções de ponta (Super -estúdios de Projeto, Galpão de Artes,

de diversos países.

infra-estrutura disponível é uma das mais completas e avançadas

A participação da Universidade, e do Curso de Arquitetura e

do País, para que os alunos possam vivenciar na prática as

Urbanismo na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo,

diversas exigências da profissão que escolheram. A interface

demonstra o objetivo de posicionamento do Curso como um dos

entre seus campi e o espaço urbano onde se inserem , fez com

expoentes da excelência acadêmica, não só na Cidade de São

que a Universidade ganhasse o Prêmio "Master Imobiliário" de

Paulo, a mais vibrante das metrópoles sul-americanas, como no

Renova ção Urb ana, pela visão de integração, contextualização e

Brasil e no cenário mundial. em simbiose, onde o lema da Bienal.

revitaliza ção do entorno.

"Viver na Cidade", se concretiza, e se identifica em todos os

O Curso de Arquitetura e Urbanismo, hoje sob a supervisão de

sentidos.

Vicente Giffoni , apresenta uma proposta inovadora que reflete o
perfeito balanceamento entre a excelência acadêmica e o mercado
de trabalho em Arquitetura , Urbanismo e Design de Interiores ,
a partir da síntese entre Projeto , Tecnologia e Artes. Todo este
projeto es tá alicerçado no que de mais contemporâneo existe

universidade

398

ANHEMBI MORUMBI

anhembi
morumbi
trad ici ona I mente
criat iva e inovadora

Perspectiva Futuro Teatro Anhembi Morumbi I Projeto: Vicente Giffoni e Oeise M. Araújo
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STEEL SOLUTIONS ...

CONSTRUCTALIA

O Grupo Arcelor, que atua no primeiro plano da siderurgia

Constructalia é o portal mundial da Arcelor para a arquite tur a e
construção.
Constructalia foi espec ialmente desenvolvido para fornecer
in formações e assistência técnica aos arquitetos, engenheiros e
a todos os interessados nos produtos e soluções em aços Arcelor
para a construção.

mundial, gerou em

2004

um faturamento de 30 bilhões de euros e

emprega 95.000 pessoas em mais de 60 países.
A Arcelor surgiu no início de 2002 com a fusão de três grandes
siderúrgicas européias - Aceralia, Arbed e Usinor- que desejavam
mobilizar seu potencial de sinergias técnicas , industriais e
comerciais com um objetivo comum: criar um líd er mundial na
indústria do aço.
As empresas que fazem parte do Grupo no Brasil são: Acesita, Belga,
CST- Companhia Siderúrgica Tubarão, Perfilar e Vega do Sul.

O portal oferece informações atu alizadas, como publicações e
artigos técnicos, notícias e eventos. Também divulga obras recentes
e inovadoras realizadas em aço por arquitetos do mundo todo .

www.constructalia.com
...FOR A BETTER WORLD

O Desenvolvimento Sustentável está no centro da estratégia da

Arcelor. O Grupo age para se tomar uma referência em matéria de
desempenho econômico e de responsabilidade social e ambiental
no mundo da siderurgia .

400

ARCELOR

"> arcelor
Steelsolutions
fora betterworld

1 Aurora Eadi - entreposto alfandegário, Sorocaba - SP, Brasil
Arquiteto Claudio Libeskind - Produtos Perfilor © Nelson Kon
2 Viaduto sobre Rodovia dos Imigrantes - Produtos Belgo

© Arquivo Belgo
3 Usine Jean-Luc Lagardere - Hangar Air Bus A-380, Toulouse, França
Arch. Cardete & Huet Agency - Produtos Arcelor © Paul Robin para PMA
4 Estacas-pranchas © Arquivo Arcelor
5 Sede da Vivo, São Paulo - SP, Brasil
Arquiteto Edo Rocha (Edo Rocha Espaços Corporativos)
Produtos Acesita © Carlos Gueller
6 Altavila Center Class, Belo Horizonte - MG, Brasil
Arquiteto Humberto Gontijo (Populus Arquitetura)
Produtos Acesita © Arquivo Acesita
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A cidade, a realidade da cidade, suas construções, suas utopias ...

