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Ao iniciarmos as conversas sobre a Bienal, havia o desejo de se organi-
zar um processo de mudança, para que se pudesse mostrar a arquitetu-
ra para toda a sociedade, e para que, além das expectativas profissio-
nais de cada arquiteto, ficasse consolidado o conceito e o propósito de 
“Uma Arquitetura Para Todos”. 
Como deve se dar a atuação do arquiteto, promovendo benefícios para 
toda a sociedade? Como a arquitetura poderia abranger as volumosas 
demandas por moradia? Como intervir no mercado imobiliário para que 
a grande massa da população possa ter, em todos os níveis, os bene-
fícios do trabalho do arquiteto? As cidades estão se qualificando cada 
vez mais com uma estrutura caótica e sua arquitetura muito aquém 
da necessidade coletiva. A demanda por uma arquitetura de qualidade 
faz-se em todos os níveis, desde as ocupações urbanas desordenadas, 
muitas vezes em áreas impróprias, até a qualidade construtiva, cuja 
falta de técnica adequada (longe do tão discutido e, ao mesmo tempo, 
incógnito conceito de “sustentabilidade”) põe em risco a vida de milha-
res de pessoas.  O mercado imobiliário produz a cidade individualmente 
e as questões coletivas, na maioria das vezes, vêm se aperfeiçoando no 
plano da teoria e das discussões acadêmicas. 
Numa ponta, o setor produtivo da construção civil pressiona e dita as regras 
e, do lado oposto, tem-se os interesses da coletividade, que são externados 
pelos movimentos sociais e que expõem o nosso grande desafio profissional.
“Nós só existimos e crescemos como arquitetos se formos capazes de re-
alizar durante nossas vidas muitos contratos de projetos de arquitetura 
e acompanhamento de suas obras, levados efetivamente à construção. 
Precisamos trabalhar junto às nossas organizações profissionais, e pes-
soalmente dentro delas, para ampliar, de maneira democrática e ética, 
para o maior número de arquitetos, as possibilidades de prestação de 
serviços à sociedade, individualmente como em grupo. Devemos tudo 
fazer para que sejam aperfeiçoados critérios transparentes de seleção 
por méritos, e ampla e equânime distribuição dos projetos a contra-
tar, combatendo todas as formas de atravessamentos e privilégios e, 
sobretudo os monopólios das fundações e institutos espúrios, malver-
sados por universidades e partidos políticos. (...) Devemos pressionar 
e controlar todas as instâncias do poder público para que promovam 
programas de projetos com a mais ampla e organizada participação das 
pessoas, cujas prerrogativas se manifestam na forma de desejos con-
ciliados, para transformar-se em programas de necessidades sociais e, 
finalmente, serem, inscritos nos orçamentos públicos como demanda e 
construídos.” Joaquim Guedes
O Conceito, que oportunamente se aplica na organização da 8ª BIA, 
tem por princípio a arquitetura que, ao ser pautada numa dimensão 
coletiva, propõe que as questões urbanas, mundialmente impostas pelo 
crescimento acelerado das cidades, devam ser avaliadas por todos os 
profissionais, mesmo que atuando em seus contratos individuais de ar-
quitetura e construção. Há que se pensar na mobilidade urbana, nas 
enchentes, que muito se intensificam nos grandes centros pela falta de 

percepção do homem ao ocupar inadequadamente as áreas de várzeas, 
e, principalmente, há que se pensar na precariedade das construções e 
na demanda por moradia com qualidade.
Destaca-se, ainda, na 8ª BIA, numa visão bastante ampla do coletivo, 
o Workshop da Copa, que ao detectar as características de cada cida-
de brasileira que, em 2014, sediará um dos maiores eventos mundiais, 
observa que o interferir consideravelmente na estrutura urbana de nos-
sas cidades (num evento muito próximo de acontecer) gera demandas 
e deixa um legado a ser considerado e planejado sob o ponto de vista 
urbanístico, naquilo que ainda se permite, considerando um resultado 
que tanto poderá ser de benefícios como de  prejuízos. 
Em contrapartida, no Fórum de Debates, discute-se, entre outros assun-
tos de igual relevância, através da experiência do Arquiteto espanhol 
Jordi Farrando, a trajetória que prepararia Barcelona, por longos e pla-
nejados 11 anos, para receber as Olimpíadas, cujas obras de arquitetu-
ra e infraestrutura urbana modificaram positivamente a cidade. 
Por outro lado, debatendo e trazendo à tona as questões da habitação, 
com a Participação direta dos Movimentos Sociais e o Lançamento do 
Uni-Habitat II no Brasil, por representantes da ONU, o Fórum Permanen-
te de Debate aborda, em todo o seu período, vários e importantes temas.  
Vale lembrar a congruência dos holandeses com propostas construti-
vas – habitações ousadas, com soluções sobre pilotis e propostas de 
sustentabilidade, que incluem construções apropriadas para produção 
de alimentação, resolvendo a questão de logística e mobilidade. Notável 
é a experiência com a convivência com a água e as soluções previstas 
sobre essas condições. Uma convivência que, nas tragédias climáticas, 
precisam ser referenciadas.
Enfim, ao propor a exclusão de salas especiais e homenagens espe-
cíficas a arquitetos renomados, como tradicionalmente acontecera em 
Bienais anteriores, a 8ª BIA vem  com uma importante exposição, enxuta 
e objeto de um concurso. Inclui ainda projetos internacionais e mostras 
de artistas, os grafiteiros, que certamente ocupariam os espaços urba-
nos, se ali não estivessem.
Muito me orgulha dizer que, organizada e posta a funcionar única e 
exclusivamente pelo IAB - Departamento de São Paulo, com uma equipe 
guerreira que enfrentou inúmeras dificuldades, tem desde as limita-
ções financeiras até a resistência e oposição de colegas arquitetos que 
não queriam a sua realização, a 8ª Bienal Internacional de Arquitetura 
de São Paulo tem a ousadia de iniciar um novo momento, colocando a 
interlocução direta do arquiteto com seu maior cliente – a sociedade, 
estabelecendo o início de um processo que rompe e prepara a próxima 
Bienal, para que se construa, na cidade, do lado de fora do grande pa-
vilhão (obra do mestre Niemeyer), com a ferramenta da arquitetura, de 
fato, a Cidadania.

8ª BIA - UMA ARQUITETURA PARA TODOS

ROSANA FERRARI
Presidente do IAB – Departamento de São Paulo



When the talks about the Biannual were started, there was the desire to organize 
a changing process, one able to show architecture for all the society and so that, 
beyond each architect’s personal expectations, the concept and purpose of “An 
Architecture for Everyone” could be established.
How the architect’s acting should be in order to promote benefits for all the 
society? How architecture could answer the huge demand for housing? How to 
intervene at the realty market so that the great population masses could have, 
at all levels, the architect’s work benefits? Cities are more and more becoming 
a chaotic structure and their architecture more and more in fault in the issue of 
meeting the collective needs. The demand for a high quality architecture shows 
at all levels, from the unruly urban occupations, frequently in improper areas, 
to the construction quality, where the lack of adequate technique (far from the 
always discussed but at the same time unknown concept of “sustainability”) 
puts thousands of lives in danger. The realty market produces the city individu-
ally and the collective issues, in most cases, have been perfected mostly at the 
theory and academic discussions plans.
At one end of this issue the civil architecture productive sector puts pressure and 
dictates rules while, at the opposite end, are the collectivity interests, which are 
manifest by the social movements and expose our great professional challenge.
“We only exist and grow as architects if we are able to perform during our lives 
many architecture projects contracts and building works management, those ef-
fectively built. We have to work with our professional organizations, and personally 
inside them, to increase, in an ethic and democratic way, for the greater number 
of architects, the possibilities of rendering services to society, individually or as 
a group. We shall do everything to perfect merit oriented and transparent selec-
tion criteria and ample and equanimous distribution of projects to be contracted, 
fighting all forms of crossings and privileges and, moreover, the spurious founda-
tions and institutes, mishandled by universities and political parties. (…) We 
shall press and control all the public power stages so that they promote projects 
programs with the most encompassing and organized participation of persons, 
which prerogatives can be manifest in reconciled desires form, to transform these 
programs into social needs programs and, finally, cause that they are inscribed in 
the public budgets as demand and built.” Joaquim Guedes
The Concept, which opportunely applies at the 8th BIA organization, has as prin-
ciple the architecture that, when ruled in a collective dimension, proposes that 
the urban issues, worldly imposed by the quick growth of the cities, shall be 
evaluated by all the professionals, even when acting in their individual archi-
tecture and building contracts. Urban mobility has to be thought of, and also 
floods intensified in the big urban centers by people’s lack of perception when 
occupying inadequately holm areas and, mainly, precarious constructions and 
quality housing demand have to be thought of.
We highlight also at the 8th BIA, in a very ample collective view, the World Cup 
Workshop, which while detecting the characteristics of each Brazilian city that 

in 2014 will receive one of the greatest world events, observes that the consider-
able interference in our cities urban structures (in an event very close in time) 
generates demands and leaves a legacy to be considered and planned from the 
town planning point of view, in issues still available to interference, considering 
that the results can be or beneficial or damaging.
To compensate, at the Debates Forum it is discussed, among other equally rele-
vant issues, through the Spanish Architect Jordi Fernando experience, the course 
that would prepare Barcelona, during long and well planned 11 years, to receive 
the Olympic Games, which architecture and urban infrastructure works changed 
the city positively.
On the other hand, debating and bringing to light habitative issues, with the 
direct Participation of Social Movements and the Launching of UniHabitat II in 
Brazil, by UNO representatives, the Debate Permanent Forum approaches, in all 
its period, various and important themes. It is worth reminding the Dutches 
consistency with building proposals – daring habitations, with solutions over 
pilotis (stilts) and sustainability proposals, which include appropriate buildings 
for food production, solving logistics and mobility issues. It is notable their expe-
rience in living with water and the solutions for these conditions. An experience 
of living that, during climate tragedies, has to be referenced.
Ultimately, when proposing the exclusion of special rooms and renowned archi-
tects specific compliments, as happened traditionally during former Biannuals, 
the 8th BIA comes with an important exhibition, lean and object of a contest. 
This includes also international projects and artists exhibitions, the graffiti art-
ists, that certainly would occupy urban spaces if they were not there.
I am very proud to say that, organized and put into action exclusively by IAB – 
São Paulo Department, with a combative team who faced many difficulties, from 
money limitations to the resistance an opposition from architect colleagues who 
did not want the exhibition  to occur, the 8th São Paulo Biannual International 
of Architecture dares to start up a new moment, putting into direct talk the 
architect and his/her bigger client – the society, establishing the beginnings of 
a process that disrupts and prepares for the next Biannual, with the purpose of 
building at the city, outside the grand pavilion (work of Master Niemeyer), with 
the tool of architecture, the Citizenship in fact.

8TH BIA – AN ARCHITECTURE FOR EVERYONE

ROSANA FERRARI
President of IAB – São Paulo Department
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“Durante os jogos Pan-Americanos de 2007, a expressão “legado” vul-
garizou-se pela generalização de seu emprego. Naquele momento, tal-
vez um dos mais importantes da história do esporte brasileiro, “legado” 
passou a abranger qualquer bem material ou imaterial deixado para 
uso ou manifestação posterior. Esta compreensão progrediu de modo a 
ampliar o significado de “herança” ao alcançar um nexo de “legítimo”, 
como se viu nos discursos de dirigentes e políticos. Ou seja: o usufruto 
proposto de legados dos Jogos legitimou gastos sem se atentar para 
efetivação de retornos e respectiva sustentabilidade.”

Lamartine P. DaCosta

A 8ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo recebeu, 
desde que seu trabalho organizacional foi iniciado, no primeiro semestre 
de 2009, o título “Ecos Urbanos” como sua temática geral. A intenção 
dessa proposição foi, claramente, privilegiar os aspectos relacionados 
às repercussões urbanísticas forjadas por processos de projeto e de co-
municação de uma área profissional que vem aprendendo a usar as 
diversas formas de mídia para atingir seu principal objetivo: melhorar 
a qualidade de vida para as imensas populações humanas que se con-
centram no meio urbano.
Como sabido, mais da metade da humanidade, pela primeira vez na 
história, vive hoje em cidades; ou seja, ao longo de mais de dez mil anos 
– durante os quais os seres humanos progrediram “Da caverna à casa 
ecológica”, como inteligentemente qualificou essa caminhada o profes-
sor do Politécnico de Milão Federico M. Butera, em sugestivo título para 
seu último livro –, desde os nossos ancestrais caçadores/colhedores, é 
hoje que isso acontece.
Essa concentração humana em limitado território (no Brasil, todas as 
áreas urbanizadas não alcançam 1% dos mais de 8 milhões de quilô-
metros quadrados da sua extensão territorial) tem levado a uma disputa 
por uma moradia (eikos em grego, como lembrou aos demais curadores o 
colega Demetre Anestassakis) que vem promovendo a dispersão e frag-
mentação da mancha urbana e, em países menos desenvolvidos, uma 
crescente favelização, como se vê em megacidades como as brasileiras 
São Paulo e Rio de Janeiro, numa escalada cada vez mais acentuada em 
direção a uma complexidade nos arranjos físicos/espaciais, a matéria 
prima da arquitetura e urbanismo da nossa era.
O desafio de lidar com essa demanda crescente não somente para o mo-
rar, mas para as demais funções da vida urbana dentro da nova visão do 
desenvolvimento sustentável, vem criando novas oportunidades para os 
profissionais arquitetos e urbanistas (e aqueles relacionados a tais áre-
as), uma vez que o mercado para seus serviços vem crescendo de forma 
exponencial, acompanhando essa tendência global de uma urbanização 

acelerada. Projetar cidades inteiras ou partes delas já não é tarefa tão 
rara, dependente da benevolência dos monarcas e déspotas de outrora, 
mas uma necessidade premente em todos os centros em processo de 
adensamento, verticalização e dispersão territorial dentro de processos 
institucionais e políticos que tendem, globalmente, para uma busca de 
uma melhor qualidade de vida e uma democratização de seus processos 
de decisão, como queria o nosso grande mestre Joaquim Guedes.
Nesse sentido, os quatro subtemas contidos no tema principal – Espa-
cialidade (o E de Ecos), Conectividade (C), Originalidade (O) e Sustenta-
bilidade (S) – tratam de vertentes desse novo paradigma da complexi-
dade urbana, que, hoje, uma vez que os impactos ambientais causados 
por processos produtivos e de consumo descontrolados vêm sendo 
culpados pelo aquecimento global e a deterioração dos ecossistemas, 
remete a uma visão holística das relações entre homem e natureza, em 
busca da superação das previsões apocalípticas de alguns pessimistas 
e acomodando os incentivos de outros mais otimistas (como James Lo-
velock) para consolidar uma nova realidade existencial no mundo, den-
tro do legado de Gaia, a deusa grega da terra (Géia) e que representava 
a potencialidade surgida do caos.
Essa espetacular virada humana, em tempos de uma ascensão cientí-
fica e tecnológica inédita também na história do homem (e, diga-se de 
passagem, da mulher), está ainda sendo propelida pela vasta adoção 
de novos recursos da comunicação, como o uso generalizado da Inter-
net, que invade também o campo, consolidando a ideia de uma “aldeia 
global”, como a definiu brilhantemente Marshall McLuhan, nos anos 60. 
Todos os indícios levam à constatação de que os modelos para o projeto 
contemporâneo sejam muito distintos dos anteriores, vinculados ainda, 
de maneira geral, a um paradigma “funcionalista” de organização do 
espaço arquitetônico e urbanístico.
Um dos aspectos mais interessantes dessa nova realidade é constituído 
pela realização dos megaeventos, sejam esses esportivos, comerciais, 
culturais, ou mesmo híbridos. Os megaeventos refletem o anseio dos ha-
bitantes dessa aldeia global de participarem de rituais coletivos e sin-
crônicos que unem, literalmente, os quatro cantos do globo, transmitindo 
uma sensação de convívio pacífico entre nações, mesmo que ainda haja 
processos de dominação externa e interna, crises ideológicas e/ou reli-
giosas, com suas raízes em conflitos políticos, institucionais e raciais do 
passado que se estendem, lamentavelmente, no presente.
O Brasil vai receber, em 2014 e 2016, dois megaeventos esportivos de 
máximo interesse mundial: a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olím-
picos, após sua recente experiência com os Jogos Pan-americanos, rea-
lizados na mesma Rio de Janeiro, agora definida sede da XXXI Olimpíada 
da Era Moderna.

MEGAEVENTOS E QUALIFICAÇÃO URBANA, 
UM NOVO LEGADO?
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“During the 2007 Pan-American games the expression “legacy” was vulgarized 
by its use generalization. At that moment, perhaps one of the most important in 
Brazilian sports history, “legacy” passed to comprise any material or immate-
rial good left for later use or manifestation. This understanding progressed so 
as to enlarge the meaning of “inheritance” and reached a “legitimate” nexus, 
as observed in leaders and politicians speeches. That is: the proposed legacies’ 
fruition without taking into consideration the return effectiveness and respective 
sustainability.”

Lamartine P. DaCosta

São Paulo’s Architecture International Biennial 8th edition received, since the 
starting of its organizational works in 2009’s first semester, the title “Ecos 
Urbanos”(“Urban Echoes”) as its general theme. This proposition’s intent was, 
clearly, to privilege aspects related to urban repercussions forged by project and 
communications processes of a professional area that has been learning to use 
the several media channels to achieve its main objective: to improve life quality 
for the huge human populations that are concentrated in the urban milieu.
A it is known, more than half of humanity, for the first time in history, live now 
in cities; that is, along more than ten thousand years – during which human 
beings progressed “From the cave to the ecological house”, as this journey was 
intelligently qualified by Milan Polytechnic Professor Federico M. Butera, in the 
suggestive title for his last book – since the time of our hunters-gatherers fore-
bears, it is today that this happens. 
This human concentration in limited territory (in Brazil all urbanized areas do 
not reach 1% of the more than 8 million square kilometers of its territorial ex-
tent) has led to a dispute for housing (eikos in Greek, as the colleague Demetre 
Anestassakis reminded to the other curators) that has been promoting the urban 
sprawl dispersion and fragmentation and, in less developed countries, an in-
crease in slum occupations, as it is seen in Brazilian mega cities like São Paulo 
and Rio de Janeiro, in a faster and faster escalating towards a physical/spatial 
arrangement complexity, our time’s architecture and urbanism raw material.
The challenge of dealing with this growing demand not only for houses, but for 
the other urban life functions inside our views of sustainable development, has 
created new opportunities for urbanist and architect professionals (and those 
related to these areas), once the market for their services has been growing in an 
exponential way, following this global tendency of accelerated urbanization. To 
plan whole cities or part of them is not such a rare task anymore, dependent on 
the goodwill of monarchs and despots of old, but a pressing necessity in all the 
centers in densification, verticalizing and territorial dispersion process inside 
the institutional and political processes that tend, globally, to a search for a 
better life quality and a decision taking process democratization, as wished our 
great master Joaquim Guedes. 
In this sense, the four sub themes contained in the main theme – Spatiality (the 

E (espacial) of ECOS), Connectivity (C), Originality (O) and Sustainability (S) – 
discuss the tendencies of this urban complexity new model, which in these days, 
once environmental impacts caused by uncontrolled production and consume 
processes have been blamed for the global warming and ecosystems deterio-
ration, remits to a holistic view of man and nature relationship, in search for 
the overcoming of some pessimists apocalyptical forecasts and accommodating 
the more optimistic ones (as James Lovelock) incentives, to consolidate a new 
existential reality in the world, inside the Gaia, the Greek goddess of Earth (Geia) 
legacy, who represented the potentiality emerged from chaos.
This spectacular human turning, in times of a scientific and technologic ascent 
also new in man’s (and woman’s, of course) history, is still being driven forward 
by the ample adoption of new communication resources, as Internet generalized 
use which invades also the countryside, consolidating the idea of a “global vil-
lage”, as defined brilliantly by Marshall McLuhan in the years 1960. All evidenc-
es lead to the conclusion that the contemporary project models are very distinct 
from the previous ones, still linked, in a general manner, to a “functionalist” 
pattern of architectonic and urban space organization.
One of most interesting aspects of this new reality is constituted by the mega-
events execution, be them sportive, commercial, cultural or even hybrid. Mega-
events reflect this global village inhabitants’ yearning to participate of collec-
tive and simultaneous rituals that unite, literally, the four corners of the earth, 
transmitting a pacific social contact between countries, even if there still are 
external and internal domination processes, ideological and/or religious crisis, 
with their roots in political, institutional and racial conflicts of the past that 
extend themselves, regretfully, to the present.
Brazil will receive, in 2014 and 2016, two sportive megaevents of maximum 
worldly interest: the Football (Soccer) World Cup and the Olympic Games, after 
its recent experience with the Pan-American Games, held at the same Rio de 
Janeiro, now defined as seat for the XXXI Modern Era Olympiad.
Notwithstanding the critics which accompanied the Pan-American games execu-
tion, Rio demonstrated an undeniable organization competence in this regional 
megaevent, what helped its triumphant campaign towards the Olympiads. Now, 
its organizers work to assure that the legacy be guaranteed, word of order among 
the international Olympic movement leaders, centered at the COI, who believe that 
such investments must really benefit the populations affected by the sportive in-
frastructure modernization works in the Games seat-cities (In Rio, four big invest-
ment area in the city are being forecast, inside an interesting view of Olympic 
activities spatial decentralization to benefit the municipality various sectors and 
force the execution of urban improvement without privileging only one region).
The same can be said about the twelve seat-cities for 2014 Cup, that now fight 
against the clock to guarantee that the spectacle of football (soccer), the most 
popular sport in the world, is performed in a way to avoid the notorious white 
elephants, denigrating term to designate monumental buildings that afterwards 

MEGAEVENTS AND URBAN QUALIFICATION, 
A NEW LEGACY?
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Não obstante as críticas que acompanharam a realização dos Pan-ame-
ricanos, o Rio demonstrou uma competência inegável de organização 
desse megaevento de cunho regional, o que ajudou em sua campanha 
vitoriosa rumo às Olimpíadas. Agora, trabalham seus organizadores 
para assegurar que seja garantido o legado, palavra de ordem entre os 
líderes do movimento olímpico internacional, centrado no COI, que en-
tendem que tais investimentos devem realmente beneficiar as popula-
ções atingidas pelas obras de modernização da infraestrutura esportiva 
nas cidades-sede dos Jogos (no Rio, estão sendo previstas quatro gran-
des áreas de investimento na cidade, dentro de uma interessante visão 
de descentralização espacial das atividades olímpicas para beneficiar 
vários setores do município e obrigar a realização de melhorias urbanas 
sem privilegiar uma única região).
O mesmo pode ser dito das doze cidades-sede da Copa de 2014, que 
lutam agora contra o relógio para garantir que o espetáculo do futebol, 
o esporte mais popular no mundo, seja realizado de forma a evitar os 
notórios elefantes brancos, termo denegridor para designar obras monu-
mentais que permanecem sem uso e implicam em altos custos de manu-
tenção para os cofres públicos.
Evidentemente, o legado esportivo desses dois megaeventos implica na 
implantação de obras de infraestrutura urbana que superam os limites 
do esporte, já que a movimentação, em dias dos jogos, dos próprios atle-
tas e, principalmente, dos espectadores, implica na necessidade de uma 
modernização dos transportes urbanos, beneficiando, assim, as popula-
ções das cidades-sede como um todo. Outros aspectos, como habitação, 
serviços urbanos, segurança, saúde e educação (especialmente a am-
biental, hoje), dentro de uma visão multiculturalista e multidisciplinar, 
definem o amplo alcance desses eventos de interesse global, defendido 
por pesquisadores nacionais de renome internacional, como o professor 
carioca Lamartine DaCosta, autor do Modelo 3D para gestão do planeja-
mento de legados de megaeventos esportivos.
A 8ª BIA definiu esse como o seu eixo conceitual de caráter claramente 
popular e coletivo, visando uma maior penetração social da arquitetura 
e de urbanismo. Essa é a base que sustenta uma das propostas inova-
doras dessa Bienal: a realização de workshops de projeto urbanístico 
e arquitetônico para as cidades-sede da Copa 2014, promovendo um 
debate sobre o legado, com a elaboração de propostas através de um 
processo mais aberto e democrático do que aquele instituído pelo poder 
público nessas capitais brasileiras selecionadas pela FIFA para recebe-
rem os jogos da copa.
Trata-se, em essência, de imaginar os novos espaços que possam supe-
rar a velha e superada técnica de dirigir autoritariamente uma população 
através de distrações populares que os romanos chamavam panis et cir-

censis (pão e circo) e unir o homo urbanus ao homo olimpicus, abraçando 
a mensagem do genial Pierre de Frédy, barão de Coubertin, criador do 
movimento olímpico moderno e defensor da evolução social pelo esporte, 
que deve ser exercido de forma respeitosa entre adversários, conforme o 
lema da esportividade: “O importante não é vencer, é competir”. 
Uma competitividade que, diga-se de passagem, faltou na alocação dos 
projetos de obras esportivas e infraestruturas urbanas a essas vincula-
das; essa competitividade aconteceria através de concursos públicos (os 
quais, costumeiramente, o IAB vem organizando), que, para esses 
dois casos, a Copa 2014 e a Olimpíada 2016, estão fazendo falta.
Os trabalhos reunidos nesse volume não se limitam, evidentemente, a esse 
eixo esportivo, futebolístico ou olímpico. Apresentam a riqueza conceitual 
e prática de uma profissão que vive, hoje no Brasil, possibilidades concre-
tas de projeção social no plano internacional, além de grande solicitação 
no território nacional, em fase de crescimento e enriquecimento de sua 
população. Uma população concentrada principalmente em seus mais de 
5 mil municípios, alguns dos quais formam fenômenos impressionantes 
de conurbação em escala regional, como a Macrometrópole Paulista (com 
seus mais de 20 milhões de habitantes), e também participam da 8ª BIA 
com a apresentação de suas realizações urbanísticas, seus ecos urbanos 
de grande importância para as populações locais.
Brindemos, portanto, juntos, esse profícuo momento que une arquitetu-
ra, urbanismo e os megaeventos, especialmente esportivos, no seio de 
um país que busca sua ascensão internacional a partir de uma base 
socialmente mais justa e equilibrada, e a partir do exemplo de pessoas 
de origem humilde que se tornaram estrelas do universo humano, como 
Edison Arantes do Nascimento, o nosso genial Pelé.
Lembrando, nesse esperançoso contexto nacional e internacional, a di-
vertida expressão popular brasileira: bola prá frente, minha gente! 