ambiente e no incentivo à cultura , buscamos vivenciar o conceito

a arquitetura é diálogo puro entre o homem e o seu habitat, um
terreno para fértil discussão em torno da qualidade de vida no
século XXI e nos próximos que virão.
Para a Usiminas e a Cosipa, patrocinar a 6a BIA ressalta a
importância da participa ção de empresas públicas e privadas
na valorização das condi ções ambientais, diante dos desafios
do mercado. Uma iniciativa que, em um contexto marcado pela
constante inovação tecnológica, demonstra o nosso compromisso e
entendimento da importância da revolu ção ambiental na qualidade

de empresa-válida. Ou seja, empresas capazes de garantir a geração
de bons resultados e, ao mesmo tempo, de compartilhá -los com
a sociedade, através do estímulo a ações efetivas de resgate e
aprimoramento da qualidade de vida, à luz da biodiversidade que
nos rodeia.
Portanto, ao apresentarem o "viver na cidade", a Fundação Bienal

devida e na perenizac ão dos empr eendimentos industriais.
Ao produzir aços de qualidade para a arquitetura e construç ão,
a Usimin as e a Cosipa priorizam quesitos de responsabilidade
social, com foco na sustentabilidade. A própria constru ção em
aço, enfatizando a industrializa ção da constru ção, preconiza um
sist ema con strutivo com roo %de reciclabilidade, menor geração
de resíduos e maior int egração com o entorno, além de melhorar
sensivelmente a qualidade da mão de obra envolvida.
Certificadas pela norm a ISO r4oor , interagindo com a
comunidade na preservação do patrimônio histórico, do meio

são geradoras de um processo contínuo de "construir", e que tem
o Homem como o principal partícipe e usuário deste imenso
universo: a cidade.

USIMINAS / COSIPA

e o IAB- SP se assumem como promotores de uma qualificada
porta de análises fundamentais para a valorização das forças de
mercado, da arquitetura e da indústria. Variáveis que, por fim,

USIMINAS
SEMPRE
PRESENTE
EATUANTE.

1 Rodoserv Star - Arq. Jurandyr Bueno filho - Pardinho/ SP - Foto: Luis Roberto
2 Academia Wanda Bambirra - Arq. Eólo Maia e Jô Vasconce los
Belo Horizonte / MG - Foto: Jomar Bragança
3 Residência - Arq. Newton Massafumi Yamato - Barra do Una/S P
Foto: Gal Oppido
4 Terminal Rodoviário de Santo André - Brasil Arquitetura - Santo André/ SP
Foto: COSIPA
5 Habitação de Interesse Social - Arq. Jaime Gonçalves - Consó rcio
Brastubo /Alusa CDHU - Embu/ SP - Foto: COSIPA
6 Residência Steel Framing - Arq. Fabio Aquino Leme - Construtora Sequência
Granja Viana, Cotia/SP - Foto: Juarez Tavares dos Santos
7 UNICSUL - Universidade Cruzeiro do Sul - Arq . Samuel Kruchin - São Paulo/ SP
Foto: Andrés Otero
8 Aeroporto de Recife - Arq. Ubirajara Moretti - Recife/ PE
Foto: Moretti Arquitetura Ltda

5
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8

Realidades opostas , utopias que se concretizam. Em dois projetos

que se contrapõem pela colossal diferen ça de renda de seus públicos alvo, a Braskem, a Tigre, a Vipal Medabil e o Instituto do PVC
mostram o poder transformador da arqu itetura aliada à flexibilidade
de sistemas construtivos modernos e produtos fabricados em PVC.
Realidade - Arquitetura - Utopia no Brasil

Segundo dados do IBGE,3,3 milhões de domicílios urbanos não
dispõem, sequer, de equipamentos sanitários. Esse número pod e
chegar a II milhões, se incluído o déficit habitacional calcu lado
em 7,3 milhões. O banheiro é, reconhecidamente, o ambiente
mais caro de uma construção residencial. A Braskem desenvolveu
e colocou à disposição da Fundação Nacional da Saúde (Funasa)
um projeto viável e de cu sto competitivo. Milhões de pessoas
vivem em condições desumanas de moradia, associadas à falta de
saneamento. É um verdadeiro problema de saúde . Basta lembrar
que, para cada R$ 1 investido em saneamento básico, outros R$ 4
são poupados em redes de saúde. O programa 'Banho de Saúde',
da Funasa, que financia as prefeituras em até 80 %do valor de cada
banheiro, foi adotado pela prefeitura de Vitória, ES, em favela da

404

PalmJebel Ali. O PVC estará presente em produtos tradicionais ,
tais como, esquadrias, tubos e conexões, forros, acessórios, decks
e guarda-corpos, bem como, em sistemas construtivos. Devido à
complexidade do projeto e às características do meio ambiente,
está sendo analisado o encamisamento em PVC para a estacar ia.
Os projetos consideraram as condições climáticas adversas, com
temperaturas que variam de 12 C até 50 2 C,ao longo do ano; ventos de
até 160 km/hora; abalos sísmicos em um ambiente extremamente
agressivo. Esse processo exigiu as melhores soluções de engen h aria,
e atenção especial com o equilíbrio estrutural da casa e os materiais
empregados . O elevado volume de madeira necessária para a obra
levou à escolha do pinus eliotis, originário de reflorestamento
no Brasil. As casas foram concebidas de forma personalizada,
tanto no comportamento dos materiais , corno na arquit etura,
que acompanha a linguagem das habitações litorâneas. As casas,
com 240 rn 2 de área construída em 'terreno' de 360 rn2, foram
projetadas em três módulos , sendo dois dedicados às quatro suítes
e, o outro, ao living e áreas de serviços. Os projetos privilegiaram
a transparência dos vidros, de elevada performance térmica,

B ras kem

VIPAL/ BRASKEM/ TIGRE

PetroquímicaBrasileirade ClasseMundial

cidade . A Braskem conheceu de perto a experiência, ocasião em
que a Braskem apresentou seu sistema construtivo. A construção
de 280 unidade s em sistema convenciona l mostrou limita ções,
superadas, na prática, pelo protótipo instalado pela Braskem. O
módulo sanitário pode ser mont ado em até um dia. A instala ção
hidráulica é aparente, opção que possibilita o treinamento de mãode -obra de encanado res, reunidos entre os morador es da favela. A
unidade , com cerca de 1,70 m2.dispõe de bacia sanitária, lavatório
e chuveiro, e, do lado de fora, instalados n as pared es, um tanque
e uma pia de cozinha. O sistema construtivo proporciona alguns
diferenciais que viabilizam o pro grama, como a simpli cidade
de transporte para lo cais de difí cil acesso, montag em rápida e
facilid ade de limp eza, com mínima manuten ção.

para permitir a visão do exterior em vários ângulos, em todos os
ambientes. As esquadrias de PVC foram especificadas, de forma
a otimizar o sistema de ar condicionado . A exec ução da obra
envo lverá comp lexa lo gística, que se inicia com a industrialização
das casas na costa de Dubai e, depois, transportadas por barcaças
até a plataforma na ilhaJebel Ali.

Realidade - Arquitetura - Utopia em Dubai

incorporadora Nakheel está cons truindo arquipélagos no mar
do Golfo Pérs ico para implanta ção de condomínios e hotéis. São
os emp reendimentos The Palme The World. Polo de turismo em
desenvolvimento voltado ao público de altíssimo padrão, esse é
um dos maiores e mais desafiadores projetos de engenharia do
mundo contemporâneo, e conta com a participação do Brasil,
através da Construtora Norberto Odebrecht - CNO. Os arquitetos
André Sá, David Bastos e James Lawrence Viana assinam três
projetos para a construção, em dois anos , de casas elevadas sobre
o mar (palafitas) para o 'bairro' de Water Homes , na ilh a de The
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Arquiteto André Sá e Francisco Mota

"Alémda criatividade da arquitetura em sua plasticidade ,
0

projeto deveria criar formas viáveis para o processo de

pré-montagem e montagem das casas. Todos os elementos
estruturais foram perfeitamente equacionados pela equipe
reunida pela Odebrecht". (André)

3 Arquiteto David Bastos

"Oprojeto, apesar da racionalidade da execução, não
compromete o conjunto . Ao contrário, a arquitetura das
casas se valoriza pela elegância da volumetria, mantendo a
proporção da escala, das formas e das cores, evitando
a monotonia".