BRUNO ROBERTO PADOVANO
Curador Cultural



13

remain without use and implicate in high maintenance costs for public finances. 
Evidently, the sportive legacy of these two megaevents involve the urban in-
frastructure works implementation, which go beyond the sport limits, as the 
movement of athletes and mainly of spectators in games days comprises the 
necessity of urban transports modernization, thus benefiting the seat-cities 
populations as a whole. Other aspects, as housing, urban services, security, 
health and education (specially environmental, nowadays), inside a multicul-
tural and multidisciplinary view, define the ample reach of these global interest 
events, supported by national researchers of international prestige, as carioca 
(natural from Rio de Janeiro) Professor Lamartine DaCosta, author of 3D Model 
for management and planning of sportive megaevents legacies. 
The 8th BIA defined this as its conceptual axis, of clearly collective and popular 
character, aiming to a greater architecture and urbanism social penetration. 
This is the basis that supports one of this Biennial innovative proposals: the 
urbanist and architectonic workshops realization for the 2014 Cup seat-cities, 
promoting a debate about the legacy, with proposals elaboration through a more 
open and democratic process than the one instituted by the public powers in 
these Brazilian capital cities selected by FIFA to receive the cup’s games. 
It is, in essence, to imagine the new spaces which can overcome the old and 
defeated of directing a population, in an authoritarian way, through popular 
distractions that the Romans called panis et circensis (bread and circus) and 
unite the homo urbanus to the homo olimpicus, embracing the message left by 
the genial Pierre de Frédy, Baron of Coubertin, the modern Olympic movement 
creator and defender of social evolution through sport, that must be carried out 
in a respectful way between adversaries, according to the sport motto: “The 
important thing is not to win, but to compete”. 
A competitiveness that, by the way, was absent in the assignment of urban sport-
ive and infrastructure works projects to them linked; this competitiveness would 
happen through public biddings (which usually IAB has been organizing) that, for 
these two cases, the 2014 Cup and the 2016 Olympiad, are being missed.
The works gathered in this volume are not limited, evidently, to this sportive, 
football or Olympic axis. They present a conceptual and practical wealth of a 
profession which lives, presently in Brazil, concrete possibilities of social projec-
tion in the international plan, besides great requests in the national territory, 
in a phase of its population growth and enrichment. A population concentrated 
mainly in its more than 5 thousand municipalities, some of which form conurba-
tion impressive phenomena in regional scale, as the São Paulo Macrometropolis 
(with its more than 20 million inhabitants), and that also participate of the 8th 

BIA with the presentation  of their urban realizations, their urban echoes of great 
importance for the local populations. 
Let’s so toast together to this profitable moment that unite architecture, urban-
ism and the megaevents, specially the sportive ones, at the core of a country 
that seeks for its international ascension starting from a more just and balanced 
social basis, looking at the example of humble origin persons that became stars 
in the human universe, as Edison Arantes do Nascimento, our genial Pelé.
Reminding, in this hopeful national and international context, the funny Brazil-
ian popular expression: bola pra frente, minha gente! (go ahead, my people!)

BRUNO ROBERTO PADOVANO
Cultural Curator
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ESPACIALIDADE

É possível que a ideia de espaço tenha sido a noção mais cara à arqui-
tetura desde o advento do período moderno.  Em suas diversas tradições, 
europeias ou americanas, a possibilidade de se pensar e construir além 
da articulação de linguagens veio possibilitar a ampliação do campo de 
ação do arquiteto para as mais diversas escalas, do objeto à cidade, 
através de um problema que se apresentava conceitualmente como novo.  
Pode parecer estranho aos olhos de hoje que esse conceito quase perten-
cente ao senso comum e, no limite, à existência mesma da arquitetura 
tenha tido sua operacionalização e dimensionamento definidos há tão 
pouco tempo na história; mas não menos estranho é observarmos que, 
como problema teórico, ele desaparece das reflexões dos arquitetos  pou-
co tempo depois1.      
O espaço operativo, aquele que daria sentido à praxis, estava no fun-
damento das hipóteses modernas em arquitetura.  Apropriando-se das 
conquistas da ciência, fundiu-se à ideia de tempo para formular uma 
doutrina que se propunha explicar uma nova condição do fazer arquite-
tônico num momento em que a sociedade e seu conhecimento estavam 
sendo revistos pela filosofia e pela ciência.  Espaço, contudo, não é um 
conceito moderno. Sua origem está em formulações filosóficas arcaicas, 
algumas que podemos ainda hoje considerar como válidas, sobretudo 
quando falamos em espaço físico ou arquitetônico. A ideia de espaço 
como vazio, como o negativo da matéria, ou como  extensão,  a res-exten-
sa  de  Descartes,  são  definições ainda  aceitas e a  arquitetura  pode 
refletir algumas destas  interpretações.  
Concretamente, o continuum espacial que conecta o interior ao exterior, 
observável em Mies Van Der Rohe, Le Corbusier ou Frank Loyd Wrigth, para 
citarmos as três principais tradições espaciais modernas, relacionava-se 
ao conceito de extensão, como no plano cartesiano, e queria representar 
além da continuidade, a exterioridade, a tridimensinalidade ou, ainda, a 
situação. Em arquitetura, o espaço seria a extensão mensurável, mesmo 
que hipoteticamente infinita.  O historiador italiano Giulio Carlo Argan, 
ao comentar um texto clássico de Bruno Zevi, o Saber Ver a Arquitetura, 
diz que Zevi acerta ao confundir os limites da arquitetura moderna com 
os do urbanismo e completa: o urbanismo como prolongamento orgânico 
das plantas em vez de prolongamento prospectivo das fachadas, o urba-
nismo que não é espetáculo mas função espacial, que não tem pontos 
de vista ou os tem infinitos, que não se realiza na justaposição simétrica 
das massas na viva instrumentalidade do plano, que se vive e age mais 
do que se vê, que define o lugar do indivíduo na sociedade em vez de 
definir sua posição em face da natureza: aí está, acreditamos, o objetivo 
dos arquitetos modernos que preferem criar condições de vida mais do 
que os símbolos de idéias eternas2.  
Espacialidade, por seu turno, é uma característica de ser espacial, sua 

qualificação e, contemporaneamente, talvez mais do que em outras épo-
cas, podemos tentar entendê-la em sua relação com a cidade.  Se podí-
amos aceitar que o espaço fosse a matéria (extensão) ou o entre: cha-
memos de vazio ou negativo, hoje deveríamos chamar de espacialidade 
aquilo que nos organiza: a rua estreita,  a casa grande , a longa distân-
cia, o estar, a visão . A ideia de extensão passa a ser visível ou sensível: 
a distância vista ou a distância percorrida; o território e a geografia; a 
natureza e a construção. Se pensarmos na cidade contemporânea, ao 
menos a que nos acostumamos a viver, a especialização dos espaços, 
chamemos de lugares, é o que passa a dar sentido à vivência. 
Em termos físicos, o espaço, como situação e lugar, é uma construção 
cartesiana: o lugar indica a situação como um corpo se orienta no es-
paço. Mas esse lugar não é apenas sensível e, sim, inteligível. O que 
queremos argumentar é que o espaço extensivo, abstrato, que definiu 
as premissas modernas e orientou a cultura arquitetônica desde então, 
pode ser olhado hoje sob a ótica da espacialidade do lugar: o lugar para 
se mover, o lugar para se viver, o lugar social, o lugar do individuo etc. Al-
tera-se, assim, a possibilidade de mensuração, pois o espaço será mais 
que o físico: a praça é quadrada, mas a mata infinita, a distância longa,  
a  velocidade lenta etc e é aqui que, entendo, deva estar nossa atenção 
para esse tema tão fundamental aos arquitetos e àqueles que podem e 
querem mobilizar espaços. 
A nova estrada que encurta distâncias não modifica o espaço entre duas 
cidades, mas refaz o modo de se relacionarem.  O espaço entre ambas é, 
agora, fruto de um novo percurso, ou de uma nova espacialidade inven-
tada. A espacialidade, então, pode ser um conceito moldado pelo modo 
como nos relacionamos com o espaço.  Se, entre dois lugares, eu tenho 
uma montanha ou um edifício, eu nomeio este entre como natural ou ar-
tificial, qualificando-o. A espacialidade seria uma condição deste entre, 
ou uma interpretação deste vazio.  Em sua celebre conferencia Construir, 
Habitar, Pensar, escrita em 1951, o filósofo Martin Heidegger delimita o 
espaço pela ideia de construção e de lugar: Tomaremos como exemplo 
para nossa reflexão uma ponte. A ponte pende “com leveza e força” sobre 
o rio. A ponte não apenas liga margens previamente existentes. É somen-
te na travessia da ponte que as margens surgem como margens. A ponte 
as deixa repousar de maneira própria uma frente à outra. Pela ponte, um 
lado se separa do outro. As margens também não se estendem ao longo 
do rio como traçados indiferentes da terra firme. Com as margens, a pon-
te traz para o rio as dimensões do terreno retraídas em cada margem. A 
ponte coloca numa vizinhança recíproca a margem e o terreno. A ponte 
reúne integrando a terra como paisagem em torno do rio. A ponte conduz 
desse modo o rio pelos campos3...
É possível que, num mundo onde experimentamos várias escalas  e onde 
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It is possible that the idea of space has been the dearest notion to architec-
ture since the modern period’s beginning. In its several traditions, European or 
American, the possibility of thinking and building beyond the language articu-
lations made possible the architect’s field of action enlargement to the most 
different scales, from the object to the city, through a problem which presented 
itself conceptually as new. It may seem strange to today’s look that this concept, 
almost pertaining to common sense and, at the limit, to architecture’s own ex-
istence has had its operationalizing and dimensioning defined so little time ago 
in history; but it is not less strange to observe that, as a theoretical problem, it 
disappears from the architects reflections a little later1.    
The operative space, the one which would give sense to praxis, was at modern 
hypotheses foundation in architecture.  Arrogating science conquests, it merged 
itself to the idea of time to formulate a doctrine which proposed to explain a new 
condition to the architectonic doing in a moment when society and its knowledge 
were being revised by philosophy and science. Space, however, is not a modern 
concept. Its origin is in ancient philosophical formulations, some of which we 
can still consider as valid, above all when talking about physical or architectonic 
space.  The idea of space as emptiness, as the negative for matter, or as exten-
sion, Descartes’ res-extensa, are still accepted definitions and architecture may 
reflect some of these interpretations. 
Concretely, the spatial continuum which connects the interior to the exterior, ob-
served in Mies Van Der Rohe, Le Corbusier or Frank Loyd Wrigth, to mention the 
three main modern spatial traditions, was linked to the concept of extension, as 
in the Cartesian plan, and wanted to represent beyond continuity, the exteriority, 
the three dimensions or, yet, the situation. In architecture space would be a mea-
surable extension, even if hypothetically infinite. The historian Giulio Carlo Argan, 
while commenting a Bruno Zevi’s classical text, the Saber Ver a Arquitetura (To 
Know how to Look at Architecture), says that Zevi conjectures right when mixing 
up modern architecture limits with those of urbanism, and completes: urban-
ism as the plans organic extension instead of the façades prospective extension, 
urbanism which is not a show but spatial function, which has no points of view 
or has them as infinite, which does not happen in the symmetric juxtaposition of 
masses in the live instrumentality of the plan, which lives and acts more than one 
can see, which defines the person’s place in society instead of defining his/her 
position in the face of nature; that is, we believe, the modern architects objective, 
who prefer to create life conditions more than eternal ideas symbols2.   
Spatiality, instead, is a being spatial characteristic, its qualification and, con-
temporarily, more than in other times, we can try to understand it in its relation-
ship with the city. If we could accept that space was the matter (extension) or 
the between: let’s call it emptiness or negative, today we should call spatiality 
that thing which organize us: the narrow street, the big house, the long distance, 
the being, the vision. The idea of extension becomes visible or sensitive: the 
viewed distance or the gone through distance; the territory and the geography; 

the nature and the building. If we think about the contemporary city, at least the 
one we grew used to live in, the spaces specialization, let’s call them places, is 
what gives sense to life.
In physical terms, space, as situation and place, is a Cartesian construction: 
the place indicates the way a body orients itself in space. But this place is 
not only sensitive and, rather, intelligible. What we want to argument is that 
the extensive, abstract space which defined modern premises and oriented the 
architectonic culture since then can be looked at, presently, under the view of the 
place’s spatiality: the place to move oneself, the place to live in, the social place, 
the person’s place, etc. Thus, the possibility of mensuration is altered, because 
space will be more than physic: the plaza is square, but the forest is infinite, the 
distance is long, the speed is slow, etc., and it is here that, I understand, our 
attention to this theme, so fundamental to architects and to those that can and 
want to mobilize spaces, must be.
The new road that shortens distances does not modify the space between two 
cities, but remakes the way they relate to each other. The space between them 
is, now, the result of a new route, or of a new invented spatiality. Spatiality can 
be then a concept molded by the way we relate ourselves with space. If between 
two places I have a mountain or a building I nominate this between as natural 
or artificial, thus qualifying it. Spatiality would be a condition of this between, 
or an interpretation for this emptiness. In his eminent conference To Build, To 
Inhabit, To Think, written in 1951, the philosopher Martin Heidegger delimitates 
space by the idea of building and place: Let’s take as example for our reflection a 
bridge. The bridge hangs “with lightness and strength” over the river. The bridge 
not only links the previously existing margins. It is only at the bridge’s crossing 
that the margins arise as margins. The bridge let them rest in their own way one 
in front of the other. Through the bridge one side is separated from the other. 
The margins do not stretch along the river as firm land indifferent design, either. 
With the margins the bridge brings to the river the ground’s withdrawn dimen-
sions on each margin. The bridge puts the margin and the ground in mutual 
vicinity. The bridge congregates, integrating the ground as landscape around 
the river. The bridge this way leads the river through the fields3… 
It is possible that, in a world where we experiment several scales and where 
distances are sometimes replaced by information, the need to define spatial-
ity may move us to new directions. It is understood, for example, that with the 
advent of digital technologies, the flow of relationship without displacement 
may come to settle new spatialities. Expressed a little more than two decades 
ago, this is one of the controversial theses of French architect and writer Paul 
Virillio, to whom the cities reorganization would pass through the digital nets 
settling. Let’s remember, in his favor, that at this same time the hypothesis of 
a decentralized capital for Europe, which would be managed by a net system, 
was suggested. The thing that does not change, however, is the body’s physical 
experience and, all these years gone, it doesn’t seem to us that such technolo-

SPATIALITY
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as distâncias, por vezes, são substituídas pela informação, a necessida-
de de definirmos a espacialidade possa nos mover para novas direções. 
Entende-se, por exemplo, que, com o advento das tecnologias digitais, 
o fluxo de relacionamentos sem deslocamentos possa vir a sedimentar 
novas espacialidades. Expressa há pouco mais de duas décadas, essa é 
uma das teses controversas do arquiteto e escritor frances Paul Virillio, 
para quem a reorganização das cidades passaria pela sedimentação das 
redes digitais. Lembremos a seu favor que, nessa mesma época, aven-
tou-se a hipótese de uma capital descentralizada para a Europa, que 
seria gerida por um sistema em rede. O que não se modifica, no entanto, 
é a experiência física do corpo e, passados esses anos, não nos parece 
que tais tecnologias tenham sido mais transformadoras para o espaço 
das cidades do que a reorganização econômica – produtiva, o crescimen-
to populacional, o incremento do consumo ou o próprio desenvolvimento 
dos sistemas de mobilidade.
A espacialidade também pode ser entendida como uma ação política, 
pois dela dependem as formas de viver e de dominação. A proposta mo-
derna da organização espacial e de funções, que gerou experiências de 
controle absoluto sobre o território - como Brasília -,  por razões diversas 
não encontrou eco e, em Brasília ao menos,  após alguns anos, o drama  
social, que seria a cidade que não se previa mas acontecia ao seu redor, 
limitou a ideia do Plano Piloto a ser um experimento, pois o real acontecia 
ao lado. Brasília talvez seja um caso exemplar para tratarmos a espacia-
lidade contemporânea. Para os arquitetos que ainda acreditam no bom 
desenho para mobilizarem aquilo que entendem por espaço da boa socia-
bilidade, poderíamos repor a questão: o que esperar da  ideia de ordem?
 A ordem absoluta, conforme nos mostra a história, não andou neces-
sariamente a favor da sociabilidade. A estética e a cidade nazista, por 
exemplo, foram retratos de uma noção de ordem que fazia com que os 
espaços físicos e mentais fossem criados de modo a servirem a propósi-
tos explícitos de submissão e controle. Ou, ainda, que se impusesse, pela 
escala, a ideia de um controle espacial que deveria apresentar seu senti-
do de dominação e poder. É interessante pensarmos que, contemporane-
amente a esses regimes, o governo que funda a ideia moderna no Brasil, 
o Estado Novo de Getúlio Vargas, faz do novo a sua marca, contendo aí a 
visão de uma nova espacialidade que seria uma possibilidade de inter-
pretação do país. A espacialidade moderna brasileira foi a da amplidão, 
da horizontalidade, da escala intimista e monumentalidade contida, que 
em Brasília sedimentou  uma hipótese de país e de sociabilidade. Mas 
ainda podemos nos questionar sobre o saldo desta experiência. 
Sabemos que a crítica organizada à cidade moderna e aos seus planos 
surgiu antes mesmo do desdobramento de seu maior exemplar, Brasília, 
e a ocupação de sua periferia pelas cidades satélites. Não misturo as 
coisas.  As cidades satélites pertencem à cultura dos centros econômicos 
de todos os tamanhos, dermos o nome que quisermos: subúrbios, perife-
rias. Não é um fato exclusivo de Brasília e de seu desenho, ou seja, um 
desenho de difícil continuidade. 
A informalidade das ocupações periféricas tem desmontado as teorias 
ou, ao menos, transformado-as em letras mortas pela impossibilidade 
de serem operacionais. A espacialidade que resulta da informalidade é a 

da pré-existência da cidade como lócus vivendi, lugares onde a sobrevi-
vência humana faz com que as conquistas civilizatórias sejam parcial-
mente eclipsadas.  E os exemplos estão bem próximos. Se Brasília tem 
as cidades ao seu redor, como Paris tem as suas, nas grandes cidades 
brasileiras temos a proximidade dos dois mundos separados por uma 
linha tênue que, por vezes, pode ser um simples muro.  
O que se pode esperar da ideia de espacialidade, se pensarmos na so-
ciedade atual, é que ela possa propor perguntas melhores para serem 
respondidas. A voracidade com que o dinheiro novo vem construindo e 
destruindo cidades e sítios na Ásia e Oriente Médio mostra que o pro-
blema não se localiza necessariamente na falta de recursos. Cidades 
na China, como Shenzen, entre tantas outras que, de núcleos rurais, 
transformam-se em centros de milhões de habitantes, apoiam-se em 
qual estratégia para se constituírem, ou em qual modelo de aglomeração 
urbano-espacial? 
Parece claro que o tema da espacialidade tem hoje nos colocado um pro-
blema maior que o da extensão. Com o alerta das últimas décadas sobre 
o desequilíbrio provocado pelos assentamentos humanos no planeta, 
tem-se a impressão que todas as teorias para a construção das cidades, 
ou de espaços, tenham perdido a validade ou tenham sua operacionali-
dade limitada. No continente em que vivemos e, em especial, no Brasil, 
como poderíamos contrapor a discussão sobre os espaços vagos ou con-
gestionados da cidade com a imensidão geográfica que define nossos 
territórios e com a própria diversidade natural e construída tão rica de 
nossas cidades e regiões?  Talvez a compreensão de cada um desses 
lugares seja um caminho para alguma espacialidade possível, mesmo 
que tenhamos que subverter a ideia de ordem.

NOTAS

1. É sintomático observarmos, numa das principais antologias teóricas 
sobre arquitetura contemporânea: Theorizing a new agenda for architec-
ture de Kate Nesbit (Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teó-
rica 1965-1995. Cosac Naify, 2006), que são raros os textos sobre o tema. 
2. Argan, Giulio Carlo. A propósito do espaço interno (1948). In: PROJETO 
E DESTINO. São Paulo, Ática, 2001. pp. 82-83.
3. HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar. In: Ensaios e Confe-
rências. (trad.) Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2ª ed, 
2002.
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gies have been more transforming for cities’ space than the economic – produc-
tive reorganization, the population growth, the consume increase or the mobility 
systems development itself.
Spatiality can also be understood as a political action, as living and domination 
forms depend on it. The modern proposal of spatial and functions organization, 
which generate experiences of absolute control over the territory – as Brasília 
–, for several reasons did not find an echo and, at least in Brasília, after some 
years the social drama, that would be the city not previously thought but that 
happened around it, limited the idea of the Pilot Plan to an experiment, because 
the real happened at its side. Maybe Brasília is an exemplar case to treat con-
temporary spatiality. For the architects that still believe in a good design to 
mobilize what they understand as the good sociability space we could place the 
question: what to expect from the idea of order?   
Absolute order, as history shows, did not necessarily favor sociability. The Nazi 
aesthetic and city, for example, were portraits of a notion of order that caused 
physical and mental spaces to be created to serve submission and control ex-
plicit purposes. Or, yet, that it imposed, by scale, the idea of a spatial control 
which should present its sense of domination and power. It is interesting to think 
that, contemporarily to these regimens, the government that establishes the 
modern idea in Brazil, Getulio Vargas’ New Estate, turns the new into its mark, 
holding there the vision of a new spatiality which would be a possibility for the 
country’s interpretation. Brazilian modern spatiality was that of amplitude, of 
horizontalness, of intimate scale and refrained monumentality, which in Brasília 
settled a hypothesis of country and sociability. But we still can question our-
selves about the remains of this experience. 
We know that the organized critic to the modern city and its plans aroused even 
before the unfolding of its greatest exemplar, Brasília, and the occupation of 
its periphery by satellite cities. I do not mix up things. Satellite cities belong 
to all sizes economic centers culture, give to them the name we wish: suburbs, 
periphery. It is not a Brasília’s and its design exclusive fact, that is, a design of 
difficult continuity.
The informality of peripheral occupations have dismantled theories or, at least, 
transformed them in dead letters by the impossibility of being operational. Spati-
ality that is the result of informality is that of the city’s pre-existence as locus vi-
vendi, places where human survival causes the civilizing conquests to be partially 
overshadowed. And the examples are very close. If Brasília has the cities around 
it, as Paris has theirs, in the big Brazilian cities we have the proximity of the two 
worlds separated by a slender line which, sometimes, can be a simple wall.
What we can expect from the idea of spatiality, if we think of the present society, 
is that it may propose better questions to be answered. The voracity with which 
new money is building and destroying cities and places in Asia and Middle East 

shows that the problem is not necessarily the lack of resources. Cities in China, 
as Shenzen among many others that from rural nuclei transform themselves in 
centers with millions of inhabitants, lean upon what strategy to be constituted, 
or in what urban-spatial agglomeration model?
It seems clear that the theme spatiality has presently put before us a problem 
which is bigger than that of extension. With last decades alert about the unbalance 
caused by human settlements in the planet, one has the impression that all theo-
ries for cities, or spaces, building have lost validity or have their operationalizing 
limited. In the continent we live and especially in Brazil, how could we compare 
the discussion about the city’s empty or crowded spaces with the geographic im-
mensity which defines our territories and with our cities and regions own natural 
and built diversity? Maybe the comprehension of each of these places is the way for 
some possible spatiality, even if we have to subvert the idea of order.

NOTES

 1.It is symptomatic to observe, in one of the main theoretical anthologies about 
contemporary architecture: Theorizing a new agenda for architecture, 1965-
1995, of Kate Nesbit, Cosac Naify, 2006, that texts on this theme are rare. 
2.Argan, Giulio Carlo. A propósito do espaço interno (About internal space)
(1948). In: PROJETO E DESTINO (PROJECT AND DESTINY). São Paulo, Ática, 2001. 
pp. 82-83.
3.HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar (To Build, to Inhabit, to Think). 
In: Ensaios e Conferências (Essays and Conferences). (translation.) Márcia Sá 
Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2ª ed, 2002
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1. Na última década, uma das palavras mais usadas nos debates e 
exposições ligados à cidade tem sido “mobilidade”. Em geral, associada 
à plena difusão e aceleração das comunicações (telefonia móvel, skype, 
computadores portáteis, internet wireless, sistemas de localização por 
GPS, e tudo isso e muito mais reunidos no iPhone), ao aumento expo-
nencial do turismo, e à queda de barreiras político-econômicas advinda 
com a flexibilização das economias nacionais e a globalização. O tema, 
no entanto, já deixou de ser novidade há aproximadamente quarenta 
anos, quando o homem conquistava o espaço sideral, as famílias de 
classe-média lançavam-se com seus traillers numa vida on the road, 
os Beatles imaginavam o cotidiano dentro de um submarino amare-
lo, e o grupo de arquitetos inglês Archigram projetava cidades-robôs 
que caminhariam livremente sobre um território pós-atômico devastado 
(Walking City, 1964).
Mas o que liga ou separa os dois momentos? Em meio ao clima utópico 
dos anos 60 — entre ingênuo, irônico e libertário —, o impulso nômade 
envolvia uma clara decisão individual, como um desgarramento volun-
tário em direção a uma vida alternativa: despojada, pré-fabricada, meio 
science fiction. Hoje, esse impulso parece generalizado e difuso, vindo a 
constituir não um vetor de fuga, mas o próprio “ser” da cidade contem-
porânea. Contexto no qual a ideia de mobilidade, que remete original-
mente a uma condição transitória, vê-se, no entanto, fixada em estado 
de permanência. Por paradoxal que seja, engendramos um nomadismo 
sedentário.
Se as tradicionais metáforas usadas para designar a cidade estiveram 
sempre ligadas às noções de atração e concentração — ímã, recipiente 
—, hoje aludem mais à dispersão — interface, rede. Ocorre que, cada 
vez mais, a atividade que agrega pessoas e, portanto, serviços e constru-
ções, é a circulação. Mobilidade é conexão, conectividade. Por isso é que 
se diz que, na metrópole pós-industrial, o espaço se tornou um derivado 
do movimento. Pensemos, por exemplo, nos imensos “camelódromos” 
junto às estações de transferência, como os terminais intermodais de 
transporte coletivo. Ou, também, nas gigantescas “cidades” de serviços 
montadas em torno dos aeroportos. Um caso exemplar é Euralille: novo 
complexo metropolitano criado ao lado da pequena cidade de Lille, na 
França. Como diz o nome, Euralille não é a cidade de um país, mas o 
pólo estratégico de um continente unificado (a União Europeia), situado 
a meio caminho entre Paris, Londres e Bruxelas. Destaca-se por sua lo-
calização pontual, e não por características intrínsecas ao lugar, como 
a qualidade da paisagem ou alguma importância histórica, por exem-
plo. Nada mais “natural”, portanto, do que desenvolver ali um centro de 