3

4 Arquiteto James Lawrence Viana

"Osmódulos se abrem intencionalmente para o deque,
integrando os ambientes com o exterior . A cobertura de cada
módulo, em quatro águas com grandes beirais, é típica das
casas brasileiras tradicionais".

4

r Arquiteto José Carlos Pierucetti

"Os benefícios técnicos e econômicos do módulo sanitário
proposto pela Braskem são indiscutíveis. As demais
vantagens são sociais e fundamentalmente

indispensáveis".

B ras ken,
PetroquímicaBrasileirade ClasseMundial

TIGRE

O BANHEIRO NA HISTÓRIA

relação do Homem com a água determina a evolução do
Banheiro ao longo da História. A Deca há 58 anos faz parte dessa
História, criando produtos e sistemas com a finalidade de tornar
essa relação mais confortável e, ao mesmo tempo, preocupando-se
com a preservação da Natureza.
Compreender como as antigas e modernas civilizações lidaram
com as questões da higiene e do asseio é um exercício inspirador
que permite à Deca desenvolver novas soluções sempre com
foco na qualidade, no prazer e na interação do homem com

A

o seu meio ambiente.
A Deca apresenta o resultado desse envolvimento com a Exposição
O Banheiro na História. Um painel da evolução dos costumes,
dos objetos e da consciência humana desde os primórdios da
civilização até os dias de hoje.
Através dessa Mostra o visitante pode sentir como o impacto da
tecnologia interfere nos hábitos e muda a dinâmica das relações
sociais. Pode sentir, ainda, corno as diversas culturas criaram
símbolos associados às necessidades e prazeres da vida.
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1 Século 18, Brasil (Minas Gerais), Urinol de Porcelana.
2 Século 18, Brasil, Peniqueira .
3 Persia, Banho Público.
4 Século 18, França, quadro O Banho , de lngress.
5 Egito, Tebas, detalhe de sarcófago da rainha Kawit, IX
Dinastia, pedra calcária branca.
6 Século 18, Brasil (Rio de Janeiro), gravura, escravos
jogam ao mar excrementos de seus senhores.
7 Século 18, Inglaterra, quadro Toilette de Thomas Ender.
8 1.900, Paris, Banhos Públicos.

HABITAR

t SIR. UMA CASA OU UMA CIDADE.

A cidade é uma expressão do espírito humano e do modo como

nos relacionamos com o mundo. A cidade é o espaco de muitos
seres, muitos encontros, percepções, verdades, muitas palavras ,
escalas variadas, sentidos diversos , experiências que, somadas,
geram um ser tão complexo quanto o mais complexo dos seres, o
ser humano. Pois ela é obra humana, o palco onde o Humano quer
exercer em plenitude o seu Ser.
A cidade é a verdadeira epopéia, a grande geografia da existência,
o lu gar da co-presença e da coexistência. Edificá-la, portanto, é
encontrar a harmonia entre o bem de um e o bem de muitos. E
esta harmonia é parte fundamental da história da Eliane que, com
a mediação de seus produtos, vem facilitando o morar, o viver e o

Além de uma das patroc inadoras oficiais do evento, a Eliane está
present e com um espaço único, especial, cuja arquitetura está
em plena sinergia com o tema proposto. A Eliane está mostrando
nesta Bienal como pensou , planejou e contribuiu nestes 45 anos
para proporcionar harmonia à experiência humana nas casas e
nas cidades.
Eliane, 45 anos. Ajudando a SER com plenitude, nas casas e nas
cidades, porque habitar é uma experiência que deve ser agradável
ao corpo e ao espírito, a um e a todos simultaneamente.

conviver de milhares de pessoas nos últimos 45 anos.
Com seus revestimentos a Eliane está nas casas, nas ruas, nas
calçadas, nas paredes e no chão, dentro e fora, conservando e
embe lezando ambientes, delimitando e organizando espaços,
protegendo e dando abrigo às pessoas. Esta é a missão e o orgulho
da Eliane e nunca uma edição da Bienal teve tanta sintonia com a
Eliane como esta.
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A cerâmica do Brasil .
TO INHABIT IS TO BE. A HOME OR A CITY.

The city is an expressionefthe lwman spiritand oflww we relateto the
thought,planned and contributedoverthese45 yearstoprovideharmony to
world.The city is a spaceefmany beings,many encounters,perceptions,
thehuman experiencein lwmesand cities.
truths,words,d!fferentscales,diversemeaningsand experiencesthat, when
combined,generatea beingas complexas the most complexefali - the
Eliane- 45 years.Helpingto BEcomplete,in lwmes and cities,because
human being.The city is the workefhumans, the stagewherepeoplewant to
inhabitingis an experiencethat shouldbepleasantto the bodyand the spirit,
exercisetheirbeinginJull.
for one andfor ali - simultaneously.
The city is truly epic,a grandgeographyof existence,theplaceefco-presence
and co-existence.
Tobuild there,however,is tofind the harmony between
what isgoodfor one and goodfor many. This harmony is afundamental
part of the historyofEliane which,throughitsproducts,has beenfacilitating
efthousandsof peopleoverthepast
the residing,living and co-existence
45 years.
With itsjl.oorand wall coverings,Elianeisfound in homes,streets,sidewalks,
on wallsand on theground,insideand outside,protectingand sheltering
people.This is Eliane'sprideand mission.Therehas neverbeena Biennialin
such harmony with Elianeas this one.
In additionto beingone eftheofficialsponsorsof the event,Elianeis present
with a uniqueand specialspace,the architectureof whichis in complete
synergywith theproposedtheme.Elianeis displayingat thisBiennialhow it
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BIENAL
INTERNACIONAL
[DEBATE
DEARQUITETURA
FORUMINTERNATIONAL
8/ENNIALOFARCHITECTUREJ
Encontros
comArquitetos
Estrangeiros
[Lectures
withForeignArchitectsJ

-

Francois
Leclercq
(França
[France])
PedroBandeira
(Portugal)
15:30 - 18:30
MesaRedonda[roundtable]:Arquitetura SophiaDekelCaspi(Israel)
e Cultura
daConstrução
(Alemanha
[Germany]) Mediador[mediator]:
BrunoPadovano
(Brasi
1[Brazi/])
Palestrantes
[lecturers]:
20:00 - 22:00
Carsten
Roth(Alemanha
[Germany])
Gunter
Wankerl
(Alemanha
[Germany])
Palestra[lecture]:Gonçalo
Byrne(Portugal)
ÍndiodaCosta(Brasil[Brazi!])
Debatedores
[debaters]:
KlausBollinger
(Alemanha
[Germany])
FábioRagoValentim
& Fernanda
Barbara
JoséArmenio
deBrittoCruz(Brasil[Brazil]) (Brasil[Brazil])
Jü~genBoege
(Alemanha
[Germany])
Mediado[mediator]:
Roberto
Loeb(Brasil[Brazi!])
Gilberto
Belleza
(Brasil[Brazi!])
Mediador[mediator]:
25/10
UllrichSchwarz
(Alemanha
[Germany])
16:00- 18:00
18:30- 20:00
Palestra[lecture]: "AlvarAaltoHouses
"
[Finland])
Palestrante
[lecturer]:Hans
Hollein
(Áustria) - HanniSippo(Finlândia
Debatedora[ debater]:
Palestra[lecture]:"AfterAalto" - Mikko
AnneMarieSumner
(Brasil[Brazil])
Heikkinen
(Finlândia
[Finland])
Mediadora[mediator]:
Mediador[mediator]:
MônicaJunqueira
(Brasil[Brazil])
Gilberto
Belleza
(Brasil[Brazi!])
PauloSophia(Brasil[Brazi!])