transporte expresso, de hospedagem, negócios e eventos, pois o trabalho 
se faz cada vez mais em deslocamento, acompanhando a própria flutu-
ação do dinheiro pelo território. Flutuação que a construção acaba, no 
entanto, perenizando. O que não deixa de ser um grande paradoxo da 
arquitetura hoje.
Em cidades como São Paulo, o aumento incessante da frota de automó-
veis contradiz, cada vez mais, as noções de agilidade e deslocamento 
que, em tese, deveriam norteá-la. Por outro lado, os usuários de trans-
porte público passam a viver ainda mais horas dentro de ônibus e vagões 
de trem, equipamentos que tendem a adquirir valor de uso, tornando-se 
lugares de estar, e não apenas instalações técnicas de locomoção. De-
finida como um eterno viver em trânsito, a nossa mobilidade parece ter 
cristalizado o lado sedentário daquela “ficção” nômade dos anos 60.
2. Em 21 de fevereiro de 2008, a frota de automóveis do município de 
São Paulo atingiu a marca histórica de 6 milhões de unidades. Abrigando 
uma população de 11,09 milhões de pessoas, o município apresenta a 
incrível proporção de 1 veículo para cada 1,85 habitante. É que, com uma 
média de 800 veículos novos emplacados por dia, a taxa de crescimento 
da frota motorizada em São Paulo cresceu, nos últimos cinco anos, oito 
vezes mais que a população, dentro de uma mancha urbana que pouco 
se modificou. Esse recorde paulistano, no entanto, chega quase simul-
taneamente a outro, de caráter global. Na primeira semana de março, o 
mundo passou a ter 1 bilhão de veículos circulando sobre a superfície 
do planeta. Notícia que veio acompanhada da previsão de que, em seis 
anos, os países emergentes (Brasil, Rússia, Índia e China, os BRICs) ven-
derão mais automóveis que os Estados Unidos e a Europa. E, nesse caso, 
o Brasil não será um sócio menor, como afirma o presidente da Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Pois, se 
em outros setores — principalmente no que se refere às taxas de cres-
cimento das economias — “há certas dúvidas se o Brasil de fato pode 
ser classificado no mesmo patamar de China e Índia”, em “termos de in-
dústria automobilística, o Brasil faz parte definitivamente dos BRICs”2. 
De volta a São Paulo, tomemos um carro compacto como padrão — como 
o Gol 1.0, por exemplo —, medindo 3,90 metros de comprimento. Numa 
situação hipotética, com toda essa frota posta na rua em fila indiana, 
teríamos uma grande minhoca de lata medindo 23,4 mil quilômetros de 
extensão. Quer dizer: 5,4 vezes a distância entre o Oiapoque e o Chuí 
(4,32 mil quilômetros), e 1,8 vezes o diâmetro equatorial do planeta Terra 
(12,75 mil quilômetros). Além disso, é preciso dizer que a soma das vias 
carroçáveis do município gira em torno de 17,3 mil quilômetros (numa 
medição em planta, desconsiderando-se o número de faixas de cada 
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1. In the last decade, one of the words most used in debates and exhibitions in 
connection to the city has been “mobility”. Generally associated to the full com-
munications diffusion and acceleration (mobile telephony, skipe, portable comput-
ers, wireless internet, GPS localization systems, all this and much more reunited 
in iPhone), to tourism exponential increase, and to the fall of political-economic 
barriers resulting from national economies flexibility and globalization. The theme, 
however, ceased to be a novelty for approximately forty years, when man conquered 
sidereal space, middle class families launched themselves with their trailers in 
an on-the-road life, the Beatles imagined quotidian inside a yellow submarine, 
and the British architects group Archigram planned robot-cities which would walk 
freely on a devastated post-atomic territory (Walking City, 1964).
But what links or sets apart these two moments? Amidst the Utopian atmosphere 
of the years 1960 – amongst naïve, ironic and libertarian –, the nomad impulse 
involved a clear individual decision, as a voluntary loosening towards an alter-
native life: dispossessed, pre-produced, half science fiction. Today this impulse 
seems generalized and diffused, constituting not an escape vector but the con-
temporary city’s own “being”. In this context the idea of mobility, that remits 
originally to a transitory condition, is nevertheless viewed as fixed in a state of 
permanence. As paradoxical as it is, we engendered the sedentary nomadism. 
If the traditional metaphors used to designate the city were always linked to at-
traction and concentration notions – magnet, receptacle –, presently they allude 
more to dispersion – interface, net. It happens that, more and more, activities 
that aggregate persons, and so services and buildings, is circulation. Mobility is 
connection, connectivity. That’s why it is said that in the post-industrial metropo-
lis space turned into a derivative of movement. Let’s think, for example, of the 
huge “camelódromos” (gathering of street vendors) beside the transfer stations, 
as the inter-modal collective transportation terminals. Or, also, in the gigantic 
services “cities” set up around airports. An exemplar case is Euralille: a new 
metropolitan complex created beside the small city of Lille, France. As the name 
says, Euralille is not a country’s city, but a strategic point of attraction of a unified 
continent (European Union), located half way from Paris, London and Brussels. 
It stands out for its point oriented location, and not by the place’s intrinsic char-
acteristics, as the landscape quality or some historical importance, for example. 
So, nothing more “natural” than to develop there an express transport, lodgings, 
businesses and events center, as work is done more and more while in motion, ac-
companying money flowing through the territory. A flowing that construction ends, 
however, by perpetuating. And that is a great paradox of architecture in our days.
In cities like São Paulo, the incessant increase in the automobiles fleet contra-
dicts, more and more, the agility and shifting notions that, in thesis, should 
guide it. On the other hand, public transportation users passed to live even 
more hours inside buses and railway cars, equipment which tend to acquire use 

value, turning into living places and not only locomotion technical installations. 
Defined as an everlasting living in transit, our mobility seems to have crystal-
lized the sedentary side of that nomad “fiction” of the years 1960. 
2. On February 21, 2008, the São Paulo municipality’s automobiles fleet reached 
the historical mark of 6 million units. Sheltering a population of 11,09 million 
people, the municipality presents the incredible proportion of 1 vehicle for every 
1,85 inhabitant. With the medium of 800 new vehicles licensed each day, the mo-
torized fleet growth rate increased, in the last five years, eight times more than the 
population, inside an urban sprawl that changed little. This São Paulo record, how-
ever, arrives almost simultaneously with another, of global character. In the first 
week of March, the world came to have 1 billion vehicles circulating on the planet’s 
surface. This piece of news comes together with the forecast that, in six years, 
emergent countries (Brazil, Russia, India and China, the BRICs) will sell more 
automobiles than the United States and Europe. And in this case Brazil will not 
be a minor partner, as states Anfavea’s (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, Motor Vehicles Producers National Association) president. 
Whereas, if in other sectors – mainly referring to economies growth rate – “there 
are doubts if Brazil can in fact be classified at the same level as China and India”, 
in “terms of the motor vehicles industry, Brazil is definitely part of the BRICs”2. 
Back to São Paulo, let’s take a compact car as pattern – as the Gol 1.0, for ex-
ample –, measuring 3,90 meters in length. In a hypothetical situation, with the 
whole fleet put at the street in single file, we would have a great tin earthworm 
measuring 23,4 thousand kilometers. That is: 5,4 times the distance between the 
Oiapoque (Brazil’s North limit) and the Chuí (Brazil’s South limit) (4,32 thousand 
kilometers) and 1,8 times the planet Earth equatorial diameter (12,75 thousand 
kilometers). Besides that, we need to say that the sum of the municipality’s 
streets appropriate to car traffic is around 17,3 thousand kilometers (in a plan 
measurement, without considering the number of roadways in each street). That 
is, it represents only 74% of the fleet size, what shows definitely the madness of 
this unruly system. As the prefecture numbers show (“municipality in data”), at 
the end of the years 1960 the collective mode represented 70% of the motorized 
trips in the city; now it is the individual mode that prevails.
Psychologically, the car is a machine able to transport us in an agile and com-
fortable way, allowing to the driver the free will gift, that is, the possibility of 
changing plans (and course) according to the more and more changeable re-
quests of contemporary life. The fact is that this machine does not pass through 
immaterial waves as in telephony. Thus, to move “freely” by the city, one person 
puts in motion a motorized vehicle that occupies 6 square meters of the public 
street, weighs 1 ton – still taking as example the compact automobile –, pol-
lutes the air and uses a lot of non renewable fossil fuel. With the capacity of 
reaching 160km/h, this car drags itself, at evening’s end, at a medium of 15 
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via). Isto é, representa apenas 74% do tamanho da frota, o que atesta 
de modo definitivo a loucura desse sistema desregrado. Como mostram 
os números da prefeitura (“município em dados”), no final dos anos 60 
o modo coletivo representava 70% das viagens motorizadas na cidade; 
hoje, é o modo individual que predomina.
Psicologicamente, o carro é uma máquina capaz de nos transportar de 
forma ágil e confortável, permitindo ao condutor o dom do livre arbítrio, 
isto é, a possibilidade de mudar de planos (e de trajeto) ao sabor das 
solicitações cada vez mais flutuantes da vida contemporânea. Ocorre que 
essa máquina não trafega por ondas imateriais como as de telefonia. 
Assim, para se deslocar “livremente” pela cidade, uma pessoa mobiliza 
uma carroceria motorizada que ocupa 6 metros quadrados de via públi-
ca, pesa 1 tonelada — tomando, ainda, o exemplo de automóvel com-
pacto —, polui o ar e consome litros de combustível fóssil não renovável. 
Com capacidade para atingir 160 km/h, esse carro se arrasta hoje, nos 
finais de tarde, a uma média de 15 km/h, numa cidade que tem, nesse 
período, 130 quilômetros de congestionamento diário (cujos recordes têm 
sido quebrados semanalmente). Será que o evidente desperdício de tem-
po e combustível — entre outros bens menos quantificáveis — ainda 
justifica essa pseudo liberdade? Que fração da riqueza gerada por cada 
pessoa, naquela jornada de trabalho, é consumida em tamanho des-
perdício? Presos ao cotidiano, muitas vezes não percebemos a fronteira 
tênue entre o familiar e o sinistro, como se um deus ex machina vivesse 
incógnito entre nós, e nos aliviasse diariamente a consciência, evitando 
a percepção aterradora de que esse círculo vicioso parece não ter saída.
No conto “La Autopista del Sur” (Todos Los Fuegos El Fuego, 1966), Julio 
Cortázar descreve um engarrafamento monstro na volta de um feriado, 
na autoestrada que leva de Fontainebleau a Paris. Ligadas aos seus 
compromissos, as pessoas mantêm, ainda por um bom tempo, uma an-
gústia impaciente: esbravejando, buzinando, ou agarrando-se a notícias 
vãs e desencontradas que explicariam o ocorrido e dariam esperanças 
de uma solução iminente. No entanto, o tempo vai passando sem que 
nada se altere, alternando dias e noites de calor, frio, chuva. Cativas da 
sua própria carapaça, as pessoas — designadas pelas marcas dos seus 

carros: Dauphine, Peugeot 404, 2HP, DKW, Taunus — se organizam em 
grupos para conseguir provisões, transformando os automóveis em depó-
sitos, enfermarias, motéis etc., criando uma teia de relações adaptada à 
nova situação, que de emergencial passa a ser cotidiana. Como na vida 
“normal”, alguns namoram, engravidam, outros adoecem, morrem... Um 
dia, porém, a coluna de carros começa a se mexer inadvertidamente. De 
uma hora para a outra, cada um tem que assumir o seu posto original, 
e seguir em frente em sua cápsula motorizada. Não há tempo para he-
sitações ou despedidas. No movimento mecânico da estrada, todos vão 
perdendo-se rapidamente de vista à medida que retornam, em linha reta 
e “sempre em frente”, para as suas vidas particulares. Aquelas que jul-
gavam ser a mais natural do mundo.
 

NOTAS
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km/h, in a city that has in this period of the day 130 kilometers of daily traffic 
jams (the records have been breaking every week). Is the evident waste of time 
and fuel – among other goods less quantifiable – worth this pseudo freedom? 
What fraction of each person’s riches generated during that day’s job journey is 
consumed in a waste this size? Locked in quotidian, many times we do not real-
ize the tenuous frontier between the familiar and the sinister, as if we had an ex 
machina god living among us and emptying our conscience everyday, avoiding 
the terrifying perception that this vicious circle seems to have no exit.
In the short story “La Autopista del Sur (Todos Los Fuegos El Fuego, 1966) Julio 
Cotazar describes a monstrous traffic jam during the return of a holiday, in the 
roadway from Fontainebleau to Paris. Connected to their engagements, people 
keep, for a long time, an impatient anguish: raging, blowing the horns or stick-
ing to vain and disconnected news which would explain what had happened and 
would give hope of an imminent solution. However, time goes on and nothing 
changes, alternating days and nights of heat, cold, rain. Prisoners of their own 
shells, people – designated by their cars’ brand: Dauphine, Peugeot 404, 2HP, DKW, 
Taunus –organize themselves in groups to obtain provisions, transforming the cars 
in storehouses, sickrooms, motels, etc., creating a net of relations adapted to the 
new situation, which from emergency goes to quotidian. As in “normal” life, some 
go dating, get pregnant, others get sick, die … One day, however, the car column 
starts inadvertently to move. Suddenly, each one has to assume his/hers original 
place and go forward inside the motorized capsule. There is no time for hesitations 
or farewells. In the road’s mechanical movement, all of them quickly lose sight of 
each other while they return, in a straight line and “always ahead”, to their private 
lives. Those they thought were the most natural of the world.

NOTES
1. Published originally in: WISNIK,Guilherme. Estado crítico: à deriva nas ci-
dades. São Paulo: Publifolha, 2009.
2. “Frota Mundial Atinge 1 Bilhão de Veículos” (“World Fleet Reaches 
1 Billion Vehicles”), O Globo, 5/3/2008, http://g1.globo.com/Noticias/
Carros/0,,MUL338298-9658,00.html
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1. INTRODUÇÃO 
Nesse trabalho interessa destacar que, também nas artes e no design 
contemporâneos – além do óbvio compromisso espacial da arquitetura 
e da cidade –, o espaço, em diferentes acepções, ganha importância 
como elemento  constitutivo e germinador das relações interfaciais.  
Busco contribuir na consideração de algumas consequências sociocul-
turais advindas do papel interfacial que o conceito ‘espaço’ adquire 
atualmente, exacerbado na convergência propiciada pela virtualização. 
Para tanto, apoiar-me-ei em trabalhos artísticos recentes que têm a 
cidade e a arquitetura como cena, protagonista e argumento.

2. O ESPAÇO COMO CONTINGENTE DA ARQUITETURA
No clássico Saber ver a arquitetura1, Bruno Zevi já observara que a ar-
quitetura tem no espaço interior seu dileto protagonista, seu contin-
gente. E que o caráter essencial da arquitetura, distintivo também em 
relação às demais artes, reside “no fato de agir com um vocabulário 
tridimensional que inclui o homem”. 
Após o cubismo, a arte introduz de modo inequívoco a quarta dimensão, para 
a qual o tempo possui papel central; “em arquitetura, no entanto, o fenômeno 
é totalmente diferente e concreto: aqui é o homem que, movendo-se no edifí-
cio, estudando-o de pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta 
dimensão, dá ao espaço a sua realidade integral”.
Quais são, nessas considerações, as características e as implicações socio-
culturais do espaço nos domínios profissionais do design, da arte e da arqui-
tetura, uma vez que, convergindo e hibridizando, interagem no espaço urbano?

3. O ESPAÇO COMO INTERFACE DO DESIGN
Ao definir a categoria ‘interface’ como resolução entre os três domínios 
ontológicos do design, Gui Bonsiepe estabelece, com a autoridade que 
lhe é própria2, importante nexo antropológico e também cultural no sen-
tido histórico que a atividade do designer adquiriu nas últimas décadas 
do século passado.
Na consideração que faz desse autor ao dizer que  “interface não é uma 
‘coisa’, mas o espaço no qual se estrutura a interação entre corpo, ferra-
menta (objeto ou signo) e objetivo da ação”3 evidencia-se o papel jogado 
pelo conceito de ‘espaço’ como agente catalisador do design e, também, 
propiciador do território da interação corpo, objetivo e instrumento, o 
que caracteriza o fazer design. 

4. O ESPAÇO DA ARTE
Na modernidade, a artisticidade se desprende da obra que, desse modo, 
busca no seu próprio modo de fazer os indícios que comprovam a quali-
dade de ser arte. Fazer que, segundo Alberto Tassinari4, imita o fazer da 

obra no seu espaço próprio, também chamado ‘espaço da obra’. 
Espaço esse, no domínio característico da ontologia artística, que se 
distingue do espaço em comum. Isso ocorre até mesmo para permitir 
que a obra de arte se qualifique em contraponto às obras do espaço 
comum, não artístico.

5. AS INSTÂNCIAS DIMENSIONAIS DA ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA 
Pelo menos desde a década de 1990, artistas usam as relações intra-
pessoais, ou seja, incluem a intersubjetividade no modo de fazer da obra 
de arte. Após a perda da artisticidade própria, o interesse pela obra em 
si, nas palavras de Nicolas Bourriaud5, passa ao interesse das relações 
e afetividades que o fazer da obra propicia.
O deslocamento do interesse artístico da obra em si para o processo da 
obra e, deste, para as relações intersubjetivas implicadas na atividade 
artística, levou ao reconhecimento inovador da inserção do tempo do 
processo no fazer artístico. Circunstância que, junto à consideração do 
tempo como quarta dimensão do espaço aportada pelo cubismo, realiza, 
desta vez na arte, a integralidade do tempo que caracteriza, segundo 
Zevi, a arquitetura.
Após a crise do cubo branco – a contestação de galerias e museus como 
espaços privilegiados de legitimização da obra de arte – e a fricção re-
sultante do convívio forçado espaço da arte\espaço comum, o percurso 
estético que o cubismo resolvia no olhar ganha a feição de um trajeto, 
típica da arquitetura.
Agora, podemos reconhecer que a obra de arte depende de duas ins-
tâncias dimensionais de caráter ontológico, fundante, da arte moder-
na e contemporânea: 
• de um tempo próprio, o tempo do fazer da obra, aquele do work in pro-
gress e do trajeto, percurso – que eu  chamaria de “fora do tempo comum” 
• de um espaço próprio, o espaço da obra, aquele dos sinais do fazer 
da obra e da participação inter-humana – “fora do espaço do mundo 
comum”, na expressão de Tassinari.

6. O DESIGN E A ARQUITETURA DA VIRTUALIZAÇÃO
Constata-se que os artistas vêm se tornando parte fundamental na 
virtualização em andamento da cultura globalizada que se vive. Até 
mesmo porque uma das mais promissoras vertentes de investigação 
que a arte do século XXI persegue trata, justamente, da verificação 
e descoberta de caminhos que, muitas vezes, a dinâmica da própria 
virtualização ofuscou. 
E desvelar o cotidiano talvez seja uma das mais nobres e essenciais 
características do fazer artístico desde os seus primórdios. Ver o novo, 
mais do que criar o novo, em arte, baseia-se no deslinde e na explora-
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1. INTRODUCTION
In this job I wish to highlight that, also in the contemporary arts and design 
– besides the obvious architecture and city spatial commitment –,space, in 
different acceptations, grows in importance as constitutive and germinator 
element of interfacial relations.
I seek to contribute in the consideration of some socio-cultural consequences 
derived from the interfacial role that the concept ‘space’ presently acquires, 
exacerbated in the convergence propitiated by virtualization.
To achieve that, I will depend upon recent artistic jobs which have the city and 
the architecture as scene, protagonist and subject.

2. SPACE AS ARCHITECTURE CONTINGENT
In the classic Saber ver a arquitetura1 (To know how to look at architecture), 
Bruno Zevi had already observed that architecture has in the interior space 
its favorite protagonist, its contingent. And that the essential character of 
architecture, distinctive also when related to the other arts, resides “in the fact 
that it acts as a vocabulary in three dimensions, which includes man”.
After cubism, art introduces the forth dimension in an unequivocal way, for 
which time holds a central role; “in architecture, however, the phenomenon is 
totally different and concrete: here is the man that, moving about the building, 
studying it from successive points of view, creates, so to speak, the forth 
dimension, gives to space its integral reality”.
Which are, in these considerations, the space socio-cultural characteristics 
and implications in the design, art and architecture professional domains, 
once they, converging and turning hybrid, interact in the urban space?

3. SPACE AS DESIGN INTERFACE
While defining the ‘interface’ category as resolution among three design onto-
logical domains, Gui Bonsiepe establishes, with the authority proper to him2, 
an important anthropological and also cultural nexus, in the historical sense 
that the designer activity acquired in the last decades of last century.
In the consideration that does on this author while saying that “interface is not a 
‘thing’, but the space in which the interaction between body, tool (object or sign) 
and objective of the action is structured”3 it is evident the role played by the concept 
of ‘space’ as promoter agent for the design and, also, propitiator of the interaction 
body, objective and instrument territory, what characterizes the doing design.

4. ART’S SPACE
 In modernness, the artistry extricates itself from the work which, this way, 
searches for its own way of doing the traces which prove the quality of being 
art. Doing that, according to Alberto Tassinari4, imitates the doing the work in 
its own space, also called ‘the work space’.
This space, in the artistic ontology characteristic domain, distinguishes itself 

from common space. This happens even to allow that the art work be qualified 
as opposed to the common space works, not artistic.

5. MODERN AND CONTEMPORARY ART DIMENSIONAL INSTANCES
 At least since the decade of 1990, artists use intrapersonal relations, that is, they 
include inter-subjectivity in the way of making the work of art. After losing its own 
artistry, the interest for the work in itself, in the words of Nicolas Bourriaud5, goes to 
the interest in the relations and affectivity that the work’s doing propitiates. 
The artistic interest displacement, from the work itself to the work process and 
from this to the inter-subjective relations involved in the artistic activity, led to 
the innovatory recognition of the process time insertion in the artistic doing. A 
circumstance that, together with the consideration of time as space fourth di-
mension brought by cubism, accomplishes, this time in art, the time integrality 
that characterizes architecture, according to Zevi.
After the white cube crisis – galleries and museums contestation as the work 
of art legitimization privileged spaces – and the friction resulting from the 
forced cohabitation art space\common space, the aesthetic route that cubism 
solved in a look acquires the face of a path, typical of architecture.
Now we can recognize that the art work depends on two dimensional instances 
of modern and contemporary art’s ontological, founding character: 
• on its own time, the time of making the work, that of the work in progress 
and of the path, route – which I would call “out of common time”.
• on its own space, the work space, that of the doing the work signs and of inter-
human participation – “out of common world space”, in Tassinari’s expression.

6. THE VIRTUALIZATION DESIGN AND ARCHITECTURE
 It is verified that artists have become a fundamental part of the ongoing 
virtualization of the globalized culture we live in. Even because one of the more 
promising investigation currents that XXI century art pursues treats, precisely, 
of the pathways verification and discoveries which, often, the virtualization’s 
own dynamics dimmed. 
And unveil the quotidian is maybe one of the noblest and essential charac-
teristics of the artistic doing since its beginnings. To see the new, more than 
create the new, in art, is based on the daily reality hidden parts unraveling and 
exploration, as if by the sun.
While exemplifying how, besides the power of “turning perceptible, accessible 
to the senses and emotions the vertiginous leap inside virtualization”, art can 
also “intervene or interfere in the process”, Pierre Lévy says:

“Fundamental architecture and design of our time, are they not the ones of the 
hyperbody, the hypercortex of the new events economy and of the knowledge 
abundant, flowing space?”6

 And thus, according to Lévy – having the prestigious company of Felix Guattari 
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ção, solar, das partes ocultas pela realidade cotidiana. 
Ao exemplificar como, além de poder “tornar perceptível, acessível aos 
sentidos e às emoções o salto vertiginoso para dentro da virtualização”, 
a arte pode também “intervir ou interferir no processo”, Pierre Lévy  diz:

“A arquitetura e o design fundamentais de nosso tempo acaso não são 
os do hipercorpo, do hipercórtex da nova economia dos acontecimentos 

e da abundância, do flutuante espaço dos saberes?”6

E assim, segundo Lévy – no que tem a companhia prestigiosa de Felix 
Guattari7 e muitos outros –, a arte, o design e a arquitetura compartilham 
do mesmo desafio cultural imposto pela virtualização a nossa sociedade. 
A meu ver, Lévy sugere que design e arquitetura se constituem em veí-
culos possíveis, adequados e, talvez, indispensáveis ao modo de fazer 
da obra de arte contemporânea8.

7. O ESPAÇO DOS ACONTECIMENTOS
Retomando Tassinari9, vale alertar que “a comunicação entre espaço da 
obra e o espaço em comum não torna, porém, uma instância indistinta 
da outra”; quer dizer, por mais que o espaço da obra “imite” o espaço 
em comum, dele se aparta obrigatoriamente. Caso contrário,  com ele 
se confundiria e não teríamos, afinal, uma obra de arte e sim uma parte 
do espaço comum10.
Na situação contemporânea de fricção espacial, senão de hibridismo, que 
estamos estudando, a condição artística advém dos “sinais do fazer” da 
obra de arte nela inserida. São também os sinais do fazer que fornecem 
os limites a partir dos quais se abandona o espaço da arte e se adentra 
no mundo comum, o território arquitetônico e urbanístico. E vice versa11. 
A essa altura, para colocar em jogo o conceito de ‘cíbrido’ (cybrid) desenvol-
vido por Peter Anders12, cabe ponderar como irá se comportar o espaço quan-
do se considera a virtualização nas situações anteriormente abordadas?
Lembremos de Lévy quando afirma 

“Um novo tipo de artista aparece, que não conta mais história. É um 
arquiteto do espaço dos acontecimentos, um engenheiro de mundos 

para bilhões de histórias por vir. Ele esculpe o virtual.” 13

O espaço dos acontecimentos deve ser, pois, aquele de “bilhões de histó-
rias por vir”, histórias não realizadas, nem sequer projetadas, porque são, 
em potência, virtuais. Característica essa que se adapta com perfeição à 
Teoria da Emergência e do Caos desenvolvida pela física contemporânea.
Importa observar que Emergência e Caos são teorias aplicadas inten-
samente nos artefatos e pesquisas científicas na área da biologia e da 
física, assim como na área tecnológica, e que, agora, avançam forte-
mente nas artes plásticas, no design gráfico e na mídia digital. Elas 
trabalham com tendências induzidas e resultados imprevisíveis, porém, 
dentro de um certo recorte de possibilidades14.
  
8. A TERRITORIALIDADE DO VIRTUAL
Foi o arquiteto Peter Andres que propôs a terminologia ‘cíbrido’, como “am-
pliação da membrana entre o digital e o real”, induzindo o reconhecimento  
do que denomino uma territorialidade necessária e própria ao virtual. 

A palavra ‘territorialidade’, nesse caso, afasta-se do conceito geográfico 
e arquitetônico e mesmo epistemológico associado à palavra ‘território’, 
pois não se limita nem se compromete com as acepções convencionais 
relativas ao espaço material, nem mesmo ao espaço atualizado que, 
enfim, opor-se-ia ao espaço virtual.
Membrana espessa e transversa, o cíbrido é um espaço sem território 
geográfico e sem lugar antropológico determinados a priori, e também 
sem tempo histórico tradicional (a-tempo; vide mais adiante). Um lugar 
líquido e propício aos acontecimentos informacionais, midiáticos e digi-
tais por excelência, que engendram o novo contemporâneo.  
O novo na contemporaneidade, tudo leva a crer, surgirá dessa territorialida-
de do virtual que possibilita o hipercórtex e o hipercorpo, e onde o humano 
torna-se parte da equipagem on-line e off-line, cíbrida, agindo cooperati-
vamente entre o espaço da arte demarcado pelo fazer da obra e o espaço 
virtual sinalizado pelo ciberespaço movido a interatividade e hipertextos.

9. CONCLUSÕES
A demanda do espaço do virtual, que, por sua transversalidade15, leva 
ao conceito de ‘espessamento’, ou de ‘membrana’ como fala Anders, 
entre o mundo digital e o mundo comum – entre o virtual e o atual, entre 
o informacional e o material –, guarda semelhança com as instâncias 
dimensionais da arte moderna e contemporânea, o espaço da obra e o 
tempo do fazer da obra.
A territorialidade do virtual, por exemplo, nada mais é que o espaço 
possível nessa instância. Os eventos virtuais, para se atualizarem, de-
mandam a territorialidade sinalizada pela presença da interface qual 
membrana interativa que conecta e realiza as instâncias do mundo ma-
terial com as do mundo informacional.
Ela não se restringe ou se define por extensão; pelo contrário, ocupa 
todas as dimensões do espaço e mais o seu devir. Assim, ela, por reci-
procidade, também define seu tempo. Um a-tempo, aliás. Tempo sem 
passagem, pois, na rede, ao menos em teoria, a atualização é sempre 
possível. E, como nada se perde da informação digital – a passagem do 
tempo, aquilo que normalmente define e confere a natureza do conceito 
–, a degradação, para ela, inexiste. 
Quando Lévy, então, fala do artista de hoje que “esculpe o virtual”, lem-
bremos que essa matéria escultórica deverá dar conta da territorialidade, 
qualidade de território, no caso, o virtual, e não de espaço geográfico ou 
arquitetônico de que é prioritariamente o seu conteúdo, o espaço interior. 
Mesmo porque grande parte das intervenções artísticas urbanas ocorre 
nos interstícios construídos, nos desvãos do meio urbano, onde a popu-
lação protagoniza, com os artistas, a ação.
E, quando ele fala do aparecimento de um novo artista “que não conta 
história”, além do rompimento moderno com a tradição dos relatos clás-
sicos e tradicionais e da afirmação da superfície, do material e do fazer 
da obra, lembremos do a-tempo engendrado no virtual. 
Concepção que parece abandonar todos os parâmetros tradicionais da 
arte e do projeto, mesmo os do modernismo; mas isso só ocorre se vir-
mos os eventos dentro de instâncias virtuais. 
Se, entretanto, virmos como eventos de existência própria, pré-virtual, 
o mundo continua igual, só que com mais possibilidades técnicas. O 
custo desta última visão, porém, talvez cobre um preço muito grande no 
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7 and many others –, art, design and architecture share the same cultural chal-
lenge imposed to our society by virtualization.
In my point of view, Lévy suggests that design and architecture constitute 
themselves in possible, adequate and, maybe, indispensable vehicles to the 
contemporary work of art’s way of doing8.
 
7. THE HAPPENINGS SPACE
Getting back to Tassinari9, it is worth to alert that “the communication between 
work space and common space does not make, nevertheless, one instance in-
distinct from the other”; that is, even if the work space “imitates” the common 
space, it forcibly gets apart from it. If not so, they would mix up, and then we 
would not have a work of art, but a part of the common space10. 
In the contemporary situation of spatial friction, if not of hybridism, that we 
are studying, the artistic condition comes from the work of art “doing signs”, 
in it inserted. The doing signs also provide the limits from which the art space 
is left and one enters the common world, the architectonic and urban territory. 
And vice versa11.
At this point, to put at stake the concept of “cybrid” developed by Peter 
Anders12, it is proper to ponder how will space behave when virtualization is 
considered on the previously discussed situations?
Let’s remind Lévy when he states

“A new kind or artist show up, who does not tell histories any more.
He is the happenings space architect, an engineer of worlds for billions of 
histories to come. He sculpts the virtual.”13 

The happenings space shall so be that of “billions of histories to come” histo-
ries not accomplished, not even outlined, because they are potentially virtual. 
This characteristic adapts itself perfectly to the Emergency and Chaos Theory 
developed by contemporary physics. 
It is important to observe that Emergency and Chaos are theories intensely ap-
plied on the scientific artifacts and research in the biology and physics areas, 
as well as the technologic area, and that now advance strongly in plastic arts, 
in graphic design and in digital media. They work with induced tendencies and 
unpredictable results, yet inside a certain possibilities’ interval14.

8. VIRTUAL’S TERRITORIALITY
It was architect Peter Anders who proposed the terminology ‘cybrid’ as “the 
membrane enlargement between digital and real”, inducing the recognition of 
what I call the virtual’s proper and necessary territoriality.
The word ‘territoriality’, in this case, becomes apart from the geographic and 
architectonic and even epistemological concept associated to the word ‘terri-
tory’, as it is not limited or committed to conventional acceptations related to 
material space, not even to the updated space that, ultimately, would oppose 
itself to the virtual space. 
Thick and transverse membrane, cybrid is a space without geographic territory and 
anthropological place determined a priori, and also without traditional historical 
time (non-time; see later on). A liquid place, appropriate to informational, media 
and digital happenings par excellence, which engenders the new contemporary.
 Everything leads to the belief that the new contemporaneousness will arise from 
this virtual territoriality which makes possible the hypercortex and the hyperbody, 
and where the human becomes part of the cybrid on-line off-line equipage, 

acting co-operatively between the art space delimited by the work doing and the 
virtual space signalized by cyberspace moved by interactivity and hypertexts. 
9. CONCLUSIONS
The virtual space’s demand, which by its transversality15 leads to the concept 
of ‘thickening’, or of ‘membrane’ as Anders says, between the digital world and 
the common world – between the virtual and the present, between the informa-
tional and the material –, bears a resemblance to the dimensional instances of 
modern and contemporary art, the work space and the work doing time. 
The virtual territoriality, for example, is nothing more than the space possible 
in this instance. The virtual events, to become up-to-date, demand the territo-
riality signalized by the presence of the interface as an interactive membrane 
that connects and consummates the instances of the material world with those 
of the informational world.
 It is not limited or defined by extent; on the contrary, occupies all the space di-
mensions, plus its transformations. Thus, by reciprocity, it also defines its time. 
A non-time, on the other hand. Time without passing, as at the net, at least in 
theory, updating is always possible. And, as nothing of the digital information 
is lost – the passing of time, that thing that normally defines and confers the 
concepts nature –, degradation, for it, does not exist.
So, when Lévy talks about the present artist who “sculpts the virtual”, we 
must remember that this sculptural matter shall account for the territoriality, 
territory quality, in this case the virtual and not the geographic or architectonic 
space, of which its contents are mainly made, interior space.
That’s because big part of urban artistic interventions occur at the built 
interstices, at the urban environment garrets, where the population, with the 
artists, performs the action.
And, when talking about the appearance of a new artist “who does not tell a 
history”, besides the modern rupture with the tradition of classic and tradi-
tional narratives and of the surface, material and the work doing assertion, 
let’s recall the non-time engendered in the virtual.
This conception seems to abandon all of art and project’s traditional parameters, even 
the modernism ones; but this occurs only if we look at events inside virtual instances.
If, however, we look at them as events with an existence of their own, pre-
virtual, the world remains the same, just with more technical possibilities. 
The cost of this last vision, however, will perhaps charge a very high price 
from reality actions and structure which, presently, asks for the happenings 
polyphony and social interaction.
So, in the first option, artists, designers and architects play a special function, 
not simply because they plan the moment’s cultural values with efficiency 
and reverberate them suitably, but rather because they are professionals who, 
normally, look at themselves as an interface, a cybrid membrane.
 As Bonsiepe states – talking about the designer, but it fits totally to 
the architect:

“Interface is (…) the design’s central theme (…) in the center of its interests 
is found the socio-cultural efficiency in daily life (…) phenomena of use, that 
is, the artifacts integration to daily culture.”16

 
On the other hand, great part of contemporary artists, especially after the 
decade of 1990, use reality as a planner uses a tool that makes possible and 
resolves an action with efficiency.
Updates happenings, present or not, that art must efficiently illuminate, 



32

alcance das ações e da tessitura do real que, hoje, pede a polifonia e a 
interação social dos acontecimentos. 
Destarte, na primeira opção, artistas, designers e arquitetos jogam 
especial função, não simplesmente porque planejem com eficiência e 
reverberem adequadamente os valores culturais do momento, mas, an-
tes, porque são os profissionais que, normalmente, se veem como uma 
interface, uma membrana cíbrida. 
Como afirma Bonsiepe – falando do designer, mas que se aplica total-
mente ao arquiteto:

“A interface é (...) o tema central do design (...) no centro do seu 
interesse se encontra a eficiência sociocultural na vida cotidiana (...) 

fenômenos de uso, ou seja, a integração dos artefatos a 
cultura cotidiana.”16

Por outro lado, boa parte dos artistas contemporâneos, especialmente 
após a década de 1990, joga com a realidade como um projetista joga 
com a ferramenta que possibilita e resolve uma ação com eficiência. 
Atualiza acontecimentos, presenciais ou não, que a arte deve iluminar 
com eficiência, aí incluída a poesia, as práticas adormecidas, evanes-
centes e indispensáveis da intersubjetividade humana.

NOTAS

1. Cf. ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. pp. 17-28.
2. BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/
IEL, 1997. Os domínios ontológicos a que Bonsiepe alude são usuário, 
tarefa e artefato. Cf. p. 10-17.
3. Cf. Ibidem, p. 12.
4. TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 
2001. Cf. especialmente o Cap. V – A obra de arte e o espectador con-
temporâneo, p. 133-153.
5. BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins, 2009.
6. LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2003. Cf. p. 
148 e, para os aspectos referidos no trabalho, vide Epílogo, p. 147-150.
7.GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: 
Editora 34, 2006.
8. Tal afirmação demanda recortes e explicações que, evidentemente, esse 
trabalho não pode resolver, abordando-os somente de modo preliminar.
9. Cf. TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
10. Ibidem. Para essa análise, vide especialmente o Capítulo III, “O 
mundo da obra e o mundo em comum”, pp. 75-95. Eu diria algo se-
melhante se pudéssemos estudar, nesta oportunidade, os limites dos 
fazeres profissionais que, por mais que se aproximem e assemelhem, 
penso não se indistinguirem, jamais.
11. Segundo o autor, ao reivindicar a totalidade do mundo comum, o 
espaço da arquitetura e do urbanismo “é antes o próprio mundo comum 
edificado.”
12. ANDERS, Peter. Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic 
Spaces. New York: McGraw-Hill, 1999. Verifique também interessante 
experiência biológica feita em 2008 na Inglaterra em http://www.time-

sonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article3663033.ece
13. LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2003. Cf. p. 149.
14. O FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que ocorre 
periodicamente em São Paulo, por exemplo, abriga inúmeros trabalhos 
deste tipo, sendo que a edição anterior propôs a Emergência como o 
próprio tema do evento. Na presente edição (2009), o autor deste depoi-
mento teve a oportunidade de orientar, como Trabalho Final de Gradua-
ção na FAUUSP, o desenvolvimento do projeto e protótipo Mesa Interativa 
Sensível a Multi-toques, de Luis Felipe Carli, que utiliza a complexidade 
organizada e a emergência na produção de imagens gráficas. Cf. www.
file.org.br/file2009/press_sp/
15. Vide Felix Guattari, ibidem.
16. BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 
1997. p.17.
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there included poetry, the human inter-subjectivity sleeping, vanishing and 
indispensable practices. 

NOTES

1. Cf. ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
pp. 17-28.
2. BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 
1997. The ontological domains to which Bonsiepe alludes are the user, the task 
and the artifact. Cf. p. 10-17.
3. Cf. Ibidem, p. 12.
4.TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. Cf. 
specially Cap. V – A obra de arte e o espectador contemporâneo (The art work 
and the contemporary spectator), p. 133-153.
5. BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins, 2009.
6. LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2003. Cf. p. 148 and, 
for the aspects referred to in the work, see Epilogue, p. 147-150
7. GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 
34, 2006.
8. Such affirmative demands interpositions and explanations that, evidently, 
this work cannot solve, approached here only in a preliminary way.
9. Cf. TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
10. Ibidem. For this analysis, see specially Chapter, “O mundo da obra e o 
mundo em comum” (The work world and the common world), pp. 75-95. I would 
say something alike if we could study, in this opportunity, the limits of the 
Professional doings that, even coming close and being alike, do not become 
indistinct, never, so I think.
11. According to the author, when reclaiming the totality of the common world, 
the architecture and urban space “is rather the constructed common world.”
12. ANDERS, Peter. Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic Spaces. 
New York: McGraw-Hill, 1999. Check also the interesting biological experience 
performed in 2008, in England, at http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_
style/health/article3663033.ece
13. LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2003. Cf. p. 149.
14. FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (Electronic Language 
International Festival), held periodically in São Paulo, for example, shows innu-
merable works of this kind, being that last year’s edition proposed Emergency 
as the event’s theme. In the present edition (2009), this statement author had 
the opportunity of orienting, as Graduation Final Work at FAUUSP, the project 
and prototype development of Mesa Interativa Sensível a Multi-toques (Multi-
touches Sensitive Interactive Table), of Luiz Felipe Carli, which uses organized 
complexity and emergency in the production of graphic images. Cf. www.file.
org.br/file2009/press_sp/
15. See Felix Guattari, ibidem.
16. BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997. p.17 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

ANDERS, Peter. Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic Spaces. New 
York: McGraw-Hill, 1999
BISHOP, Claire. Participation. Cambridge: MIT Press, 2006.
BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997.
BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins, 2009. 
GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 
34, 2006.
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2003.
TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2001.
ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Links
SPOTS, Berlim http://realities-united.de/#PROJECT,81,3,V25
Bix, Kunsthaus Graz http://realities-united.de/#PROJECT,69,3,V8
AAmp, Simgapura http://realities-united.de/#PROJECT,140,3,V22
ENESS, LightScraper http://www.electronicmiracles.com/lightscraper/movies/
ENESS%20LightScraper%20feb09%20720.mov
Phyletic Museum, live projection, Robert Seidel http://www.ingernet.de/rs/
phyletic-museum_live-projection_robert-seidel.mov
Blinkenlights Arcade (2002), Bibliothèque nationale de France, Paris, France
http://blinkenlights.net/arcade
Palazzo Moretti, Claudio Sinatti. Milano http://vimeo.com/764513
Eness, Skipping Digital http://www.electronicmiracles.com/
Puma “Lift” http://motionographer.com/theater/puma-lift/
Primal Source, Haque Design. Califórnia http://haque.co.uk/primalsource.php
Extreme Sheep LED Art http://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw
Urban Screen. Bremen http://www.urbanscreen.com/

CARLOS ZIBEL COSTA 
Graduation and Post-Graduation Associated Professor at University of São Paulo 
for the Courses of Architecture and Town Planning and of Design. Current Coor-
dinator for the Design Course of FAUUSP.



34

JAIME PRADES



35



36

Apesar de o termo sustentabilidade ocupar a vida cotidiana da maioria 
dos cidadãos, pode-se afirmar que a nossa sociedade ainda está muito 
longe de atingir patamares mínimos aceitáveis quando analisamos os 
aspectos ambientais, sociais e econômicos. Este famoso tripé faz com 
que as decisões fiquem não só mais complexas, uma vez que estes fatores 
são interligados e dependentes, mas também reforça o conceito de que a 
noção desta tão sonhada “sustentabilidade” é sim um processo contínuo 
e gradativo, e sempre será buscada como um meio, e não como um fim.
Na arquitetura também se observa o mesmo processo. A populariza-
ção e a politização do termo sustentabilidade, porque acompanhada de 
muitas confusões conceituais, acabou trazendo grande dificuldade de 
aplicação de sua teoria na prática. Arquitetura verde, ecológica, sus-
tentável, de baixo impacto ambiental, ambientalmente correta, dentre 
outros termos, emergiram neste universo de incertezas como soluções 
mágicas para problemas que, embora tenhamos que enfrentar, estamos 
ainda, na maioria dos casos, longe de solucionar. 
Neste contexto, a responsabilidade pelos impactos gerados no meio am-
biente tem gerado grandes reflexões acerca das decisões tomadas não 
só no âmbito das edificações, mas também quanto ao planejamento e 
desenho urbano das nossas cidades. Na realidade, as cidades devem 
ser o grande foco de ações rumo a um futuro mais sustentável, uma vez 
que edificações sustentáveis podem ter uma contribuição efetiva em 
cidades mais sustentáveis.
Apesar das controvérsias existentes acerca da consequência de con-
centração de população em áreas relativamente pequenas e do impac-
to gerado no meio ambiente, é fundamental a implementação de uma 
cultura de projeto que involva planejamento, desenho urbano e projeto 
de edificações, objetivando torná-las mais comprometidas com a qua-
lidade de vida e o consumo eficiente de recursos no ambiente urbano. 
Atualmente, mais de 50% da população mundial vive em cidades e, 
segundo previsões do Banco Mundial, em 2050 este percentual será de 
75%, alcançando a marca de 500 milhões de habitantes nas megacida-
des (www.worldwatch.org). No ano 2000 já existiam cerca de 57 cidades 
no mundo com mais de 5 milhões de habitantes, sendo que 44 destas 
encontram-se em países em desenvolvimento (www.worldwatch.org). No 
Brasil, em 1975, a população nas cidades era de 51%; para 2025, a 
projeção é de 89%, sem a urbanização necessária. 
O crescimento das cidades nos países em desenvolvimento tem se dado 
de maneira acelerada e pouco ou nada planejada. Com o crescimen-

to urbano, tem-se observado o consequente aumento dos problemas 
sociais, como criminalidade, aumento dos assentamentos informais e 
agravamento do trânsito. Nas cidades latino-americanas, o percentual 
de “cidade informal”, em muitos casos, é maior que o da cidade formal. 
Com tudo isso, a segregação social também aumentou, anulando a fun-
ção essencial da cidade: a convivência e a oportunidade de motivação 
dos cidadãos, um dos aspectos principais na base da formação de uma 
sociedade mais sustentável. Nesse contexto, as ferramentas do desenho 
urbano, acompanhadas de uma redistribuição da densidade, guardam 
o potencial de levar acesso às necessidades básicas a grande parte 
da população excluída do ambiente urbano consolidado e de qualidade 
ambiental. Paralelamente, sabe-se que o problema da mobilidade na 
cidade não é uma questão para ser resolvida exclusivamente com base 
em estratégias e tecnologias de transporte, mas sim com a integração 
entre soluções de planejamento, desenho urbano e transporte.
Sobre a ótica ambiental, o tema da sustentabilidade traz uma série de 
desafios para o futuro das sociedades modernas, em especial para as 
megacidades (com mais de 10 milhões de habitantes), cujos recursos 
de água e energia são cada vez mais preciosos. Paralelamente, a qua-
lidade ambiental nas cidades é comprometida pela dependência do au-
tomóvel e suas consequências para a poluição do ar, o ruído urbano e 
a lenta mobilidade urbana devido aos constantes congestionamentos; 
pela falta de espaços públicos que promovam a socialização e a diver-
sidade; pela falta do verde e, em muitos casos, pela falta de infraestru-
tura básica, dentre outros fatores. 
Neste grupo estão as cidades de Tókio, Cairo, Cidade do México, São 
Paulo e muitas outras. Muitos são os impactos e as medidas que podem 
ser tomadas no âmbito da arquitetura e do urbanismo em busca de 
cidades mais sustentáveis e melhor qualidade e eficiência ambiental. 
As diretrizes de projetos urbanos, que envolvem o desenho do espaço 
público e dos espaços abertos configurados pelas edificações e a infra-
estrutura urbana, guardam o potencial do adensamento populacional e 
suas vantagens energéticas, ambientais e econômicas da infraestrutu-
ra de transportes, além de possibilitar a concentração da diversidade de 
atividades sócio-econômicas, em um ambiente construído de qualidade 
ambiental e eficiência energética. 
Considerando o desempenho ambiental dos edifícios e dos espaços 
abertos, as variáveis ambientais a serem consideradas no projeto urba-
no devem ser: incidência da radiação solar e disponibilidade de luz na-
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In spite of the fact that the term sustainability occupies the majority of citizens’ 
everyday life, it can be stated that our society is still very far from reaching mini-
mum acceptable levels when environmental, social and economic aspects are 
analyzed. This famous tripod makes decisions not only more complex, as these 
factors are interlinked and dependent among them, but also reinforces the concept 
that the notion of this so dreamed “sustainability” is a continuous and gradual 
process, and will be searched for as a means and not as an end in itself.
In architecture the same process is also observed. The popularization and politiciz-
ing of the term sustainability, as it is followed by much conceptual confusion, bring 
great difficulties for its theory’s practical application. Green, ecological, sustainable, 
of low environmental impact, environmentally correct architecture, among other 
terms, emerged in this uncertain universe as magical solutions for problems which, 
although we have to face, we are still far from solving, in the majority of cases. 
In this context, the responsibility by environmental generated impacts has led to 
great reflections on the decisions taken not only in the constructions scope but 
also in the planning and urban design of our cities. In fact, the cities must be the 
great actions focus towards a more sustainable future, as sustainable buildings 
may contribute effectively to more sustainable cities.
In spite of the existing controversies on the consequences of population con-
centration in relatively small areas and the impact on the environment, it is 
fundamental the implementation of a project culture which involves planning, 
urban design and construction project, aiming to make them more committed to 
life quality and resources efficient use in the urban environment.
Presently, more than 50% of the world population lives in cities and, according 
to World Bank previsions, in 2050 this percentage will be 75%, reaching the 
mark of 500 million inhabitants in the mega cities (www.worldwatch.org). In 
the year 2000 there were already about 57 cities in the world with more than 5 
million inhabitants, being 44 of these in developing countries (www.worldwatch.
org). In Brazil, in 1975, the population of cities was 51%; for 2025, the projec-
tion is 89%, without the necessary urbanization. 
The developing countries’ cities growth has happened in an accelerated and 
little or nothing planned way. With the urban growth, the consequent increase 
in social problems has been observed, as criminality, increase in informal land 
occupation and the worsening of traffic problems. In Latin America cities, the 
percentage of the “informal city” is, in many cases, greater than the formal 
city. With all these problems, the social segregation also increased, nullifying 
the essential function of the city: life in society and the citizens’ motivation 
opportunity, one of the main aspects in the foundation of a more sustainable so-
ciety formation. In this context, the urban design tools, accompanied by density 

redistribution, have the potential of taking basic needs access to a great part 
of the population which is excluded from the good quality consolidated urban 
environment. At the same time, it is known that the city’s mobility problem is not 
a matter to be treated exclusively based on transportation technologies, but with 
the solution integration of planning, urban design and transportation.
From the environmental point of view, the theme sustainability brings a series of 
challenges for modern societies’ future, especially for the mega cities (with over 
10 million inhabitants), which resources as water and energy are more and more 
precious. At the same time, the environmental quality of the cities is endangered 
by the car dependency and its consequences for air pollution, urban noise and 
low urban mobility due to frequent traffic jams; by the lack of public spaces that 
promote socialization and diversity; by the lack of green and, in many cases, by 
the lack of basic infrastructure, among other factors. 
In this group are cities of Tokyo, Cairo, Mexico City, São Paulo and many others. 
There are many impacts and many measures that can be taken in the scope of 
architecture an urbanism in the pursuit of more sustainable and with better 
quality and environmentally efficient cities. The urban projects directives, which 
involve the design of public spaces and of open spaces shaped by buildings 
and urban infrastructure, have the potential of population densification and its 
energetic, environmental, economic and of transport infrastructure advantages, 
besides making possible the socio-economic activities concentration, in a built 
ambient having environmental quality and energetic efficiency. 
Considering the environmental performance of buildings and open spaces, the en-
vironmental variables to be considered in the urban project shall be: solar radiation 
incidence and natural light availability at the façades; urban noise spreading and 
intensity; pluvial waters management; urban airing, air quality and general condi-
tions of the several urban microclimates (where the influence of green and urban 
airing is felt); and, finally, the buildings energetic efficiency added to possible 
clean energy production (through photovoltaic panels and water heating plates). 
The principles of urban design in connection to the environmental performance 
show how the buildings position, shape and footprint (gabarito), their settling 
and open spaces configuration cause an impact on the complex environmental 
quality. The shadow effect of one building over the other, which is more signifi-
cant in the case of higher and closer buildings, as well as the wind turbulence 
creation, are advantageous effects for our hot and wet climate in which shadow 
and ventilation are welcomed practically all year round, as it is welcomed the 
consequent pollution scattering at the pedestrian level, due to ventilation. 
However, attention shall be paid to sun minimum access guaranty, important for 
residential buildings and which is the result of façade orientation as much as of
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tural nas fachadas; propagação e intensidade do ruído urbano; manejo 
de águas pluviais; ventilação urbana, qualidade do ar e as condições 
gerais dos vários microclimas urbanos (onde se é vista a influência do 
verde e da ventilação urbana); e, finalmente, a eficiência energética dos 
edifícios somada à possibilidade de geração de energia limpa (por meio 
de painéis fotovoltaicos e placas aquecedoras de água). 
Os princípios do desenho urbano em relação ao desempenho ambiental 
mostram como a posição, a forma e o gabarito dos edifícios, o arranjo 
dos mesmos e a configuração dos espaços abertos impactam sobre a 
qualidade ambiental do conjunto. O efeito de sombreamento de um edifício 
sobre o outro, que é mais significativo no caso de edifícios mais altos e próxi-
mos, assim como a criação de turbulências de vento, são efeitos vantajosos 
para o nosso clima quente e úmido, em que a sombra e a ventilação são bem 
vindas praticamente por todo o ano, assim como é bem vinda a consequente 
dispersão de poluição no nível do pedestre, que se dá com a ventilação. 
No entanto, deve-se atentar para a garantia do mínimo acesso ao sol, im-
portante para os edifícios residenciais e que é resultante tanto da orientação 
das fachadas como da configuração morfológica do entorno construído. No 
campo das tecnologias prediais, projetos de quadras e bairros urbanos em 
cidades europeias e norte-americanas começam a adotar as redes de res-
friamento e aquecimento distrital (ainda totalmente inéditas no cenário bra-
sileiro), em que os sistemas de aquecimento e resfriamento são projetados 
por conjuntos de edifícios e não mais isoladamente, aumentando, assim, a 
eficiência final do conjunto. No entanto, muitas das cidades grandes como 
São Paulo ainda abordam o projeto urbano sem a análise das oportunidades 
ambientais, energéticas e tecnológicas geradas pelo adensamento (popula-
cional e da forma construída), para um melhor desempenho ambiental do 
meio urbano e das edificações. 
No que tange à questão energética da sustentabilidade urbana, os edi-
fícios têm uma participação significativa. Em geral, as edificações são 
responsáveis por cerca de 50% do consumo de energia elétrica das cida-
des em países industrializados e em desenvolvimento. Grande parte dessa 
energia é consumida na geração do conforto ambiental para os usuários 
nos edifícios comerciais, ou seja, ar condicionado, iluminação artificial e 
aquecimento de água. Nesse contexto, no Brasil, o potencial de conser-
vação de energia em prédios existentes pode ser de até 30% por meio de 
intervenções de reabilitação tecnológica, potencial este que chega a 50% 
em caso de edifícios novos projetados com base em critérios de desempe-
nho ambiental e energético (www.eletrobras.com/procel). 
Tomando-se como base o tamanho do estoque de edifícios existentes, 
torna-se evidente que uma das mais importantes vias de ação rumo à 
sustentabilidade em edifícios e cidades é a reabilitação física e tecnoló-
gica (retrofit) como alternativa primordial do crescimento urbano atual.
De longa data, os arquitetos têm consciência das possibilidades de se 
projetar edifícios que mantenham bom diálogo com seu entorno e com 
a natureza com a intenção de propiciar conforto ambiental aos seus 
usuários, o que se refletia na prática da eficiência energética mesmo 
em épocas em que a questão energética não estava em pauta de crise. 
Na arquitetura moderna da América do Sul, a introdução dos conceitos 
e da prática da chamada Arquitetura Bioclimática foram inicialmente 
propostos por profissionais do Brasil já na década de 30 (com vários 
exemplos construídos e mesmo uma influência nos valores do mercado 
da construção civil até meados dos anos 60); entre os pioneiros estão 
os arquitetos urbanistas Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduar-