A BienalInternacional
deArquitetura
tradicionalmente
convida
arquitetos
estrangeiros
paraexibirem
suaobra,emsalasespeciais
.ou
paraparticiparem
daMostraGeraldeArquitetos.
Muitosdesses
, também
, oferecem
suacontribui
ção
pronunciando
palestras
ouparticipando
de
mesas-redondas.
A mostra
Internacional
, assim
,
completa-se
comumdiálogointernacional
sobrearquitetura
. [Thelnternational
Biennial
oi
Architecture
traditionally
invitesforeign
architectsto
showtheirworksin special
rooms
, artotakepartin
theGeneral
Exhibition
oiArchitects
. Manyoi these
alsoaltertocontribute
in lectures
androundtables
.
Thus
, theintemational
exhibition
is complemented 24/10
withaninternational
dialogue
onarchitecture.]
14:00- 16:00

[PROGRAMMEJ
PROGRAMAÇAO

23/10
10:00- 12:00
Palestrantes
[lecturers]:AaronBetsky
(Holanda
[TheNetherlands])
Debatedor[debater]:
Francisco
Spadoni
(Brasil)
Mediador[mediator}:PedroCury(Brasil)

12:00- 14:00
Palestra[lecture]:"A novamodernidade
dascidades
européias
" [NewModernity
of
European
Cities]-Bernardo
Secchi
(Itália[ltaly])
Palestra[lecture]:"NoVision
"
PaolaViaganô
(Itália[ltaly])
Mediador[mediator]:Adalberto
daSilva
RettoJúnior- UNESP
(Brasil[Brazi!])

14:00- 15:30
[/ecture]:
Palestrante
Jean-Paul
Viguier(Fran
ça [France])
[mediator]:
Mediador

Palestrantes
[lecturers]:LiangJingyu
(China)
; WangHui(China);
ZhuPei(China)
Debatedora
[debater]:
AnneMarieSumner
(Brasil[Brazil])
Mediador[mediator]:
Gilberto
Belleza
(Brasil[Brazil])

16:00- 18:00
Palestra[lecture]: EricMouchet
,
Curador
daexposição
"Gravuras
a serem
fixadas
nasparedes
" - A obraplástica
deLe
Corbusier
[curatorof theexhibition
"Engravings
to befixedonthewalls,,
Theplasticworkof LeCorbusier]
Debatedor[debater]:
CarlosMartins(Brasil[Brazi!])
Mediador[mediator]:
PauloSophia(Brasil[Brazi!])

18:00 - 20:00
MesaRedonda[round table]:
VivernaCidade
- Realidade
, Arquitetura
e Utopia[Livingln thecity- Reality,
Architecture
andUtopia]
Palestrantes
[lecturers]:
DavidResnik
(Israel)
EricLapierre
(França
[France])
lngemar
Vollenweider
(Suíça[Switzerland])
Koh-Lim
WenGin(Cingapura
[Singapore])
Mediador[mediator]:LúcioGomes
Machado
(Brasil[Brazil])

20:00 - 22:00
Palestra[lectureJ :
MarcMimram
(França
[France])
Debatedor[debater]:
Francisco
Spadoni
(Brasil[Brazil])
Mediador[mediator]:
Gilberto
Belleza
(Brasil[Brazi!])

18:00- 20:00

26/10

MesaRedonda[round table]:
VivernaCidade
- Realidade
, Arquitetura
e Utopia[Livingln thecity- Realit
y,
ArchitectureandUtopi
a]
Palestrantes
[/ecturers]:

15:00- 18:00
Seminário:
Comoo designpodeinfluire
transformar
a sociedade
- Brasile Suécia
[Seminar:HowDesigncaninfluence
and
transform
Society
- BrazilandSweden]

Palestrantes
[/ecturers]:
LarsLallers
tedt (Suécia[Sweden])
LincolnSeragini(Brasil[Brazil])
Margarita MatizBergfeldt (Suécia[Sweden])
Michel Sabouné(Suécia [Sweden])
Milly Teperman (Brasil [Brazil])
LeandroOliveira- Volvo Cars(Brasil[Brazil])
Mediador[mediator]:
Maria Helena Estr
ada (Brasil [Brazil])

Mediador[mediator]:MiltonBraga

FÓRUMCRÍTICO
[CRITIQUE
FORUMJ

20:30 - 22:00

Trata-se
deumencontro
decríticose intelectuais
daarquitetura
queprocederão
umaavaliação
da
6ª BIA, emfunção
dostemas
: temática
da6ª BIA;
qualidade
dosprojetos
apresentados
; conferências
e mesasredondas
; organização
físicadoespaço
da6ª BIA.[A meeting
where
architecture
critics
Bh8/A, takinginto
andintellectua/s
wi/1evaluate
Bh8/Atheme
,·
consideration
thefol/owing
themes:
qualityofprojects
shown
,· conferences
andround
tables
,·exhibition
architectural
design}