do Reidy, Rino Levi, Vilanova Artigas, e outros. Neste período, inúmeras 
construções se destacaram pela atenção à iluminação natural, introdu-
zindo cuidados com a proteção contra o calor do sol, pelo aproveitamen-
to da luz natural e pelo estabelecimento de rico diálogo com a natureza, 
mantido pelo tratamento paisagístico, interno e externo aos edifícios. 
No momento presente, a arquitetura brasileira possui todas as possi-
bilidades de responder, mais uma vez, com qualidade aos complexos e 
preocupantes desafios atuais, atuando em equipes multidisciplinares.  
No âmbito do consumo energético dos edifícios, a inexistência de cri-
térios e parâmetros de desempenho reconhecidos pela normatização 
nacional, contemplando as diferentes zonas climáticas do país e as 
especificidades de cada tipo de uso, dificulta a formação de uma visão 
crítica de propostas aclamadas como eco-eficientes ou mesmo susten-
táveis. Certamente, a elaboração de critérios desta natureza seria um 
incentivo tanto a políticas públicas de eficiência energética, de resulta-
dos com abrangência nacional, como à realização de empreendimentos, 
dos mais variados usos e portes, verdadeiramente de menor impacto 
ambiental no que se refere à temática energética. 
No Brasil contemporâneo, destaca-se a obra do arquiteto João Figueiras 
Lima, que, desde o início de sua carreira, há mais de cinco décadas, 
sempre incorporou as preocupações ambientais, bem demonstradas em 
todos os hospitais da rede Sarah. Devem ser citados ainda os novos 
Centros de Pesquisas da Petrobrás; um, em construção no Rio de Ja-
neiro, com autoria do escritório Zanettini Arquitetura S.A. (co-autoria do 
arquiteto José Wagner García), trazia, no edital do projeto arquitetônico, 
as questões chamadas de eco-eficiência como mandatórias. 
Positivamente, a grande maioria dos concursos públicos para projetos 
de arquitetura no país cobra soluções de projeto e tecnologia em prol 
do menor impacto ambiental das construções. Paralelamente, uma sé-
rie de conselhos reunindo especialistas de várias áreas do projeto e da 
indústria da construção começa a se formar no país para dar direção a 
um desenvolvimento mais sustentável dos nossos edifícios e cidades. 
No entanto, todas estas iniciativas ainda são muito pontuais e preci-
sam ganhar repercussão e crescer em escala. Para alcançar resultados 
expressivos nacionalmente quanto a edifícios de menor impacto am-
biental, o instrumento da lei é, sem dúvida, fundamental. Os ganhos 
ambientais e energéticos repercutem diretamente em benefícios para 
as dinâmicas sócio-econômicas da vida urbana; por isso, espera-se que 
a sociedade se torne cada vez mais consciente e exigente quanto à qua-
lidade arquitetônica, ambiental e energética dos nossos edifícios, com 
leis assumidas pelo Governo Federal e do Estado. 
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techniques, urban blocks and neighborhoods projects in European and North 
American cities are beginning to adopt district cooling and heating nets (still 
totally absent from the Brazilian scenery), in which heating and cooling systems 
are planned for groups of buildings and not separately, this way increasing the 
complex’s final efficiency. However, many big cities like São Paulo still think the 
urban project without an analysis of environmental, energetic and technological 
opportunities created by (population and buildings) densification, for a better 
urban ambiance and buildings environmenta l performance.
Regarding the urban sustainability energetic issue, buildings have a significant 
participation. Generally, buildings are liable for about 50% of electric energy 
use of the cities in industrialized and developing countries. A great part of this 
energy is used in environmental comfort creation for users in commercial build-
ings, that is, air conditioning, artificial light and water heating. In this context, 
in Brazil, the energy conservation potential in existing buildings can be of up to 
30% through technological rehabilitation interventions, and this potential can 
reach 50% in the case of new buildings which projects are based in environmen-
tal and energetic performance criteria (www.eletrobras.com/procel). 
Based on the existing buildings quantity, it is evident that one of the most important ac-
tion paths towards sustainability for buildings and cities is the technological and physi-
cal rehabilitation (retrofit) as a primordial alternative for the present urban growth.
For a long time architects have been conscious of the possibility of designing buildings 
which keep a good dialogue with their surroundings and with nature, intending to pro-
pitiate environmental comfort for the users, and this reflected in energetic efficiency 
practice even at times when the energetic issue was not critical as it is now.
In South America modern architecture, the introduction of concepts and practice 
of the so called Bioclimatic Architecture were initially proposed by Brazilian pro-
fessionals already during the 1930 years (with several examples built and with 
civil construction market values influence up to the middle of the 1960 years); 
among the pioneers are the urbanist architects Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 
Afonso Eduardo Reidy, Rino Levi, Vilanova Artigas, and others. In this period a 
great number of constructions stood out by the attention to natural illumination, 
introducing concerns about protection against sun heat, good use of natural 
light and by establishing a rich dialogue with nature, kept by the buildings’ in-
ternal and external landscape treatment. Now Brazilian architecture has all the 
possibilities of answering, once more, to the complex and troublesome present 
challenges with quality, acting in multidisciplinary teams. 
In the scope of buildings energetic use, the lack of existence of performance 
criteria and parameters recognized by national standardization, considering the 
different climate zones of the country and each kind of use specifications, makes 
difficult the formation of a critical view for proposals proclaimed as eco-efficient 
or even sustainable. Certainly, the elaboration of these kind of criteria would be 
an incentive for the energetic efficiency public policies, with nationally compris-
ing results, as much as to the enterprises execution, of variable uses and sizes, 
truly of lesser environmental impact regarding the energy theme. 

In contemporary Brazil the work of architect João Figueiras Lima stands out; 
since his career beginning, over five decades ago, he always included environ-
mental concerns in his projects, well demonstrated in all the Sarah hospitals 
net. Also, the new Petrobrás Research Centers shall be mentioned; one of them, 
under construction in Rio de Janeiro, with Zanettini Arquitetura S.A. authorship 
(co-authorship of architect José Wagner Garcia) had, in the architecture project 
edict the issues called eco-efficiency as mandatory.
Positively, the great majority of public biddings for architecture projects in the 
country demands project and technology solutions for a lesser environmental 
impact in buildings. At the same time, a series of councils congregating special-
ists in several areas of project and of the building industry start to be formed in 
the country to give direction to a more sustainable development of our buildings 
and cities. However, all these initiatives are still very sparse and have to gain 
repercussion and grow in scale. To reach nationally expressive results regarding 
lesser environmental impact buildings, the instrument Law is, no doubt, funda-
mental. The environmental and energetic gains result directly in benefits for ur-
ban life socio-economic dynamics; so, it is expected that society becomes more 
and more conscious and demanding regarding the architecture, environmental 
and energetic quality of our buildings, with laws taken over by the Federal and 
State Governments.
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CIDADE
PARA TODOS

WAYS TO VISION
What are our concepts for the future of the city? This question is 
where the German entry starts. Though it may sound simple, it is 
a difficult one to answer. And though it may be broad, it is a criti-
cal one for the future of our planet. Given that our cities continue 
to grow, our future will be influenced by our urban way of life, our 
consumer habits, our mobility and how we deal with the unknown.  

MODOS DE VISÃO
Que conceitos temos para o futuro das ci-
dades? Esta questão é colocada no início-
da contribuição alemã. A questão parece 
simples, mas é difícil respondê-la. 
Ela é aberta, mas trata-se de uma questão 
existencial para o futuro do nosso planeta. 
Pois o ritmo em que as cidades crescem 
também determina o nosso futuro com 
o modode vida urbano, nosso consumo, 
nossa mobilidade, e como lidamos com o 
desconhecido.

CITY 
FOR ALL



44



45

GE
RM

AN
Y

AL
EM

AN
HA



46



GE
RM

AN
Y

AL
EM

AN
HA

GE
RM

AN
Y

AL
EM

AN
HA



48

Por isso é também nas cidades que en-
contram-se as respostas para as gran-
des questões do futuro:
• Como todas as pessoas podem ter 
acesso às beneficios das cidades?
• Como tornar os lugares obscuros de 
nossas cidades em locais dignos de 
se viver?
• Como proteger o nosso clima e os nos-
sos recursos?
Há três imagens do futuro para a cida-
de de amanhã perante as três questões 
voltadas ao futuro. A visão da Cosmopo-
lis: uma sociedade urbana que permite a 
diferença mas que oferece acesso para 
o intercâmbio e a vida em conjunto.
A visão das Metrozonen:
no meio das cidades, em seus lugares 
inóspitos surgem espaços urbanos bas-
tante novos e emocionantes. A visão dos 
Ecoscapes: paisagens urbanas, que ge-
ram mais energia do que consomem.

Os 30 projetos realizados ou planejados 
da contribuição alemã demonstram que 
estas imagens do futuro não são uma 
utopia: casas, bairros, conceitos de 
urbanismo, programas sociais e inter-
venções artísticas na Alemanha – todos 
dão a sua contribuição para a agenda 
urbana do século XXI. 
OFICINA DE PROJETOS EM SÃO PAULO
No início de novembro especialistas e 
estudantes alemães e brasileiros tra-
balham em uma oficina de projetos 

interdisciplinar com uma tarefa urba-
nística concreta local. 
Objeto da oficina de quatorze dias den-
tro do contexto da contribuição alemã é 
uma parte da cidade de Diadema, que 
apresenta características e problemas 
típicos da periferia da metrópole de  
São Paulo. No ano de 2010 os brasilei-
ros cumprirarão juntamente com parti-
cipantes alemães uma tarefa análoga 
na área de apresentação da Exposição 
Internacional de Hamburgo (IBA). 
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That is also why, in the cities we find the answers for the 
great questions about the future:
• How can everyone gain access to the benefits of living 
in the city?
• How can we transform the backyards of our cities into 
places worth living in?
• How can we protect our climate and our resources?
The German entry addresses these three questions by offering 
three visions for the city of tomorrow. The Cosmopolis vision: 
an urban society that accommodates differences but allows 
people to live together and interact with each other. The Me-
trozones vision: exciting new urban spaces are created in the 
rundown parts of city centres. The Ecoscapes vision: urban 
landscapes that generate more energy than they consume.
The 30 completed or planned projects that are presented as 
part of the German entry demonstrate that these visions for 
the future are not utopian: houses, neighbourhoods, urban 
development concepts, social programmes and artistic in-

tervention n Germany – they all make a contribution to the 
urban agenda for the 21st century.
THE WORKSHOP IN SÃO PAULO
At the start of November 30 German and Brazilian students 
and experts will take part in an interdisciplinary workshop to 
come up with specific ideas for urban development in São 
Paulo. The two-week workshop is taking place as part of 
the German entry and will focus on a district in Diadema, a 
city which exhibits features and problems that are typically 
found on the periphery of the São Paulo metropolis.
The results will be presented immediately afterwards as part 
of the exhibition CIDADE PARA TODOS. In 2010 the Brazilian 
students and experts will then pay a reciprocal visit to Ham-
burg and, together with German participants, will undertake 
a similar task as part of the presentation aspect of the 
building exhibition Internationale Bauausstellung Hamburg. 
The German entry for the São Paulo International Biennial for 
Architecture will also be on display in Hamburg at this time.
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This exhibition central theme at 8th BIA comes from the fact that 
Angola is at this moment living a social and economic revolution 
that intends to reverse in a large extent a habitative deficit identi-
fied by the State, which affects about 10 million of its 16.8 million 
inhabitants. 
Social Habitation: When it was established as a government in-
tegral obligation, it came to be consequence of a specific part 
of our population’s re-lodging policies. With this goal the social 
habitation shall have as fundamental objective the reintegration 
of human beings in society, instilling into them the contemporary 
city culture fundamental values: urban sustainability. However, 
the concepts applied to it reaches also the habitation general no-
tion, preferably the one directed to low and medium income people.

O tema central desta exposição na 8ª BIA 
decorre do fato de Angola estar, neste 
momento, vivendo uma revolução social e 
econômica que pretende reverter, em larga 
escala, um déficit habitacional identificado 
pelo Estado e que atinge cerca de 10 mi-
lhões dos seus 16,8 milhões de habitantes.
Habitação Social: Ao ser estabelecida 
como uma obrigação integral do governo, 
passou a ser consequência das políticas 
de realojamento de uma parcela especí-
fica da nossa população. Com essa meta, 
a habitação social deverá ter como obje-
tivo fundamental a reintegração do in-
divíduo na sociedade, incutindo valores 
fundamentais da cultura da cidade con-
temporânea: a sustentabilidade urbana. 
No entanto, os conceitos a ela aplicados 
estendem-se também à noção geral da 
habitação, preferencialmente a vocacio-
nada para baixa e média renda.

PROJETO DE 
PESQUISA
HABITAÇÃO

HABITATION 
RESEARCH 
PROJECT
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PNUH – PLANO NACIONAL DE URBANISMO 
E HABITAÇÃO

Esta revolução apresenta-se como PNUH – 
Plano Nacional de Urbanismo e Habitação e 
os principais objetivos deste programa são:
1. Obtenção do mais favorável nível de 
qualificação do desenvolvimento do sis-
tema urbano e parque habitacional, com 
o fim de garantir a elevação do bem es-
tar social da população e de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável.
2. O prosseguimento de uma política 
habitacional que garanta o acesso a 
habitação condigna para cada família, 
compatível com o seu rendimento, prio-
rizando o atendimento das necessidades 
que tenham repercussões de promoção 
social e econômica mais sensíveis e 
imediatas, em particular as famílias de 
menor recursos e outras classificadas 
como vulneráveis.
3. O prosseguimento de medidas de política 
públicas complementares, nomeadamente:
3i. As medidas de política fundiária que 
propiciem reservas fundiárias e acesso a 
terra urbanizada;
3ii. As medidas de política de apoio às 
empresas de construção civil e imobi-
liária e às empresas de fabricação de 
materiais de construção com base no 
fomento econômico;
3iii. As medidas de política de crédito 
habitacional que propiciem o estímulo 
às poupanças das famílias e à conces-
são de facilidades de crédito para fins 
habitacionais;
3iv. As medidas de política aduaneira no 

sentido da isenção temporária de direitos 
para equipamentos e materiais destina-
dos a projetos de urbanização e de cons-
trução habitacional de interesse social;
3v. As medidas de política ambiental 
no sentido da valorização da conserva-
ção do patrimônio natural e paisagístico 
como garantia do equilíbrio natural e 
melhoria da qualidade de vida urbana;
3vi. As medidas de política de preços 
tendentes ao barateamento e de dispo-
nibilidade dos equipamentos e materiais 
de construção civil;
3vii. A adoção de medidas institucionais 
indutoras de melhoria de funcionamento 
do aparato institucional do setor de ur-
banismo e habitação;
3viii. A adoção de medidas condizentes 
a produção sistemática de projetos e 
de estudos de planejamento, nomeada-
mente os planos provinciais e interpro-
vinciais de ordenamento do território, os 
planos diretores urbanos, os planos de 
urbanização, os plano de pormenores, 
os planos de ordenamento rural e outros 
planos especiais e setoriais;
3ix. A adoção da pertinente legislação que 
concerne ao urbanismo e à habitação.
Com estes objetivos, o Plano subdivide-
se em sete subprogramas, que são:
1. Subprograma 1
Construção de habitação social para fa-
mílias de baixa e média renda
2. Subprograma 2
Habitação de mercado para famílias de 
renda média e média alta
3. Subprograma 3
Subprograma de oferta de lotes urbanizados 

4. Subprograma 4
Requalificação ou renovação urbana
5. Subprograma 5
Regularização fundiária
6. Subprograma 6
Habitações rurais integradas em proje-
tos agroindustriais, florestais, pecuá-
rios, de mineração etc. 
7. Subprograma 7
Autoconstrução dirigida 

PPH – PROJETO DE PESQUISA HABITAÇÃO 

O Projeto de Pesquisa Habitação surge 
como compromisso predominantemente 
social. O Núcleo de Estudos de Arquite-
tura da Universidade Lusíada de Angola 
desenvolve, em parceria com o Governo, 
uma pesquisa partindo do princípio de 
que o déficit habitacional deve-se, em 
grande escala, à assimetria demográfica 
entre o campo e a cidade (consequência 
da guerra), que acaba por ser a grande 
responsável pela pobreza urbana e a de-
sertificação rural. 
Repor o equilíbrio entre essas duas enti-
dades complementares definiu as duas 
áreas base do projeto: a habitação e o 
planejamento rurais.
Definidos os campos de ação, responder 
à solicitação do Plano Nacional de Urba-
nismo e Habitação pressupunha:
- Propor modelos-tipo de habitação so-
cial, de baixa e média renda com âncora 
vernacular.
- Desenvolver um paradigma de plane-
jamento rural para aglomerados proto-
urbanos.
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PNUH – PLANO NACIONAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
(TOWN PLANNING AND HABITATION NATIONAL PLAN)

This revolution presents itself as PNUH – Plano Nacional de 
Urbanismo e Habitação (Town Planning and Habitation Na-
tional Plan) and the main objectives of this program are:
1. Attainment of a more favorable urban system and habita-
tive set development qualifying level, aiming to guaranteeing 
to the population a social well-fare rising and contributing for 
the sustainable development.
2. The pursuit of a habitative policy which warrants suit-
able habitation access for each family, compatible with its 
income, giving priority to meeting the needs that have more 
sensitive and immediate social and economic promotion ef-
fects, particularly for lesser income families and others clas-
sified as vulnerable.
3. The pursuit of complementary public policy measures, namely:
3i. Land property policy measures that propitiate land prop-

erty reserves and access  to urbanized land;
3ii. Civil construction and real state companies, as well as 
building materials producing companies, support policy mea-
sures, based on economic furtherance;
3iii. Habitative credit policy measures that propitiate family sav-
ings stimulus and credit facilitations for habitative finalities;
3iv. Customs policy measures of rights temporary exemption for 
equipment and materials destined to urbanization and social 
interest habitative building projects
3v. Environmental policy measures of natural and landscaping 
heritage conservation valorization, as guaranty for natural bal-
ance and urban life quality enhancement;
3vi. Price policy measures tending to lower prices and civil con-
struction equipment and materials availability;
3vii. Adoption of institutional measures that induce the en-
hancement of town planning and habitation sectors institu-
tional working apparatus;
3viii. Adoption of measures leading to project methodical pro-

duction and of panning studies, namely the provincial and 
inter-provincial territory regulation, urban director plans, 
detailing plans, rural regulation plans and other special 
and sectors plans;
3ix. Adoption of pertinent legislation concerning town plan-
ning and habitation.
With these objectives, the Plan is divided into seven sub-
programs, which are:
1. Subprogram 1
Social habitation building for low and medium income 
families
2. Subprogram 2
Market prices habitation for medium and medium high 
income families
3. Subprogram 3
Urbanized land plots offer subprogram
4. Subprogram 4
Urban renovation or re-qualifying
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Neste momento, o Projeto de Pesquisa 
“Habitação” integra dois programas, 
chamados Lundanji e Eumbo, sobre 
Habitação e Planejamento Rural/Habi-
tacional respectivamente.

Programa Lundanji

A habitação vernacular com vocação 
para autoconstrução dirigida e assis-
tida. O que se pretende como ato de 
construção é conseguir um objeto que 
possa integrar três vertentes distintas.
1) Bio-Arquitectura. Partindo do prin-
cípio de que a bio-arquitectura ou ar-
quitetura sustentável deverá prevenir 
o impacto ambiental da construção, a 
opção recairá no seguinte:
1i. Materiais de construção ecológicos 
1ii. Elementos Naturais: iluminação e 
ventilação
1iii. Paisagismo: controle térmico
1iv Gestão e Reciclagem: resíduos e 
água
2. Tipo-Morfologias Vernaculares Adap-
tadas. Fazer a adaptação das tipo-
morfologias vernaculares à contempo-
raneidade pressupõe a identificação e a 
interpretação do habitar das populações 
diversas da nossa população multicul-
tural. O projeto da célula de habitação 
social pretende oferecer uma estrutura 
que responda às necessidades de urba-
nidade do séc. XXI preservando ao máxi-
mo o modelo convencional da habitação 
tradicional, privilegiando os espaços 
que a caracterizam: espaço interior e 
exterior em dialética permanente com 
os elementos da natureza.
3. Contenção Máxima dos Custos de 
Execução. O conceito de arquitetu-
ra vernacular obriga à utilização de 

soluções que permitam uma proposta 
dentro de valores estabelecidos para a 
Habitação Social. A proposta do Governo 
assenta em uma base orçamental que 
não ultrapasse os custos equivalentes 
em Kwanzas a USD 30.000
3i. Os materiais e o seu custo antes da 
aplicação em obra.
3ii. As possibilidades técnicas locais 
(em mão de obra e acessibilidade)
3iii. O tempo de execução e o seu con-
fronto com os agentes atmosféricos.
3iv. A rentabilidade do empreendimento 
e as despesas de manutenção.
Projeto Lundanji – Assenta, sobretudo, 
na proposta de um módulo. Este elemen-
to como base para o desenvolvimento da 
casa estabelece um momento de reflexão 
sobre o significado dos elementos gera-
dores e estruturadores da habitação. O 
que se propõe – O Módulo Habitacional 
– representa um objeto de concepção e 
construção da casa, objeto básico da ar-
quitetura, através da estruturação e or-
ganização do espaço, aqui visto à escala 
antropológica. 
O caráter preponderantemente matemá-
tico, aliado à aplicação prática dos co-
nhecimentos contidos no tema proposto 
– habitação – permite uma meditação 
sobre a concepção e construção da casa 
a partir do estudo de arquiteturas mo-
duladas e associadas aplicáveis a dife-
rentes contextos funcionais, salvaguar-

dando a característica de continuidade 
e evolutividade que o Plano Nacional de 
Habitação exige.
Esta estruturação matemática permite 
desenvolver a funcionalidade recorrendo 
ao dimensionamento mínimo (a x b), es-
truturando a organização do espaço nos 
dois parâmetros fundamentais: o públi-
co e o privado.
A partir dessa fragmentação, podemos 
propor como peças base:
1. Organização Semi-Pública: Espaços 
Sociais (4b)
2. Organização Semi-Privada: Espaços 
Sanitários/Cozinha (b + 2b + b)
3. Organização Privada: Espaços Dormi-
tório (2b + 2b)
Desta forma, o Módulo Base com a tipo-
logia T0, pela sua potencialidade, per-
mite em si ser completo, não perdendo 
a sua capacidade de, através da repli-
cação, cumprir com a ideia de tipologia 
evolutiva.
Com essa capacidade de agregação, 
existirá maior e melhor organização, 
composição e articulação com o usuário 
e daí concorre para o sucesso dos objeti-
vos definidos. A proposta de intervenção 
apresentará, assim, uma unidade inter-
na sempre adequada aos objetivos da 
família.
Este projeto, pela multiplicidade na apli-
cação, fez com que da pesquisa do mes-
mo se estruturassem outros elementos 
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5. Subprogram 5
Land property regularization
6. Subprogram 6
Rural habitations integrated into agro-industrial, forest, 
cattle raising, mining, etc., projects
7. Subprogram 7
Directed self-building

PPH – PROJECTO DE PESQUISA HABITAÇÃO (Habitation Research 
Project)  

The Habitative Research Project arises as a predominantly 
social commitment. The Angola Lusíada University’s Archi-
tecture Studies Nucleus develops, in partnership with the 
Government, a research that starts from the notion that the 
habitative deficit is due, mainly, to the demographic asym-
metry between the countryside and the city (consequence of 
the war), which becomes the great responsible for the urban 
poverty and deserted rural areas. 
To replace the balance between these two complementary 
entities defined the two base areas of the project: rural habi-
tation and planning.
Defined the fields of action, to answer to the Town Planning 
and Habitation National Plan, it was assumed:
1. To propose model-types of, and for, social habitation of low 
and medium income, with vernacular support.
2. To develop a pattern of rural planning for proto-urban ag-
glomerations.
At this moment, the “Habitation” Research Project integrates 
two programs, called Lundanji and Eumbo, about Habitation 
and Rural/Habitative Planning, respectively.

Ludanji Program

The vernacular habitation born for assisted and directed self-
building. The aim intended as building act is to achieve an 
objective able to integrate three different paths;
1. Bio-Architecture. Starting from the notion that bio-architec-
ture or sustainable architecture shall prevent the construction 
environmental impact, the option will be the following:
1i. Ecological building materials
1ii. Natural Elements: illumination and ventilation
1iii. Landscaping: thermal control
1iv. Management and Recycling: waste and water
2. Adapted Vernacular Type-Morphologies. To make the ad-
aptation of vernacular type-morphologies to contempora-
neousness assumes the identification and interpretation 
of the diverse populations of our multicultural population 
residing ways. The social habitation cell project intends to 
offer a structure that meets the XXI century’s urban needs, 
maintaining as much as possible the traditional habitation 

conventional model, privileging the spaces that form their 
characteristics: interior and exterior space in permanent dia-
lectic with nature elements.
3. Construction Costs Maximum Restraint. The vernacular ar-
chitecture concept imposes the use of solutions which allow a 
proposal within the values established for Social Habitation. 
The Government proposal lies on a budgetary basis that does 
not exceed  costs equivalent in Kwanzas (Angola currency) 
of USD 30.000.
3i. The materials and their cost before application at the 
work.
3ii. Local technical possibilities (in manpower and accessibil-
ity) 
3iii. Periods of construction and its confrontation with atmo-
spheric agents
3iv. The enterprise profitability and maintenance expenses
Lundanji Project – It lies mainly on a module proposal.  This 
element as basis for a house development establishes a mo-
ment of reflection on the meaning of the habitation generat-
ing and structuring elements. The proposed – the Habitative 
Module – represents the house building concept, architecture 
basic object, through the space organization and structuring, 
here viewed at an anthropological scale.
The prevalent mathematic character, associated to the knowl-
edge practical application contained in the proposed theme 
– habitation – allows a meditation about the concept and 
construction of the house starting from the modulated and as-
sociated architecture studies applicable to different functional 
contexts, protecting the continuity and evolutionary characteris-
tic that the Habitation National Plan demands. 
This mathematic structure allows the development of func-
tionality using the minimum dimension (a x b), structuring 
the space organization at the two fundamental parameters: 
the public and the private.
From this fragmentation we can propose as basic parts:
1. Semi-Public Organization: Social Spaces (4b)
2. Semi-Private Organization: Bathrooms/Kitchen Spaces (b 
+ 2b + b)

Private Organization: Bedroom Spaces (2b + 2b)
This way, the Basic Module with the T0 typology, due to its po-
tentiality, is complete in itself, not losing its capacity, through 
replication, to fulfill the idea of evolutionary typology.
With this aggregation capacity, there will be bigger and bet-
ter organization, composition and articulation with the user 
and thus concurring for the defined objectives success. The 
intervention proposal will thus present an internal unit al-
ways adequate for the family objectives.
This project, due to its application multiplicity, caused that the 
research about it structured other priority elements, which are:
1. Rules Associated to Directed Self-Construction;
2. Curriculum for Directed Self-Construction-Formers; 

Diffusion and Sensitizing about the theme Vernacular and 
Ecological Architecture;
In the Form and Use, the module is in its essence the house 
minimum element, as it is interpreted by the Bantu society. 
Considering the fact that the family as entity is of the ex-
panded type, the habitative space morphology is in itself 
disaggregated. That’s why in its application it holds:
1. 10 Morpho-Functional Solutions (Public, Private, Mixed)
2. 5 Technological Adaptations (Soil, Wood, Rock, Metal and 
Concrete)
3. 4 Bio-Climate Compositions (CTS, CTH, CTC e CDQ)
On the bio-climate compositions, the proposals depend on 
two factors:
1. The geographic location
2. The ethnic-linguistic framing
In this exhibition we present the CTS Composition, which is 
this program proposal for the Dry Tropical Climate. Though 
this composition is applicable in environmental terms to 
the whole Angolan territory Dry Tropical Climate region, the 
morphologic question depends on ethnic-linguistic ques-
tions which adaptability is forecast, as this project is not 
applicable only to concluded formal proposals (as in this 
case), but also to the self-construction where the user is in 
fact the main character.
The Bio-Climate Adaptability of this composition is reflected in:
1. Thick walls that delay the heat of the day and cold of the 
night penetration;
2. Small windows to avoid dust and sun;
3. Buildings proximity. Shared shadows;
4. Internal courts for greater ventilation;
5. Floor leaned on the ground soil for better internal space 
cooling.

Eumbo Program

The Planning of sustainable development rural villages has 
as objectives:
1. To systematize the knowledge and action principles that 
are framed at the “Rural Village” paradigm of the Town 
Planning and Habitation National Plan;
2. To propose the Rural Planning Indicators for the Base 
Program defined at the Town Planning and Habitation Na-
tional Plan;
3. To integrate the proposals developed by the Lundanji Pro-
gram to the “Rural Villages” habitative spots.
Eumbo Paradigm – This program intends to associate the 
urban or rural communities’ anthropological study, their 
behavior and symbols so as to propose a development sus-
tainable paradigm for the “Rural Villages”.
The starting point is the eumbo semiotic reinterpretation. 
The use of the Eumbo as composition theoretical reference 
for this program arises from the fact that this entity was 
the one which gathered the greater number of family living 
symbols in the Angolan territory. It is a residential space 
linked to one only family which distribution is deeply associ-
ated to the feminine semiotic through the fire and the circle. 
The first is associated with the continuity and the second 
with the collectivity. 
Their central organization principles are divided into two 
complementary entities: The cell (proto-urban composition 
minimum entity) and the body (the proto-urban composi-
tion). Any of these interpretation scales will obey the same 
principles.
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prioritários, que são:
1. Normativa Associada à Auto-Constru-
ção Dirigida;
2. Curriculum para Formadores em Auto-
Construção Dirigida;
Divulgação e Sensibilização sobre o tema 
da Arquitetura Ecológica e Vernacular;
Na Forma e Uso, o módulo é, na sua es-
sência, o elemento mínimo da casa con-
forme ela é interpretada pela sociedade 
Bantu. 
Considerando o fato de a família como 
entidade ser do tipo expandida, a morfo-
logia do espaço habitacional é, por si só, 
desagregada. Por isso, na sua aplicação, 
ele comporta:
1. 10 Soluções Morfo-Funcionais (Públi-
cas, Privadas e Mistas) 
2. 5 Adequações Tecnológicas (Terra, 
Madeira, Pedra, Metal e Betão)
3. 4 Composições Bio-Climáticas (CTS, 
CTH, CTC e CDQ)
Sobre as composições bio-climáticas, as 
propostas dependem de dois fatores:
1. A localização geográfica
2. O enquadramento etnolinguístico
Nesta exposição, apresentamos a Com-
posição CTS, que é a proposta deste 
programa para o Clima Tropical Seco. 
Embora esta composição se aplique, em 
termos ambientais, a toda a mancha, 
afeta ao Clima Tropical Seco do territó-
rio angolano; já a questão morfológica 
depende das questões etnolinguísticas, 
cuja adaptabilidade está prevista, já 
que este projeto não se aplica somente a 
propostas formais concluídas (como este 
caso), mas também à autoconstrução, 
em que o usuário é de fato a personagem 
principal.
A Adaptabilidade Bioclimática desta 

composição reflete em:
1. Paredes grossas que retardam a 
penetração do calor de dia e do frio à 
noite;
2. Janelas pequenas para evitar poeira 
e sol;
3. Proximidade das edificações. Sombras 
partilhadas;
4. Pátios Internos para maior ventilação;
5. Piso apoiado sobre a terra para maior 
arrefecimento do espaço interno.

Programa Eumbo

O Planejamento das aldeias rurais de 
desenvolvimento sustentável tem como 
objetivo:
1. Sistematizar o conhecimento e os 
princípios de ação que se enquadram no 
paradigma “Aldeia Rural” do Plano Na-
cional de Urbanismo e Habitação;
2. Propor os Indicadores de Planejamen-
to Rural para o Programa Base definido 
no Plano Nacional de Urbanismo e Ha-
bitação;
3. Integrar as propostas desenvolvidas 
pelo Programa Lundanji às manchas ha-
bitacionais das “Aldeias Rurais”.
Paradigma Eumbo - Este programa pre-
tende associar o estudo antropológico 
das comunidades, urbanas ou rurais, 
seus comportamentos e símbolos de for-
ma a propor um paradigma sustentável 
de desenvolvimento para as “Aldeias 
Rurais”. 
O ponto de partida é a reinterpretação 
da semiótica do eumbo. A utilização do 
Eumbo como referência teórica de com-
posição para este programa surge do 
fato de esta entidade ser a que reunia 
o maior número de símbolos da vivência 

familiar no território de Angola. É um es-
paço residencial para uma única família 
cuja distribuição está profundamente 
associada à semiótica feminina através 
do fogo e do círculo. O primeiro associa-
do à continuidade e, o segundo, à cole-
tividade.
Os seus princípios organizadores cen-
trais estão divididos em duas entida-
des complementares: A célula (entidade 
mínima de composição proto-urbana) e 
o corpo (a composição proto-urbana). 
Qualquer uma destas escalas de inter-
pretação obedecerá aos mesmos princí-
pios.
A célula representa, em síntese, o Fogo e 
o Círculo. O Fogo, responsabilidade femi-
nina nos eumbos, mais especificamente 
da 1ª mulher, nunca se pode extinguir. O 
Círculo, a centralidade, para onde todos 
os elementos se voltam, representa o co-
letivo e todos os elementos para ele se 
voltam, reforçando a sua identidade de 
espaço semi-público. 
1. Centralidade – Como conceito, remete 
sempre para o feminino na cultura ban-
tu. A ideia uterina do lugar-origem en-
cerra o lugar-fogo. (e1)
2. Orientação Cardeal – Referência de 
vida. O eumbo abre-se somente para 
nascente a partir do seu centro. O Es-
paço Coletivo relacionado com o Espaço 
Público. (e2/e3)
3. Radialidade – O Espaço Individual 
com ligação direta e democrática com o 
Espaço Coletivo. (e4)
4. Perimetria – Toda a Produção da  Fa-
mília/Comunidade é feita fora do circuito 
interno em expansão concêntrica. (e5/e6)
Esta peça de configuração primitiva, 
pela sua simplicidade organizativa e, 
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por isso mesmo, capaz de se desenvolver 
exponencialmente, é a base projetual do 
zoneamento habitacional.
O corpo obedece aos mesmos princípios 
geracionais, embora restrito a um pro-
grama proposto pelo PNUH - Plano Na-
cional de Urbanismo e Habitação, que 
propõe três tipologias designadas por:
1. Aldeias Pesqueiras – Agrícolas
2. Aldeias Agrícolas – Pecuárias
3. Aldeias Pesqueiras – Agrícolas – Pe-
cuárias

Programa Base

1. População - 1500 a 2000 habitantes. 
Família Expandida. Relação Numérica: 
150 a 250 Famílias
2. Área Habitação -  Cinco grupos de 50 
habitações. Categorias Habitacionais: 
Singulares e Coletiva (Banda, Geminadas 
e Altura)
3. Área Equipamento - Categorias: 
Social, Econômica e a Cultural
4. Áreas de Serviços de Produção - 
Pesqueiras – Agrícolas – Pecuárias

The cell represents in synthesis the Fire and the Circle. 
The Fire, feminine responsibility among the eumbos, more 
specifically the 1st wife’s, shall never be extinguished. The 
Circle, the centrality to where all the elements are turned, 
represents the collective and all the elements turn to it re-
inforcing its identity as a semi-public space.
1. Centrality – As concept it remits always to the feminine 
in the Bantu culture. The uterine idea of the origin-place 
enfolds the fire-place. (e1)
2. Cardinal Orientation – Life reference. The eumbo opens 
only for the east starting from the center. The Collective 
Space related to the Public Space. (e2/e3)
3. Radial – The individual Space with direct and demo-
cratic link with the Collective Space. (e4)
4. Perimeter – All the Family/Community Production is made out 
of the internal circuit in concentric expansion. (e5/e6)
This primitive configuration piece, by its organization sim-
plicity and due to that able to develop itself exponentially, 
is the habitative zoning project basis.
The body obeys the same generation principles, though restrict 
to a program proposed by the Town Planning and Habitation 
National Plan, which proposes three typologies designated by:
1. Fishing – Agriculture Villages
2. Agriculture – Cattle raising Villages
3. Fishing – Agriculture – Cattle raising Villages 

Base Program

1. Population – 1500 to 2000 inhabitants. Expanded Fam-
ily. Numeric Relation: 150 to 250 Families
2. Habitation Area – Five groups of 50 habitations. Habi-
tative Categories: Single and Collective (Side, Twofold and 
Top)
3. Equipment Area – Categories: Social, Economic and 
Cultural
4. Production Services Areas – Fishing – Agriculture – 
Cattle raising
5. Technological Services Area – Transforming Industry
Composition Preliminary Diagram
1 City
2. Suburbs
3. Expansion restrictions
4. Transport system (20 to 50 km)
5. Village (center)
6. Production area
7. Irrigated perimeter
8. Transformation area 

DIFFUSION

For the 8th BIA it was presented a module of Lundanji in 
real scale, placed on a Eumbo representative basis.
Ângela Branco Lima Mingas and Maurício Ívan Ganduglia
Photographs Maurício Ganduglia
Technical Team: Bruno Parreira, Jair Traça, Délcio Aparício, 
Heber Frutuoso, Alex Daniel, Chelsea Nunes, Ana Martins, 
Nilda Batalha, Evandro Rodrigues and Bruna Monteiro.

5. Áreas de Serviços Tecnológicos – 
Indústria Transformadora
Diagrama Preliminar de Composição
1. Cidade
2. Periferia
3. Condicionantes de expansão
4. Sistema viário (20 a 50 km)
5. Aldeia (centro)
6. Área de produção
7. Perímetro irrigado
8. Área de transformação

DIVULGAÇÃO

Para a 8ª BIA foi apresentado o módu-
lo Luandanji à escala real, assentada 
numa base representativa do Eumbo.
Ângela Branco Lima Mingas e Maurício 
Ívan Ganduglia
Fotografias: Maurício Ganduglia
Equipa Técnica: Bruno Parreira, Jair Tra-
ça, Délcio Aparício, Heber Frutuoso, Alex 
Daniel, Chelsea Nunes, Ana Martins, Nil-
da Batalha, Evandro Rodrigues e Bruna 
Monteiro.
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ECOS DE
HONG KONG

HONG KONG 
ECHOES
The Department of Architecture at the University of Hong 
Kong Faculty of Architecture is participating in the 8th In-
ternational Biannual of Architecture in Sao Paolo, Brazil, 
with HONG KONG ECHOES, nine examples of current re-
search and coursework. 
The Department of Architecture at HKU educates students 
in an active culture of service, scholarship and invention. 
Uniquely situated at the crossroads of Chinese heritage and 
global influence, the Department takes the approach that 
design is best explored from a sophisticated understanding 
of both. Through a multidisciplinary curriculum emphasiz-
ing technology, history and culture students gain broad ex-
pertise in the management of the environmental, social, and 
aesthetic challenges of designing in a contemporary milieu. 

O Departamento de Arquitetura na Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de 
Hong Kong está participando da 8ª Bie-
nal Internacional de Arquitetura em São 
Paulo, Brasil, com ECOS DE HONG KONG, 
nove exemplos de pesquisa e trabalho de 
curso atuais.
O Departamento de Arquitetura na HKU 
educa estudantes em uma cultura ativa 
de serviço, conhecimento e invenção. Si-
tuado de maneira ímpar na encruzilhada 
da herança chinesa com a influência glo-
bal, o Departamento assume a proposta 
na qual o design é mais bem explorado 
a partir de uma compreensão sofistica-
da de ambas. Através de um currículo 
multidisciplinar que enfatiza tecnologia, 
história e cultura, os estudantes adqui-
rem larga perícia nos desafios ambien-
tal, social e estético do design num am-
biente contemporâneo. 
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Educação em design no Departamento 
de Arquitetura se baseia no modelo de 
instrução em estúdio, com os estudan-
tes organizados em pequenos grupos 
trabalhando diretamente com tutores 
do corpo docente em pesquisa guiada 
e projetos de design no decorrer de um 
período completo. No nível de gradua-
ção é dada ênfase no treinamento de 
desenho e elaboração de modelo físico, 
bem como no domínio do software usa-
do na profissão de arquiteto. Os estu-
dantes aprendem o processo do design 
da concepção à representação e à apre-
sentação de uma ideia coerente. Tanto 
no nível de graduação quanto no de 
pósgraduação, o estúdio é o campo de 
provas para o treinamento em história e 
tecnologia que os estudantes recebem 
na sala de aula, sendo buscadas solu-
ções cada vez mais sofisticadas.
Programas de pesquisa nos níveis de 
graduação e pósgraduação oferecem 

aos estudantes uma oportunidade 
única de estudar as condições da ci-
dade contemporânea na região densa 
e ativa do sul da China. Programas em 
conservação de arquitetura, cidades 
sustentáveis, construção rural, mora-
dia e fabricação arquitetural formam a 
base para nossa agenda de pesquisa. 
O Departamento oferece programa de 
especialização de estudo através do 
Programa de Conservação de Arquite-
tura. Estes programas fornecem recur-
sos aos estudantes com interesse em 
trabalho focalizado em dois aspectos 
da disciplina, os quais são de grande 
importância no leste asiático.
O corpo docente do Departamento de Ar-
quitetura inclui tanto acadêmicos como 
profissionais em atividade, e o Depar-
tamento se dedica ao envolvimento 
comunitário através do design. Através 
da Oficina de Design Comunitário da 
Faculdade de Arquitetura, os estudan-

tes têm oportunidade de participar de 
projetos de design na China, que se 
estendem de construção de escolas ao 
design e reforma de pontes rurais.
ECOS DE HONG KONG inclui uma vas-
ta seleção de trabalhos realizados nos 
estúdios de design de graduação e 
pósgraduação e em seminários na HKU 
durante o ano acadêmico 2008–09. 
Tratando do tópico ECOS URBANOS: 
ESPACIALIDADE, CONECTIVIDADE, ORI-
GINALIDADE, SUSTENTABILIDADE, estas 
nove contribuições demonstram um in-
vestimento intenso em metodologias e 
discussões relacionadas ao urbanismo 
e arquitetura. Os vários componentes 
deste corpo de trabalho experimental 
abrangem pesquisa de design em exer-
cícios dirigidos à técnica em computa-
ção e fabricação, pesquisa em teoria e 
história urbana, e arquitetura e urba-
nismo de regiões específicas, enfatiza-
dos em estúdios e seminários na HKU.
A exposição foi organizada pelo Profes-
sor Ralph Lerner, FAIA, Reitor da Facul-
dade de Arquitetura e pelo Professor 
David Lung, Reitor Associado e cate-
drático da UNESCO em Gerenciamento 
de Recursos de Patrimônio Cultural. O 
curador é o Professor Assistente Chris-
tian J. Lange. Participantes da expo-
sição incluem Jason Carlow, Professor 
Assistente em Arquitetura; Juan Du, 
Professor Assistente de Arquitetura; 
Christian J. Lange, Professor Assisten-
te de Arquitetura; Stephen Lau, Con-
ferencista Sênior de Arquitetura; John 
Lin e Joshua Bolchover, Professores As-
sistentes de Arquitetura; Eunice Seng, 
Professora Assistente de Arquitetura; 
Jonathan D Solomon, Chefe em Exercí-
cio e Professor Assistente de Arquite-
tura; Tom Verebes, Professor Associado 
de Arquitetura.
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Jason Carlow, Professor Assistente
em Arquitetura 
DIGITAL -> MATERIAL
SEMINÁRIO DE 1º DE MARÇO
MÉTODOS DE DESIGN ARQUITETURAL COM 
USO DE COMPUTADOR
2009–2010 PRIMEIRO SEMESTRE
Embora os novos processos de fabri-
cação digital permitam aos arquitetos 
transferir informação inserida em mode-
los virtuais e desenhos diretamente para 
a forma construída, processos manuais 
de construção e propriedades dos ma-
teriais tendem a complicar a precisão 
digital do modelo virtual. Os estudan-
tes deste curso buscam compreender e 
combinar técnicas de fabricação digi-
tais e manuais de novas maneiras. Os 
projetos buscam tratar da discrepância 
entre forma e fabricação freqüentemen-
te evidenciada no design arquitetural 
contemporâneo por desenvolver os atos 
de desenhar e fazer simultaneamente.

LADRILHOS 3D
Este projeto pede aos estudantes que 
considerem os vários processos en-
volvidos em desenho e manufatura 
digitais em 2 e 3 dimensões. Além de 
aprender a usar o software de modela-
gem básica e aplicativos para fresas 
CNC, espera-se que os estudantes 
investiguem as oportunidades e limi-
tações das ferramentas disponíveis, 
tanto digitais quanto manuais.
Usando o software de modelagem Rhi-
noceros, os estudantes selecionam 
um conjunto limitado de operações de 
máquinas para explorar. Através deste 
meio digital de modelagem eles pro-
duzem uma série de formas e padrões 
possíveis somente com uma combina-
ção específica de técnicas. Os projetos 
fazem experiências com reajuste de es-

Design education in the Department of Architecture 
is based on the studio model of instruction, with 
students organized in small groups working directly 
with staff tutors on guided research and design 
projects over the length of a full term. At the under-
graduate level, an emphasis is placed on training 
in drawing and physical model making as well as 
in mastery of the software used in the architectural 
profession. Students learn the process of design 
from conception, to representation, to presentation 
of a coherent idea. At both the undergraduate and 
graduate level, the studio is the testing ground for 
training in history and technology that students re-
ceive in the classroom, with increasingly more so-
phisticated solutions being sought.
Research programs at the graduate and postgradu-
ate level offer students a unique opportunity to 
study the conditions of the contemporary city in the 
dense and active region of south China. Programs in 
architecture conservation, sustainable cities, rural 
construction, housing and architectural fabrication 
form a base for our research agenda. The Depart-
ment offers specialized program of study through its 
Architecture Conservation Program. These programs 
provide resources for students with an interest in 
focused work in two aspects of the discipline which 
are of growing importance in East Asia. 
Staff at the Department of Architecture includes 
both scholars and practicing professionals, and the 
Department is dedicated to community involvement 
through design. Through the Faculty of Architec-

ture’s Community Design Workshop, students have 
opportunities to participate in design projects in 
China ranging from school construction to the de-
sign and repair of rural bridges. 
HONG KONG ECHOES includes a broad selection of 
work pursued in design undergraduate and gradu-
ate studios and seminars at HKU during the 2008-
09 academic year.  Addressing the topic of URBAN 
ECHOES: SPATIALITY CONNECTIVITY ORIGINALITY 
SUSTAINABILITY, these nine contributions demon-
strate an intense investment into contemporary 
methodologies and discourses related to urbanism 
and architecture. The various components of this ex-
perimental body of work range from design research 
on technique-driven exercises in computation and 
fabrication, research in global urban history and 
theory, and region-specific urbanism and architec-
ture, emphasised in studios and seminars at HKU. 
The exhibition has been organized by Professor 
Ralph Lerner, FAIA, Dean of the Faculty of Archi-
tecture and Professor David Lung, Associate Dean 
and UNESCO Chair in Cultural Heritage Resource 
Management. The curator is Assistant Professor 
Christian J. Lange. Participating exhibitors include 
Jason Carlow, Assistant Professor in Architecture; 
Juan Du, Assistant Professor of Architecture; Chris-
tian J. Lange, Assistant Professor of Architecture; 
Stephen Lau, Senior Lecturer of Architecture; John 
Lin and Joshua Bolchover, Assistant Professors of 
Architecture; Eunice Seng, Assistant Professor of 
Architecture; Jonathan D Solomon, Acting Head and 
Assistant Professor of Architecture; Tom Verebes, 
Associate Professor of Architecture.

Jason Carlow, Assistant Professor in Architecture
DIGITAL -> MATERIAL
MARCH 1 SEMINAR
COMPUTER-AIDED ARCHITECTURAL DESIGN METHODS
FIRST SEMESTER 2009–2010
Though new digital fabrication processes allow ar-
chitects to transfer information embedded in virtual 
models and drawings directly to built form, manual 
processes of construction and material properties 
tend to complicate the digital precision of the virtual 
model.  Students in this course seek to understand and 
combine digital and manual fabrication techniques in 
new ways.  Projects seek to address the discrepancy 
between form making and fabrication often evidenced 
in contemporary architectural design by engaging on 
the acts of drawing and making simultaneously.
3D TILES
This project asks students to consider the various 
processes involved in digital drawing and manufac-
ture in 2 and 3 dimensions.  Beyond learning the 
basic modeling software and applications for CNC 
milling, students are expected to investigate the op-
portunities and the limitations of the tools available 
to them, both digital and manual.  
Using Rhinoceros modeling software students se-
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cala, freqüência e seqüência de opera-
ções para atingir variações em padrões 
e formas. Múltiplas maneiras de cortar 
numa superfície para produzir orifícios, 
áreas variáveis de espessura e linhas 
para curvas e dobras são investigadas. 
O Rhino plug-in MadCam é usado para 
criar caminhos de fresa em código-G 
para a criação de cada ladrilho. Corte 
digital e técnicas booleaning são apli-
cadas a uma folha de 12mm de es-
pessura de DuPont™ Corian® por um 
processo de direcionamento de 3-eixos 
CNC. Paralelamente ao design dos la-
drilhos, estudantes usam o Rhino para 
desenvolver formas-trabalho usadas 
para moldar a quente (thermoform) 
os ladrilhos de Corian fresados. Técni-
cas de moldagem e aperto são usadas 
para curvar e ou torcer os ladrilhos 
planos para 3 dimensões.
Com a perícia material adquirida atra-
vés desse exercício, os estudantes es-
tão capacitados a considerar como os 
protótipos de ladrilhos poderiam ser 
redesenhados, remodelados e repro-
duzidos para cobrir superfícies geo-
metricamente complexas. 

Juan Du, Professor Assistente
em Arquitetura
MANIFESTOS PARA UMA NOVA
CIDADE RADIANTE
SEMINÁRIO DE 1º DE MARÇO
URBANISMO CONTEMPORÂNEO
2007–2008 PRIMEIRO SEMESTRE
Esta pesquisa examinou as motivações 
e conseqüências de um novo projeto de 
planejamento municipal na cidade de 
Shenzhen, na China, intitulado “Cida-
de Radiante”. O curso aproveitou esta 

oportunidade para refletir sobre as con-
dições históricas e mudanças urbanas 
até a La Ville Radieuse de Lê Corbusier 
e as transformações de ideais e prá-
ticas do planejamento da cidade mo-
derna desde aquele projeto original até 
as condições e debates atuais da ci-
dade asiática contemporânea. Modelos 
chave das teorias e implementações 
de planejamento e desenvolvimento de 
cidades modernas foram examinados 
para compreender as transformações 
urbanas formativas do século vinte e 
as teorias urbanas associadas que têm 
motivado, e ainda estão influenciando, 
a construção e conceitos das cidades 
contemporâneas nos dias de hoje.
Para este projeto, três estágios de pes-
quisa e desenvolvimento produziram um 
gráfico de tempo e três brochuras para 
apresentar o trabalho. Primeiro uma 
análise histórica das transformações 
dos modelos de planejamento da cidade 
moderna; segundo, estudos de campo 
do local real da proposta “nova cidade 
radiante” que incluiu mapeamento do 
planejamento urbano existente e propos-
to, bem como reuniões com residentes 
locais e funcionários do município; e 
terceiro, um manifesto que encena argu-
mentos contra idéias de planejamento 
antiquado de cidades e propõe direções 
novas para a cidade contemporânea. 
Conferências e leituras cobriram tópi-
cos que atravessam história e espaço, 
abrangendo da revolução industrial da 
Europa do século 19 aos efeitos da glo-
balização nas cidades asiáticas con-
temporâneas. Escritos cruciais sobre 
cidades selecionadas e suas transfor-
mações físicas, bem como forças polí-

ticas, econômicas e sociais contribuin-
tes foram examinadas para revelar as 
conexões e relacionamentos entre as 
várias fases de desenvolvimento da 
cidade moderna e teorias associadas.