Palestrante[lectu~er]:Joel Campo
lina
Mediador [mediator]:lgor Guatelli

23/11
19:00 - 20:30
Palestrantes
[lecturer]:Hector Vigliecca
& CarlosArcos
Mediador[mediator]:Gilberto Belleza

20:30 - 22:00
Encontros
comArquitetos
Nacionais
[Lectures
withBrazilianArchitectsJ

Palestrante[lecturer]:Luiz Forte Netto
Mediador[mediator]:Miguel Pereira

A Bienalsempre
homenageia
arquitetosbrasileiros 30/11
renomados
, atravésdeumaamostragem
da
19:00 - 20:30
produção
arquitetônica
detodasasregiões
do
Palestrante[lecturer]:Décio Tozzi
país.
Todosesses
arquitetosdiscutirãosua obra,
Mediador[mediator]:Valter Caldana
empales
trasespecialmente
programadas.
[ The
Bienalalways
payshomage
tocelebrated
Brazilian 20:30 - 22:00
architects
, byshowing
architectural
production
from Palestrante
[lecturer]:Vital Pessoade Melo
ai/overthecountryAI/ofthemwilldebate
their
Mediador
[mediator}:
AntônioCláudio Fonseca
workinespecially
programmed
lectures}

2 /12

19:00 - 20:30
PROGRAMAÇAO
[PROGRAMMEJ

PROGRAMAÇAO
[PROGRAMMEJ

1/12
17:00 - 19:00
MariaAliceJunqueiraBastos
RodrigoNaves
StellaMiguez
Mediador [meditator}
MônicaJunqueir
a de Camarg
o

19:00 - 21:00
Mesa[roundtable}:
Antônio Carlos Sant'Anna
;
FernandoSerapião; Hugo Segawa
Mediador [mediator}: Miguel Pereira

28/10

Palestrante[lecturers]:Benno Perelmutter
& Mareie! Peinado
Mediador[mediator]:Anne MarieSunm
er

19:00- 20:30

20:30 - 22:00

Palestra[lecture]:CarlosBratke
Mediador[mediator]:Paulo Sophia

Palestrante[lecturer]:
15:00 - 17:00
Antônio CarlosCampeio Costa
MesaRedonda[round table}:
Mediador
[mediator}:
AntônioCláudio Fonseca
Abílio Guerra; Luís Espallargas;
6/12
Simone Coppozi
19:00 - 20:30
Mediador [meditator}:
Palestrante[lecturer]:Siegbert Zane
ttini
MarcosCarriIho
Mediador[mediator]:Paulo Sophia

1/11
19:00- 20:30
Palestra[lecture}:JoanVillá
Mediador[mediator}:
JoãoOnóriode Mello Filho

20:30- 22:00
Palestra
[lecture}:LuizEdua
rdo Índio daCosta
Mediador[mediator]:Miguel Pereira

4/11

20:30 - 22:00
Palestrante[lecturer]:AcácioGilBorsoi
Mediador[mediator]:Miguel Pereira

19:00- 20:30
Palestrante
[lecturer]:JoãoCarlosCaudu
ro
Mediador[mediator}:RafaelPerrone

7/12

20:30- 22:00

Palestrante[lecturer]:Mário Aloísio
Mediador[mediator]:MiguelPereira

Palestrante
[lecturer]:Paulo Zimbres
Mediador[mediator]:Miguel Pereira

16/11
19:00- 20:30
Palestrante
[lecturer]:EduardodeAlmeida

19:00 - 20:30

20:30 - 22:00
Palestrante[lecturer]:RosaKliass
Mediador [mediator]: SaideKathouni

3/12

17:00 - 19:00

MesaRedonda[round table]:
RuthVerde Zein; Agnald
o Farias
;
Antonio Carlos Barossi
Mediador [meditator}
GilbertoBelleza

19:00 - 21:00
MesaRedonda[round table]:
Gilberto Belleza;LucioGom
esMachado
;
Luiz Fizberg
; Pedro Cury;CiroPirondi
Mediador [mediator}:
Miguel Pereira

-
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