Christian Lange, Professor Assistente
de Arquitetura
TOPOLOGIAS PARAMÉTRICAS
SEMINÁRIO DE 1º  DE MARÇO
2008–2009 PRIMEIRO SEMESTRE
O curso intitulado “Topologias Paramé-
tricas” tinha dois objetivos principais. 
Primeiramente, era uma investigação 
sobre morfologias complexas e sua re-
lação com lógica de construção, e sua 
capacidade de ser integrada em pro-
cessos de design dirigidos parametri-
camente. Além disso, a oficina visava 
estabelecer uma relação próxima entre 
os domínios virtual e físico pelo desen-
volvimento de várias técnicas de cons-
trução rápida de protótipo e manufatu-
ra com ajuda de computador.
Desde o início dos anos 1990, o com-
putador tem representado um papel 
cada vez mais dominante no design 
arquitetônico. Através da computação 
tem sido possível gerar formas cada 
vez mais complexas. Enquanto muitas 
dessas formas biomórficas foram proje-
tadas pelo uso de softwares de anima-
ção, havia uma falta de controle sobre 
o resultado gerado. Com as técnicas de 
design paramétrico o arquiteto pode de-
finir um modelo que é capaz de produzir 
muitas versões possíveis de dados ab-
sorvidos que podem ser testados para 
satisfazer critérios de propriedade. En-
quanto o meio tela de computador tem 
suas limitações na representação do 
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espaço tridimensional, técnicas mais 
recentes tem sido desenvolvidas sobre 
como transferir os dados digitais para 
o espaço físico. Com uma ligação mais 
próxima entre o virtual e o real, arquite-
tos têm desenvolvido uma compreensão 
mais abrangente dos seus esquemas de 
design por serem capazes de avaliar ca-
racterísticas de execução associadas ao 
esquema no espaço físico.
Para atingir estes objetivos, o curso foi 
dividido em três estágios. O primeiro 
estágio focalizava as investigações for-
mais de superfícies topológicas e suas 
propriedades espaciais para expandir 
a linguagem da arquitetura. Em vários 
exercícios de design os estudantes pes-
quisaram e documentaram a complexi-
dade inerente de um conjunto de topolo-
gias de superfície específicas através de 
uma dissecação sistemática. O segundo 
estágio tratou do assunto de partes para 
o todo, questões de construtibilidade e 
questões relacionadas à definição des-
tas estruturas de superfície parametri-
camente. O terceiro estágio enfatizou 
a experimentação com ferramentas de 

lect a limited set of tooling operations to explore.  
Through this digital modeling medium they pro-
duce a series of forms and patterns only possible 
with a specific combination of techniques.  Projects 
experiment with re-adjusting the scale, frequency 
and sequence of operations to achieve variation in 
patterns and forms.  Multiple ways of cutting into 
a surface to produce apertures, varying areas of 
thickness and thinness, and lines for bending and 
folding are investigated.
The Rhino plug-in MadCam is used to create milling 
paths and G-code for the creation of each tile.  Digital 
cutting and booleaning techniques are applied to a 
12mm thick sheet of DuPont™ Corian® through the 
process of 3-axis CNC routing.  In parallel to the de-
sign of the tiles, students use Rhino to develop form-
work used to thermoform the milled Corian tiles.  In-
novative clamping and forming techniques are used 
to bend and or twist the flat tiles into 3 dimensions.  
With the material expertise gained through this ex-
ercise, students are equipped to consider how the 
prototype tiles might be redrawn, reformed and re-
produced to clad a geometrically complex surface.

Juan Du, Assistant Professor in Architecture
MANIFESTOS FOR A NEW RADIANT CITY
MARCH 1 SEMINAR
CONTEMPORARY URBANISM
FIRST SEMESTER 2007–2008
This research examined the motivations and conse-
quences of a new town planning project in the city of 
Shenzhen in China to be entitled as “Radiant City”.  
The course took this opportunity to reflect upon the 
historical conditions and urban changes leading up 
to Le Corbusier’s La Ville Radieuse and the transfor-
mations of the ideals and practices of modern city 

planning since that seminal model until the current 
conditions and debates of the contemporary Asian 
city.  Key models of the theories and implementa-
tions of modern city planning and development were 
examined to understand formative urban transfor-
mations of the twentieth century and the associated 
urban theories that have motivated, and are still 
influencing construction and thoughts of contempo-
rary cities today.  
For this project, three stages of research and devel-
opment produced a graphic timeline and three book-
lets to present the work.  First, a historical analysis 
of the transformations of the modern city planning 
models; second, field studies of the actual site of the 
proposed “new radiant city” that included mapping 
of existing and proposed urban planning as well as 
meetings with local residents and city officials; and 
third, a manifesto that stages arguments against 
outdated ideas of city planning and proposes new 
directions for the contemporary city.  
Lectures and readings covered topics that traverse 
history and space, ranging from the industrial revolu-
tion in 19th century Europe to the effects of globaliza-
tion in contemporary Asian cities.  Crucial writings on 
selected cities and their physical transformations as 
well as the contributing political, economic and social 
forces were examined to reveal connections and rela-
tionships between the various developmental phases 
of the modern city and its associated theories.  

Christian Lange, Assistant Professor of Architecture
PARAMETRIC TOPOLOGIES
MARCH 1 SEMINAR
FIRST SEMESTER 2008–2009
The course entitled “Parametric Topologies” had two 
main objectives. Firstly, it was an investigation into 
complex morphologies and their relation to logics 
of construction, and their capacity to be integrated 
into a parametrically driven design processes. In 
addition, the workshop aimed to establish a close 
relationship between the virtual and the physical 
realms by deploying various techniques of rapid 
prototyping and computer aided manufacturing.
Since the early 1990’s, the computer has played an 
increasingly dominant role in architectural design. 
Through computation it has been possible to gener-
ate ever and ever more complex forms. While many of 
those biomorphic forms were designed by the use of 
animation software, there was a lack of control over 
the generated outcome. With parametric design tech-
niques the architect is able to define a model that is 
capable of producing many possible versions of input 
data that can be tested to satisfy specific fitness cri-
teria.  While the medium of the computer screen has 
its limitations in representation of three-dimensional 
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fabricação rápida de protótipos, visando 
extrair modelos de um modo que possam 
ser utilizados por equipamentos de má-
quinas CNC e remontados logicamente.

Stephen Lau 
UM CALIDOSCÓPIO DE HONG KONG: 
VISTAS DE BAIXO & DE DENTRO
PHD – EQUIPE DE PESQUISA SOBRE 
SUSTENTABILIDADE 2008–2009
O retrato de uma cidade através da 
visão de uma minhoca revela um 
ângulo não usual da vida rítmica de 
uma cidade presa em uma armadi-
lha por ruas infinitamente sinuosas e 
cruzadas. A vista para cima projeta o 
horizonte de vida numa cidade alvo-
roçada que é dirigida por mudanças 
e pela velocidade das mudanças que 
continuam a surpreender a mente do 
visitante de primeira viagem às mis-
teriosas cidades do oriente distante. A 
minhoca nos leva por um mercado de 
rua no antigo bairro de Wanchai, onde 
o quadro da vida é pintado pelo açou-
gueiro, o fazedor de chá ou o florista 

no andar térreo, encimado por linhas 
malucas de roupa lavada dividindo 
os céus acima. O barulho de pessoas 
falando e gritando não oferece ne-
nhuma dica para navegação, exceto 
a confusão que desencaminha a mi-
nhoca para um mundo diferente. Aqui 
as ruas de Nathan, onde dia e noite se 
encontram sem sono, são constante-
mente banhadas por enormes projeto-
res de textos e sinais de propaganda. 
Néons, como vieram a ser chamados, 
são sinônimos de um excitamento 
inexplicável da dinâmica da cidade 
enquanto alguém devora as ruas de 
Suzie Wong. Na visão da minhoca, a 
cidade e suas pessoas nunca param. 
Finalmente a minhoca se encontra 
olhando fixamente para cima, para as 
paredes espelhadas das altas torres 
colossais onde o céu desaparece. A 
minhoca se pergunta se a essa altura 
alguém ainda pode ouvir os sussurros 
no café de calçada do restaurante es-
tilo chá de Hong Kong, ou os gritos e 
aquiescências no telefone celular em 

meio a um fundo de sirenes, buzinas 
e o som guinchado das rodas de metal 
dos bondes apressados nos trilhos de 
aço sobre Hennessy. Aqui, a minhoca 
se imagina numa briga com o tempo 
para cruzar as ruas sem fim, fundas 
nos vales urbanos da cidade.

John Lin 
RESISTENTE AO CLIMA
INSTRUTOR:
John Lin, Professor Assistente, 
Departamento de Arquitetura, 
Universidade de Hong Kong
TÍTULO DO CURSO:
Comunicações Visuais I
Oficialmente intitulado Comunicações 
Visuais I, este primeiro ano de curso é 
uma introdução aos fundamentos da 
representação arquitetural. Não sim-
plesmente uma introdução a desenho 
manual ou desenho por computador, 
o curso explora a noção de desenho 
como um processo que ocorre no tem-
po. Não mais considerando o desenho 
como a produção de uma imagem fixa, 
consideramos o desenho como uma 
produção espacial em evolução. A fo-
lha única de papel é substituída pelo 
álbum seriado (flipbook) como o meio 
baseado em tempo para os desenhos 
ocorrerem. Os projetos começam pelo 
exame de condições específicas do 
mundo natural que são inicialmente 
percebidas como instáveis, indefinível 
ou sempre mudando: CLIMA, TEMPO, 
e ESTAÇÕES. Elementos como o vento, 
chuva, condensação, crepúsculo, nu-
vem, sombra, não podem ser descritos 
por formas predeterminadas. São mais 
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bem entendidas pelo modo como se 
comportam em relação a outras coi-
sas do que por qualquer característi-
ca específica nelas ou delas. Portanto 
os exercícios de desenho enfatizam a 
observação direta destes fenômenos. 
O álbum seriado (flipbook) resultante é 
a documentação do processo de mar-
cação e rasura. Essencialmente, o que 
o álbum seriado representa é a trans-
formação espacial. Este álbum seriado 
inicial desenhado à mão é analisado e 
racionalizado  em um conjunto de de-
senhos CAD que são então cortados a 
laser no álbum seriado final. Em sua 
forma final, os álbuns seriados podem 
ser considerados tanto como um espa-
ço vácuo-sólido, ou quando é folhea-
do, como uma estrutura de tempo em 
constante mudança.

John Lin e Joshua Bolchover
Ecologia Rural – Urbana 
Joshua Bolshover e John Lin estão de-
senhando e construindo projetos na 
China rural dentro de um contexto de 
pesquisa que explora a interrelação 
entre o rural e o urbano. Na transfor-
mação urbana recente da China, os 
processos urbanos estão entrelaçados 
com os processos rurais na proporção 
de que o rural é um agente chave na 
criação da malha urbana. Estes me-
canismos produzem formas específi-
cas de malhas urbanas diferenciadas, 
criando adjacências incoerentes entre 
bananeiras e desenvolvimentos de alto 
padrão, vestígios de viveiros de peixes 
e fábricas. A pesquisa forma uma es-
trutura estratégica para um conjunto 

space, more recently techniques have been developed 
of how to transfer the digital data into physical space. 
With a closer link between the virtual and the actual, 
architects have developed a more comprehensive un-
derstanding of their design schemes by being able to 
evaluate performative characteristics associated to 
the scheme in physical space.
In order to meet these objectives, the course was 
divided into three stages. The first stage focused 
on formal investigations of topological surfaces and 
their spatial properties to expand the language of 
architecture. In various design exercises, students 
researched and documented the inherent complexity 
of a set of specific surface topologies through a sys-
tematic dissection. The second stage addressed the 
issue of parts to whole, questions of constructabil-
ity and questions related to defining these surface 
structures parametrically. The third stage empha-
sized experimentation with rapid prototyping fabri-
cation tools, aiming to extract models in a manner 
that can be precisely machined with CNC devices 
and logically reassembled.

Stephen Lau 
A HONG KONG KALEIDOSCOPE:VIEWS FROM
BELOW & WITHIN  
PHD - SUSTAINABILITY RESEARCH TEAM 2008-2009
The portrait of a city through the view of a worm 

unveils an unusual angle of rhythmic life in a city 
entrapped by endlessly winding or crisscrossing 
streets. The view upward projects one’s horizon of 
life in a bustling city that is run by changes and the 
speed of changes that continue to surprise the mind 
of the first time visitor to the mysterious Far East 
city. The worm takes us through a market street in 
the old neighborhood of Wanchai, where the wash 
of life is painted by the butcher, the tea maker or 
the florist on the ground floor, atop by crazy lines of 
laundry dividing up the sky above. Noise of people 
chatting and shouting offer no clue for navigation 
except confusion that purposely misled the worm 
to enter a different world. Here the streets of Na-
than, where day and night meet each other without 
sleep, are constantly dressed by huge projectories 
of advertisement texts and signs. Neons, as they 
came to be called, are synonyms for an unexplained 
excitement of city dynamics as one devours the 
streets of Suzie Wong. As far as the worm, the city 
and its people never stop. Finally the worm found 
itself staring up at the reflective mirrored walls of 
the colossally tall towers where sky disappears. The 
worm is wondering if at this height, one could still 
hear the whispers on the side-walk café of the Hong 
Kong style tea restaurant, or the shouts and yields 
into the cell phones amid a background of sirens, 
horns and the squeaking sound of the metal wheels 
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de projetos piloto que se inserem nes-
ta sinergia complexa entre as forças 
rural e urbana. Estes projetos envol-
vem a colaboração entre instituições 
de caridade e doadores baseados em 
Hong Kong, funcionários locais de vi-
las PRC, a Universidade de Hong Kong 
e universidades do continente, bem 
como os Ministérios governamentais 
da Educação e da Construção. Diferen-
te dos típicos projetos de construção 
que ocorrem na China, onde a ênfase 
é prover rapidez e construção através 
da proliferação de tipos padronizados 
de construção, a aproximação é criar 
modelos altamente específicos que 
carregam programas adicionais, tais 
como agricultura ou espaços públicos 
que respondam às necessidades do 
contexto da vila local. Apesar da sua 

pequena escala, estas microinserções 
revelam processos maiores relativos à 
divisão urbana – rural da China e às 
implicações da sua reforma econômica.

Eunice Seng 
Reconstruindo Utopia: Visões de 
Arquitetura no Mundo Pós Guerra
SEMINÁRIO DE MARÇO
2008-2009 PRIMEIRO SEMESTRE
Utopia: lugar nenhum, um não-lugar, 
qualquer região, país ou localidade 
imaginária indefinidamente remota, é 
inseparável do modernismo do sécu-
lo 20 e da noção igualmente moderna 
do “avant-garde”. Historicamente, o 
ímpeto utópico invariavelmente surge 
durante períodos de sublevação política 
e social. Da ilha imaginária Utopia, de 
Thomas More do século 16, às comuni-

dades de trabalhadores da cidade ideal 
Chaux, de Claude Nicolas Ledoux, ao 
ideal de comunidades dos séculos 18 e 
19, mais notadamente a Phalanstere de 
Fourier, à Cite Industrielle do século 20 
de Tony Garnier, aos projetos socialistas 
urbanos e de moradia dos anos 1920 e 
1930, os historiadores têm identificado 
trajetórias utópicas que se assemelham 
aos processos de modernização.
Esta equipe de trabalho de pesquisa 
examina as ocorrências dos impulsos 
utópicos dentro da produção de arqui-
tetura durante os efeitos posteriores da 
II Guerra Mundial, um evento de mag-
nitude global que disparou uma série 
de conseqüências políticas, sociais, 
econômicas e culturais em seu ras-
tro. O conflito bipolar que caracterizou 
a maior parte da segunda metade do 
século 20 envolveu a arquitetura de 
muitas maneiras e em muitos níveis. 
Visões de um futuro melhor surgiram 
em meio à reconstrução na Europa e 
no Japão do pós guerra, descoloniza-
ção, a continuação da Guerra via a 
Guerra Fria, a ascensão da América 
como superpotência dominante. A uto-
pia não era mais proclamada somente 
pelos vanguardistas. Sob a rubrica da 
democracia e modernização, grupos 
tais como as Nações Unidas, governos 
nacionais, organizações não governa-
mentais, instituições públicas e pri-
vadas tomaram gosto pela construção 
visionária. Ao mesmo tempo surgiram 
aqueles que concebiam as contra uto-
pias ou distopias em resposta às ex-
periências de homogeneização global.
Os estudantes investigaram arquitetu-
ras, espaços, ilhas, cidades, mundos – 
construídos ou desconstruídos – ima-
ginados por indivíduos ou grupos como 
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resposta ao pós guerra, aos contextos 
pós industriais e às realidades pós co-
loniais. Surgiam questões que diziam 
respeito a como a arquitetura tem sido 
instrumento para promoção de objeti-
vos de visionários; como tecnologias, 
metodologias e posturas encontram 
seu caminho para a arquitetura e seus 
discursos correspondentes; e, enquan-
to o novo globalismo do final do século 
20 impacta a compreensão da história 
em cada nível, os caminhos pelos quais 
as trajetórias históricas da utopia in-
formam nossa compreensão contem-
porânea da arquitetura. O trabalho 
mostrado aqui extrai-se de técnicas de 
crítica e representação relacionadas 
aos precedentes históricos estudados 
durante o curso, para criar e apresentar 
MANIFESTOS UTÓPICOS como críticas 
radicais à condição contemporânea.

Jonathan Solomon & Clara Wong 
ESTÓRIA DE ACESSO: MODELANDO O 
ESPAÇO DOS SHOPPING MALLS DE 
HONG KONG 
SEMINÁRIO DE 1º DE MARÇO
2008–2009 SEGUNDO SEMESTRE
Estória de Acesso investiga o espaço 
de compras em Hong Kong num mo-
mento crítico da história da cidade e 
num momento de transição nas econo-
mias globais. Em seu Guia de Compras 
de 2001, Rem Koolhaas faz uma argu-
mentação sobre compras como o agent 
provocateur da homogeneização global 
– subvertendo o programa, confundin-
do a cultura e catalisando a cidade 
genérica. Enquanto muito do desenvol-
vimento urbano precipitado das duas 
décadas passadas possam ser expli-
cadas pela análise de Koolhaas, os 
shopping malls de Hong Kong resistem 

which hurried tramcars away on the steel rails over 
Hennessy. Here, the worm imagines itself in a fight 
with time to cross the endless streets deep within 
the urban canyons of the city.

John Lin 
WEATHER RESISTANT
INSTRUCTOR:
John Lin, Assistant Professor, Department of Architec-
ture, Hong Kong University
Course Title:
Visual Communications I 
Officially titled Visual Communications I, this first 
year course is an introduction to the fundamentals 
of architectural representation. Not simply an intro-
duction to hand drawing and computer drawing, the 
course explores the notion of drawing as a process 
occurring in time. No longer considering drawing as 
the production of a fixed image, we consider drawing 
as an evolving spatial production. The single sheet 
of paper is replaced by the flipbook as a time based 
medium for the drawings to occur. The projects begin 
by examining specific conditions of the natural world 
that are initially thought of as unstable, nondescript 
and ever-changing: CLIMATE, WEATHER, and SEA-
SONS. Elements such as wind, rain, condensation, 
twilight, cloud, shadow cannot be described by pre-
determinate forms. They are best understood by the 
way they behave in relation to other things than by 
any specific characteristics in and of itself. Therefore 
the drawing exercises emphasize direct observa-
tion of these phenomena. The resulting flipbook is a 
documentation of the process of mark making and 
erasure. Essentially, what the flipbook represents 
is a spatial transformation. This initial hand drawn 
flipbook is analyzed and rationalized into a set of CAD 
drawings that are then laser-cut into a final flipbook. 
In its final form, the flipbooks can be considered ei-
ther as a solid-void space, or when flipped through, 
an ever-changing structure in time. 

John Lin and Joshua Bolchover
Rural-Urban Ecology
Joshua Bolchover and John Lin are designing and 
building projects in rural China within a research 
context that explores the interrelation between the 
rural and the urban. In China’s recent urban trans-
formation, urban processes are intertwined with 
rural processes to the extent that the rural is a key 
agent in the creation of urban fabric. These mecha-
nisms produce specific forms of differentiated urban 
fabric, creating incoherent adjacencies between ba-
nana trees and high-rise developments, remnants of 
fishponds and factories. The research forms a stra-
tegic framework for a set of pilot projects which in-
terject within this complex synergy between rural and 
urban forces. These projects involve the collaboration 

between Hong Kong based charities and donors, lo-
cal PRC village officials, the University of Hong Kong 
and Mainland universities as well as government 
Ministries of Education and Construction. Unlike typ-
ical building projects occurring in China where the 
emphasis is on expediency and building provision 
through the proliferation of standard building types, 
the approach is to create highly specific models that 
take on additional programs such as agriculture or 
public space which respond to the needs of the lo-
cal village context. Despite their small scale these 
micro-insertions reveal larger processes relating to 
China’s urban-rural divide and the implications of 
China’s economic reformation.

Eunice Seng 
ReBuilding Utopia: Visions of Architecture in the 
Post-war World
MARCH SEMINAR
FIRST SEMESTER 2008–2009
Utopia: nowhere, a non-place, any imaginary, indef-
initely-remote region, country, or locality, is insepa-
rable from 20th century modernism and the equally 
modern notion of the “avant-garde.” Historically, 
the utopian impetus invariably arises during peri-
ods of political and social upheavals. From Thomas 
More’s 16th century imaginary island utopia, to the 
workers’ communities of Claude Nicolas Ledoux’s 
ideal city of Chaux to the ideal communities of the 
18th and 19th centuries most notably Fourier’s Pha-
lanstere, to Tony Garnier’s 20th century Cité Indus-
trielle to the socialist housing and urban projects 
of the 1920s and 1930s, historians have identified 
the utopian trajectory that parallels the processes 
of modernization. 
This body of research work examines the occur-
rences of the utopian impulse within the produc-
tion of architecture during the aftermath of World 
War II, an event of global magnitude that triggered 
a series of political, social, economic and cultural 
consequences in its wake. The bipolar struggle 
that characterized most of the latter half of the 
20th century implicated architecture in many ways 
and at many levels. Visions of better futures arose 
amidst postwar reconstruction in Europe and Japan, 
decolonization, the continuation of the War via the 
Cold War, the rise of America as the dominant su-
perpower. Utopia was no longer proclaimed by the 
avant-gardes alone. Under the rubric of democracy 
and modernization, such groups as the United Na-
tions, national governments, non-governmental or-
ganizations, public and private institutions took on 
the task of vision building. At the same time, there 
emerged those who conceived of counter-utopias 
and dystopias in response to the experiences of 
global homogenization. 
Students investigated architectures, spaces, is-
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em teimosa oposição a ele, oferecendo 
um modelo alternativo num momento 
em que o próprio motor do crescimento 
em si mesmo está em crise. Se ao invés 
dos “junkspaces” (literalmente “espa-
ços de lixo”) genéricos os shopping 
malls de Hong Kong são instâncias es-
pecíficas e únicas da autêntica cultura 
Cantonesa regional, então seu estudo 
cuidadoso proporciona uma oportu-
nidade de desafiar a noção da cidade 
genérica com uma nova tese.
Se as compras são a resposta de Hong 
Kong à autenticidade, como determina-
mos as falsificações espaciais do que é 
real? Em Hong Kong uma crise de con-
sumo é uma crise de identidade. É essa 
identidade que Estória de Acesso localiza 
e descreve; testando ao mesmo tempo a 
tese de que são as compras, afinal, que 
fizeram de Hong Kong uma cidade única.
Uma série de modelos ilustra a organi-
zação do espaço nos shopping malls de 
Hong Kong por projetar os espaços vazios 
de circulação dentro deles como sólidos. 
Estes modelos realçam a relação des-
tes malls com os espaços de trânsito e 
circulação pública na cidade, sugerin-
do em sua concentração a continuidade 
inerente das redes de infraestrutura ur-
bana dentro das quais eles trabalham. 

Tom Verebes 
TIPOS PROTÓTIPOS & SISTEMAS
ESTÚDIO DE DESIGN CONJUNTO
DE 1º DE MARÇO
HARVARD GDS-HKU
2008–2009 SEGUNDO SEMESTRE
Este estúdio conjunto de um semestre 
da Harvard GDS-HKU explorou téc-
nicas de design associativo e suas 
aplicações sobre o problema do pro-
jeto de protótipos arquitetônicos ino-
vadores com capacidade de proliferar 
formas adaptativas de crescimento 
urbano. O local para este experimento 
foi o contexto urbano mais antigo de 
Shangai, a Cidade Velha, consistindo 
de um legado arquitetônico coerente, 
embora dilapidado, com as forças do 
desenvolvimento contemporâneo de 
Shangai invadindo sua periferia. Por 
causa do grau sem precedentes e da 
extensão da urbanização na China, o 
estúdio conjunto se confrontou com 
questões relativas à vida do design 
e a obsolescência de cidades e cons-
truções, via intenções paradoxais de 
projetar uma forma evolutiva de urba-
nismo composto de construções dura-
douras. Preservação Histórica e Tabu-
la Rasa são aproximações igualmente 
totalizantes, inflexíveis e exclusivas 

de lidar com zonas urbanas históricas 
deficientes.
Os estudantes da HKU e Harvard foram 
apresentados a abordagens gradientes 
para concentração, transformação e 
regeneração urbana e suas tendências, 
direções e políticas associadas de de-
senvolvimento urbano. Como alternati-
va a estas estratégias, estes projetos 
especulam sobre escalas de tempo 
agregadas, com desenvolvimento e 
de longo prazo de crescimento e mu-
danças urbanas, como a correlação de 
sistemas de cima para baixo e de baixo 
para cima, representados em relação a 
uma multidão de cenários paralelos.
A experiência metropolitana do século 
21 consiste de uma interação com-
plexa de sistemas, redes, estruturas, 
interfaces e códigos associados. Esta 
abordagem computacional para a ci-
dade requer técnicas capazes de ge-
renciar a complexidade do urbanismo, 
enquanto leva à ordem arquitetônica 
diferenciada, porém coerente. Enfa-
tizando metodologias relacionadas à 
transformação de tipologias espaciais 
e estruturais, o estúdio focalizou em 
construir protótipos de novos tipos de 
espaços, programas, estruturas e sis-
temas urbanos e arquitetônicos. 
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lands, cities, worlds – built or unbuilt – envisioned 
by individuals or groups as responses to the post-war, 
post-industrial contexts and post-colonial realities. 
Questions were raised concerning how architecture 
has been instrumental in forwarding the objectives 
of visionaries; how technologies, methodologies and 
mindsets find their way into architecture and their 
corresponding discourses; and, as the new globalism 
of the late 20th century impacts the understanding of 
history at every level, the ways in which the historical 
trajectories of utopia inform our contemporary under-
standing of architecture. The work shown here draws 
from techniques of critique and representation related 
to the historical precedents studied during the course, 
to creating & presenting UTOPIAN MANIFESTOS as 
radical critiques of the contemporary condition. 

Jonathan Solomon & Clara Wong 
ACCESS STORY: MODELING THE SPACE OF HONG 
KONG SHOPPING MALLS
MARCH 1 SEMINAR
SECOND SEMESTER 2008–2009
Access Story investigates the space of shopping in 
Hong Kong at a critical moment in the city’s history 
and at a time of transition in global economies. In 
his 2001 Guide to Shopping, Rem Koolhaas makes 
an argument for shopping as the agent provocateur 
of global homogenization—subverting program, 
confounding culture, and catalyzing the generic city. 
While much of the heady urban development of the 
past two decades may be explicated under Koolhaas’s 
analysis, shopping malls in Hong Kong stand in stub-

born opposition to it, offering an alternative model 
at a moment when the very engine of growth itself 
is in crisis. If rather than generic “junkspaces” Hong 
Kong’s malls are specific and unique instantiations of 
an authentic regional Cantonese culture, then their 
careful study provides an opportunity to challenge the 
notion of the generic city with a new thesis. 
If shopping is Hong Kong’s answer to authenticity, how 
do we determine the spatial forgeries from the real? In 
Hong Kong a crisis of consumption is a crisis of iden-
tity. It is this identity that Access Story locates and de-
scribes; testing at the same time the thesis that it is 
shopping that, in the end, has made Hong Kong unique.
A series of models illustrate the organization of space 
in Hong Kong shopping malls by casting the void cir-
culation spaces within them as solids. These models 
highlight the relationship of these malls to transit 
and public circulation spaces in the city, suggesting 
in their massing the inherent continuity of the net-
works of urban infrastructure they work within. 

Tom Verebes 
TYPES PROTOTYPES & SYSTEMS
MARCH 1 JOINT DESIGN STUDIO
HARVARD GSD-HKU
SECOND SEMESTER 2008–2009
This one-semester Harvard GSD-HKU joint studio 
explored associative design techniques and their ap-
plication towards the problem of designing innovative 
architectural prototypes with capabilities of prolifer-
ating adaptive forms of urban growth. The site for 
this experiment was the oldest historic urban context 

of Shanghai, the Old Town, consisting of a coherent, 
yet dilapidated architectural legacy, with the forces 
of Shanghai’s contemporary development encroach-
ing at its periphery. Given the unprecedented rate 
and extent of urbanization in China, the joint studio 
confronted issues related to design-life and the ob-
solescence of cities and buildings, via the paradoxi-
cal intentions to design an evolving form of urbanism 
composed of enduring buildings. Historical Preserva-
tion and Tabula-Rasa are equally totalising, inflexible 
and exclusive approaches in dealing with dysfunc-
tional, historic urban zones. 
HKU and Harvard students were introduced to gradi-
ent approaches to urban densification, transformation 
and regeneration, and their associated urban develop-
ment tendencies, trends and policies. As an alterna-
tive to these strategies, these projects speculate upon 
aggregate, incremental, and longer-term timescales 
of urban growth and change, as the correlation of top-
down and bottom-up systems, played out in relation to 
a multitude of parallel scenarios.
The 21st century metropolitan experience consists 
of a complex interaction of associated systems, 
networks, structures, interfaces and codes. This 
computational approach to the city requires tech-
niques capable of managing the complexity of ur-
banism, while leading to differentiated, yet coherent 
architectural order. Emphasising methodologies 
related to the transformation of spatial and struc-
tural typologies, the studio focused on prototyping 
new kinds of urban and architectural spaces, pro-
grammes, structures, and systems.
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SUSTENTABLE METODOLOGY FOR AN INTERNATIONAL 
PRACTICE
With 41 offices in 18 different countries, Aedas is a 
global practice, balancing international expertise with 
local cultural identity. Within this dynamic arises our 
commitment to environmental, social and economi-
cal challenges, and a methodology that benefits from 
global know-how and specialized research applied to 
the specific realities of each project, in each country.
At a moment of impacting climate changes we face 
the necessity of minimizing the environmental impact 
of construction practices, reflecting the concerns of 
our design teams, but also, and each day more, the 
concerns of our clients, both public and private. 

METODOLOGIA SUSTENTÁVEL PARA 
UMA PRÁTICA INTERNACIONAL
Com 41 escritórios em 18 países, Aedas se 
configura como uma prática global, equi-
librando a expertise internacional com a 
identidade cultural local. Dentro dessa di-
nâmica nasce o nosso compromisso com 
os desafios ambientais, sociais e econô-
micos, e uma metodologia que usufrui do 
conhecimento global e da pesquisa espe-
cilaizada aplicados à realidade específica 
de cada projeto, de cada país.
Em um momento de mudanças climáti-
cas, nos deparamos com a preocupação 
em minimizar o impacto ambiental na 
prática da construção, refletindo o anseio 
de nossas equipes de design e também, 
cada vez mais, de nossos clientes, sejam 
eles do setor privado ou governamental. 

VERDEJAMENTO
GLOBAL

GLOBAL 
GREENING
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Como princípio de design estabelecemos 
metas de sustentabilidade como alter-
nativa para todos os projetos, oferecen-
do soluções que irão liderar a transição 
para uma economia de baixo carbono. O 
resultado dessa prática foi um aumento 
significativo de projetos com selos LEED 
ou BREEAM e edifícios que aspiram a 
meta de zero-carbono e zero-desperdício. 
Aos poucos vemos a transformação da 
indústria da construção, que caminha 
para soluções mais sustentáveis.
Entendendo a importância de sermos 
agentes nesse contexto, Aedas esta-

beleceu uma equipe de profissionais 
dedicados à sustentabilidade, que já 
liderou várias iniciativas ligadas a 
instituições acadêmicas e de pesquisa 
e também à iniciativa privada.
Hoje, nosso grupo de R&D (Research and 
Development Group) auxilia a prática de 
projetos internamente e também para 
a comunidade arquitetônica e cons-
trutiva em geral, tendo estabelecido  
programas como: 
• CarbonBuzz, plataforma de referência 
na internet que mede e acompanha o uso 
de energia de um projeto, desde sua con-

cepção e construção, até sua operação
• Aedas Green Tool, recurso on-line que 
auxilia nas decisões de projetos susten-
táveis através de planilhas e a divulga-
ção dos projetos sustentáveis do grupo.
• Tall Building Simulation Model, pro-
jeto inter-disciplinar de pesquisa que 
simula os efeitos de decisões de progra-
ma e design em todo o ciclo de vida de  
um projeto.
Essa exposição tenta resumir o efeito 
dessas iniciativas através da exposi-
ção de alguns dos projetos que ajuda-
ram a definir.
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ergy consumption levels through all stages of 
design and construction.
• Aedas Green Tool, a web tool that helps in de-
cision making for the design of environmental 
buildings through the use of specially format-
ted tables and cross-disciplinary collaboration 
• Tall Building Simulation Model, a program 
that allows for the verification of a building’s 
energetic performance throughout all stages of 
the project
This exhibition attempts to summarize the ef-
fect of these initiatives through the exhibition 
of some of the projects they helped shape.

With the understanding of how important this 
transformation is and conscious of our roles 
within the industry, Aedas has put together a 
group dedicated to sustainability. This group 
works both independently and concurrently 
with the project teams and has lead several 
initiatives alongside academic, governmental 
and private institutions.
Our Research and Development Group (R&D) 
has helped within our office structure and also 
beyond, having established  programs like:
• CarbonBuzz, an on-line platform for sharing 
of past experiences and benchmarking of en-

US
A

EU
A
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France displays, in a revisited scenography, a project entitled 
«GeneroCity». It proposes a selection of 30 projects and presents 
architecture with regard to what «more» it can give to the city 
and its inhabitants, more interior space, and more public space : 
«GeneroCity, generous vs. generic».

The project
Taking a stand against the globalisation of cities and in a context 
in which architecture is called on to meet the urgent quest for 
energy performance, the exhibition reaffirms the architect’s social 
role in defining lifestyles and urban habits. 
With a total of 30 projects designed at different scales, the ex-
hibition setting, designed by the French Touch Collective, is the 
reflects the responsiveness of the contemporary French scene.

Francis Rambert, Curator
French Touch Collective, Invited architects and scenography

A França apresenta a exposição “Géné-
roCité”, que propõe uma seleção de 30 
projetos e interroga a arquitetura sobre o 
que ela pode dar “a mais” à cidade e aos 
seus habitantes, mais espaço interno e 
mais espaço público.

O PROJETO
Posicionando-se contra a globalização 
das cidades e num contexto onde a ar-
quitetura é chamada a responder à ur-
gente questão dos desempenhos energé-
ticos, a exposição reafirma o papel social 
do arquiteto na definição dos modos de 
vida e das práticas urbanas.
Com um total de 30 maquetes de pro-
jetos pensados em diferentes esca-
las, a cenografia da exposição, con-
cebida pelo coletivo French Touch, 
será o reflexo da reatividade da cena  
francesa contemporânea.

Francis Rambert, Curador
Coletivo Toque Francês, Arquitetos convidados e 
cenografia

GÉNÉROCITÉ GÉNÉROCITÉ
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Atelier du Pont
Yves ARNOD &
Isabel HÉRAULT
Marc BARANI
Aldric BECKMANN &
Françoise N’THÉPÉ
Bernard BUHLER,
Olivier BRÉNAC &
Xavier GONZALEZ
Emmanuel COMBAREL &
Dominique MARREC
Mathieu POITEVIN

Manuelle GAUTRAND
FGP
Édouard FRANÇOIS
Philippe GAZEAU
Gaëlle HAMONIC &
Jean-Christophe MASSON
Dominique JAKOB &
Brendan McFARLANE
Anne-Françoise JUMEAU
Djamel KLOUCHE
Anne LACATON &
Jean-Philippe VASSAL

LISTA DOS ARQUITETOS APRESENTADOS  Architects list:

Duncan LEWIS
Emmanuelle MARIN-TROTTIN &
David TROTTIN
Stéphane MAUPIN
Nicolas MICHELIN
Marc MIMRAM, X-T.U.
Jacques MOUSSAFIR
PLAN 01
Ignacio PREGO & Jean BOCABEILLE
Emmanuel SAADI
Francis SOLER
TRYPTIQUE
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Exhibition co-produced by Culturesfrance and the Ministry 
of Culture and Communication / Department of Architec-
ture and Heritage.
«GeneroCity» has been initially conceived for the 2008 
French Pavilion of the 11th International Architecture Ex-
hibition in Venezia and has been then displayed in Paris (in 
the «Cité de l’architecture et du patrimoine» ; February-
May 2009). It is now part of the «França.Br 2009» French 
Year in Brazil(21 April-15 November).

Exposição coproduzida pela Cultures-
France, operadora da representação 
francesa, e do Ministère de la Culture 
et de la Communication – Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine.
Concebida originalmente para o Pavil-
hão Francês da 11ª Exposição Interna-
cional de Arquitetura – Bienal de Vene-
za e em seguida mostrada em Paris, na 
Cité de l’Architecture & du Patrimoine, 
de 11 fevereiro a 10 de maio de 2009, 
a exposição GénéroCité é agora apre-
sentada como parte do França.Br 2009 
– Ano da França no Brasil (21 de abril 
a 15 de novembro de 2009).

FR
AN

CE
FR

AN
ÇA



86

NETHERLANDS

HOLANDA



87

DUTCH DESIGNS ON THE FUTURE
When everything is proceeding smoothly, they are all dull and empty plati-
tudes. 1: People need enough water and food: certainly. 2: They want to be 
healthy: I can see that. 3: They cannot manage without energy: logical. 4: 
They need to have sufficient room at their disposal: of course. 5: They also 
need enough time in their lives to manifest themselves: by all means. 6: And 
if a number of people are involved, it is important for them to be able to get 
on well together: that goes without saying. 7: If those people also want to 
trade with one another to reap the benefit of all those conditions, the books 
must balance: naturally.

PROJETOS HOLANDESES PARA O 
FUTURO
Quando tudo está caminhando suave-
mente, as coisas são trivialidades enfa-
donhas e vazias. 1: Pessoas precisam de 
água e comida: certamente. 2: Elas que-
rem ser saudáveis: posso ver isso. 3: Elas 
não conseguem viver sem energia: lógi-
co. 4: Elas têm que ter espaço suficien-
te à disposição: é claro. 5 Elas também 
precisam de tempo suficiente em suas 
vidas para se manifestarem: decerto. 6: 
E se um certo número de pessoas está 
envolvido, é importante que consigam se 
dar bem juntas: nem precisa dizer. 7: Se 
estas pessoas também querem negociar 
umas com as outras para tirar proveito 
de todas essas condições, as contas de-
vem estar equilibradas: naturalmente.

ARQUITETURA DA 
CONSEQUÊNCIA

ARCHITECTURE
OF CONSEQUENCE
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culpa, precisa de argumentos melhores 
que sua habilidade de oferecer abrigo.
Numa inspeção mais de perto aquela 
carga se torna massiva. Conjure ima-
gens da crise e o que você vê é arqui-
tetura: estradas congestionadas, aero-
portos lotados, centros de transferência 
automatizados, vastos estábulos, fa-
zendas de porcos e galinhas acionadas 
por bateria, fábricas de carne, lojas de 
fast food (comida rápida), shopping 
centers, hipermercados e zonas de qua-
rentena, transporte de materiais por 
todo o mundo, mancha urbana, cidades 
condomínio no deserto do Arizona, áre-
as restritas com muros de segurança, 
lares abandonados em cidades fantas-
ma como Detroit ou Sesena Nuevo. E 
tudo isso começou com design.
Mas aqui o argumento corta dos dois 
lados. Estas imagens da crise não po-
deriam até recentemente ser considera-
das como exemplos de um sucesso sem 
precedentes de globalização? E ainda. 

Infelizmente, nenhuma destas condi-
ções podem ser dadas como certas no 
momento. Mas daí, não estamos viven-
do uma era pacífica. Somos persegui-
dos por uma catástrofe após outra. 1: 
Cadeias alimentares estão debilitadas. 
2: A saúde pública está em risco. 3: A 
energia está acabando. 4: O espaço está 
se tornando limitado em muitos pontos. 
5: O valioso tempo de nossas vidas está 
se esgotando. 6: A coesão social está 
em declínio. E finalmente, estamos nos 
conscientizando de modo crescente 
que por um tempo muito longo temos 
privatizado os ganhos e socializado as 
perdas, resultando em uma intensa cri-
se do sistema econômico. Nesse meio 
tempo tornou-se quase um clichê falar 
sobre a ameaça às principais estrutu-
ras planetárias de subsistência. Não 
falta muito para que a catástrofe se 
torne também uma trivialidade enfado-
nha que tomamos como certa.
Neste período repleto de múltiplas 
emergências estamos apresentando 
um livro sobre arquitetura. Isso pode 
soar como um desvio petulante, uma 
pausa para contemplar a magnificên-
cia e confiança de um belo edifício 
numa era que está ficando mais e mais 
ameaçadora. Mas a profissão não tem 
tempo para tal relaxamento, como fica 
evidente em retrospecto que a arquite-
tura tem contribuído grandemente para 
um bom número de crises globais. Se 
a arquitetura vai demonstrar seu valor 
aditivo, e compartilhar sua carga de 

Pense no arquiteto internacionalmen-
te aclamado que está constantemente 
viajando de jato em volta do mun-
do, projetando tantos edifícios únicos 
quanto possíveis que em retorno aju-
dam a gerar um turismo admirativo de 
massa. Não é essa a arquitetura única 
que vem de longe para colocar a cidade 
no mapa do mundo? Não tem esta práti-
ca elevado arquitetos a um pináculo de 
fama sem paralelos? Como pode este 
pináculo se tornar do dia para a noite o 
símbolo da bancarrota cultural?  
A razão para isso só pode ser encontra-
da na percepção igualmente rápida da 
crise. A arquitetura, design e constru-
ção estão sendo vistas cada vez mais 
como parte do problema. A maneira 
como este ramo se organiza e apresen-
ta é agora visto como um débito social 
– edifícios que não tomam nenhum cui-
dado em como podem ser alcançados 
ou acessados nem em que contribuem 
para a sociedade, em como podem ser 
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Unfortunately, none of these conditions can be taken for granted at 
the moment. But then, we are not living in a peaceful era. We are 
dogged by one catastrophe after another. 1: Food chains are under-
mined. 2: Public health is at risk. 3: Energy is running out. 4: The 
space is becoming cramped at many points. 5: The valuable time 
of our lives is slipping away. 6: Social cohesion is in decline. 7: And 
finally, we are increasingly coming to realize that for far too long we 
have been privatizing the gains and socializing the losses, resulting 
in an intense crisis of the economic system. In the meantime it has 
almost become a cliché to talk about the threat to the major plane-
tary structures of subsistence. It would not take much for the catas-
trophe to become a dull platitude that we take for granted as well.
In this fraught period of multiple emergencies we are presenting 
a book about architecture. This may sound like a flippant diver-
sion, a pause to contemplate the magnificence and reassurance 
of a beautiful building in an era that is growing more and more 
menacing. But the profession has no time for such relaxation as it 
is evident in retrospect that architecture has contributed mightily 
to a spread of global crises. If architecture is to demonstrate its 
added value, and to shed its burden of guilt, it needs better argu-
ments than its ability to offer shelter. 
Upon closer inspection that burden turns out to be massive. 
Conjure up images of the crisis and what you see is architec-
ture: jammed roads, packed airports, automated transhipment 
centres, vast cowsheds, battery farms for pigs and chickens, 
meat factories, fast food outlets, shopping malls, hypermarkets 
and quarantine zones, worldwide material transportation, urban 
sprawl, condominium cities in the desert of Arizona, no-go areas 
and security walls, abandoned homes in ghost towns like Detroit 
or Sesena Nuevo. And it all started with design.
But here the argument cuts both ways. Couldn’t these images of 
the crisis until recently be considered as exemplars of the unprec-
edented success of globalization? And still. Think of an internation-
ally acclaimed architect who is constantly jetting around the world, 
designing as many unique buildings as possible that in turn help 
generate an admiring mass tourism. Isn’t this the one-off archi-
tecture that comes from far away to put the city on the world map? 
Hasn’t this practice brought architects to a pinnacle of unparal-

leled fame? How can that pinnacle become an overnight symbol of 
cultural bankruptcy?
The reason for this can only be found in the equally rapid awareness 
of the crisis. Architecture, design and construction are increasingly 
seen as part of the problem. The way in which this branch organizes 
and presents itself is now often taken to be a social debit – build-
ings that pay no heed to how they can be reached or accessed nor to 
what they contribute to society, how they can be adapted for use, the 
reduction of fossil fuel consumption, the provenance of their materi-
als, the efficiency of the building process and their future manage-
ment. Some people can already see the looming spectre of a totally 
irresponsible profession that seems bent on pricing itself out of the 
market, whatever the consequences. A profession that bases its ef-
forts to win cultural respect on mere spectacle is living dangerously.
But the solution cannot dispense with architecture. The architect 
as sinner can only be redeemed by the architect as saviour, in the 
person of an architect who faces up to the challenge.
That is why this book is in particular about Dutch architecture. The 
Netherlands is in some respects harder hit than the average by the 
present crisis and will have to strive more than most other countries 
to find a solution. If this country ignores the challenge it will cease 
to exist. Without innovation the Netherlands is doomed to disap-
pear as an independent country. Just look at the facts. The high 
population density has forced the Netherlands to become a leader in 
the industrialization of food production. The growing elderly popula-
tion is a challenge to health care. Without a permanent supply of 
energy the country will be flooded. It needs new land to accommo-
date demographic pressure and to cater for changing lifestyles. It 
needs time to prove the value of innovations. It needs social peace 
to pursue its many desires. And as a crucible of capitalism, it is 
involved in and stands to gain more than any other country from 
a new benchmarking of the global economic system. If the Nether-
lands, under all this pressure, fails to think up something new, what 
is new will come up with something for the Netherlands.
The question now is whether Dutch architecture is up to the task. 
That is by no means a foregone conclusion. After all, the pressure 
just to keep plodding on is enormous. For example, a lot of en-
ergy in professional circles is still wasted on old feuds such as 

that between the modernists and the traditionalists, a controversy 
rooted in the notion that the essence of architecture is about style, 
external form, and that the architect therefore opts for the school 
to which he or she wants to belong, that of the modern era or that 
of providing ‘what the customer wants’. This supposedly life-and-
death struggle has been dragging on for most of a century by now.
A more recent notion is that a building can only be architecture if it 
is the embodiment of an intelligent concept, based on an extensive 
analysis of context, programme and the current architectural and 
philosophical debate. Didn’t Dutch architecture become world fa-
mous with SuperDutch, the work of a generation that profiled itself 
with an unprecedented conceptual strength? This approach has 
certainly made a group of extremely intelligent designers famous, 
but it is debatable whether this is reason enough for architecture in 
general to continue along the same lines in future.
Now, past mid-2009, it is doubtful whether the architectural pro-
fession in the Netherlands has enough resilience to turn the tide 
and seize new opportunities. According to a recent investigation 
by the Royal Institute of Dutch Architects (BNA), one third of the 
architectural firms have succumbed to the crisis in less than ten 
months, and the Chief Government Architect has announced an 
emergency programme to prevent the emergence of a lost genera-
tion as a result of the economic depression and the drastic cuts 
that are taking place in the building sector.
The architecture in this book has little in common with typical Dutch 
architecture in this sense, neither does it have any connection with 
an emergency programme. Its aim is nothing less than to be a 
radical part of the solution. This architecture presents solutions to 
questions that are both much larger than architecture and impos-
sible to tackle without architecture. This architecture is not about 
the desired form or the possible analysis. It is above all about ne-
cessity, about architecture’s capacity to resolve pressing problems. 
This architecture is not distracted by the current market situation, 
in which the question is whether there is work for architects. It is 
about a vision of the future and the focus that is required to keep 
that picture sharp. So it is also about the speculative minds of ar-
chitects young and old which are essential for a vision of this kind 
and about their design research.
This book begins and ends beyond architecture, presenting a 
unique opportunity for architecture today, the rediscovery of a social 
necessity that consistently produces worthwhile architecture. Such 
moments are historically rare. They occur only when the old proce-
dures are no longer adequate and the new ones have not yet arrived 
on the scene. This crisis is too valuable an opportunity to let slip by, 
a chance to turn back to where architecture starts, in the creative 
spatial organization of life – not in style choices or concept analy-
ses, but in the identification of new spatial constellations; not in the 
spatial allocation and accommodation of a given programme, but 
in helping to create a spatial organization for multiple programmes; 
not in making things in space, but in organizing processes in time; 
in short, not in the object, but in performance. This architecture is 
not about superficial beauty, but about results. Eventually, archi-
tecture turns out to be an unparalleled field of innovation.
This insight probably comes as a surprise to the reader. Anyone 
who explores contemporary theories of innovation will soon notice 
that expectations about future social breakthroughs and thus 
future economic prosperity are mainly concentrated on high tech: 
information technology, biotechnology, nanotechnology and neuro-
technology. In other words, bits, genes, atoms and neurons. That is 
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alguma coisa para a Holanda.
A questão agora é se a arquitetura ho-
landesa está à altura da tarefa. Esta 
não é de modo algum uma conclusão 
prévia. Afinal de contas, a pressão para 
apenas se manter na luta é enorme. 
Por exemplo, muita energia nos círcu-
los profissionais ainda é perdida em 
velhas hostilidades tais como aquela 
entre os modernistas e os tradiciona-
listas, uma controvérsia enraizada na 
noção de que a essência da arquitetura 
é sobre estilo, forma externa, e que o 
arquiteto opta, portanto, por uma es-
cola à qual ele ou ela quer pertencer, 
aquela da era moderna ou aquela de 
fornecer ‘o que o cliente quer’. Esta 
briga supostamente de vida ou morte 
tem até agora se arrastado pela maior 
parte de um século.
Uma noção mais recente é que um edi-
fício só pode ser arquitetura se for a in-
corporação de um conceito inteligente, 
baseado numa extensa análise de con-
texto, programa e no debate arquitetô-
nico e filosófico atual. A arquitetura ho-
landesa não se tornou famosa no mundo 
inteiro com o Super Dutch, o trabalho de 
uma geração que se perfilou com uma 
força conceitual sem precedentes? Esta 
abordagem certamente formou um gru-
po de designers famosos extremamente 
inteligente, mas é contestável se isso é 
razão suficiente para a arquitetura em 
geral continuar ao longo das mesmas 
linhas no futuro.
Agora, passada a metade de 2009, é 
duvidoso se a profissão de arquiteto na 
Holanda tem resistência suficiente para 
virar a maré e agarrar novas oportuni-
dades. De acordo com uma investiga-
ção recente pelo Royal Institute of Dutch 
Architects (Instituto Real de Arquitetos 
Holandeses, BNA), um terço das firmas 

adaptados para uso, a redução do con-
sumo de combustíveis fósseis, a proce-
dência de seus materiais, a eficiência 
do processo de construção e seu futuro 
gerenciamento. Algumas pessoas já 
podem ver o vulto espectral de uma 
profissão totalmente irresponsável que 
parece inclinada a colocar seu preço 
fora de mercado, quaisquer que sejam 
as conseqüências. Uma profissão que 
baseia seus esforços em ganhar res-
peito cultural em meros espetáculos 
está vivendo perigosamente.
Mas a solução não pode dispensar a ar-
quitetura. O arquiteto como pecador só 
pode ser redimido pelo arquiteto como 
salvador, na pessoa do arquiteto que 
encara o desafio. É por isso que esse 
livro trata em particular da arquitetu-
ra holandesa. A Holanda é em alguns 
aspectos atingida mais duramente que 
a média pela presente crise e terá que 
se esforçar mais que muitos outros pa-
íses para encontrar uma solução. Se 
este país ignorar o desafio vai deixar 
de existir. Sem inovação a Holanda está 
fadada a desaparecer como um país 
independente. Apenas observe os fatos. 
A alta densidade populacional tem for-
çado a Holanda a se tornar líder em in-
dustrialização e produção de alimentos. 
A população idosa em crescimento é 
um desafio aos cuidados de saúde. Sem 
um suprimento permanente de energia 
o país será inundado. Precisa de novas 
terras para acomodar a pressão de-
mográfica e para cuidar dos estilos de 
vida em mudança. E como um cadinho 
do capitalismo, está envolvida e se po-
siciona para ganhar mais do que qual-
quer outro país com uma nova marca 
do sistema econômico global. Se a Ho-
landa, sob toda esta pressão, falhar em 
imaginar algo novo, o que é novo trará 

de arquitetura sucumbiram à crise em 
menos de dez meses, e o Chefe Arquite-
to Governamental anunciou um progra-
ma de emergência para impedir o sur-
gimento de uma geração perdida como 
resultado da depressão econômica e 
dos cortes drásticos que estão aconte-
cendo no setor de construção.
A arquitetura neste livro tem pouco em 
comum com a arquitetura típica holan-
desa neste sentido, nem tem nenhuma 
conexão com um programa de emer-
gência. Seu objetivo é nada menos que 
ser uma parte radical da solução. Esta 
arquitetura apresenta soluções para 
questões que são muito maiores que 
arquitetura e impossíveis de tentar 
resolver sem arquitetura. Esta arquite-
tura não é sobre a forma desejada ou a 
análise possível. É acima de tudo sobre 
necessidade, sobre a capacidade da 
arquitetura de resolver problemas pre-
mentes. Esta arquitetura não se distrai 
com a situação atual do mercado, no 
qual a questão é se há trabalho para 
arquitetos. É sobre uma visão do futuro 
e do foco que se requer para manter a 
figura nítida. Portanto é também sobre 
as mentes especulativas de arquitetos 
novos e velhos que são essenciais para 
a uma visão deste tipo e sobre a sua 
pesquisa de design. 
Este livro começa e termina além da ar-
quitetura, apresentando uma oportuni-
dade única para a arquitetura de hoje, 
a redescoberta de uma necessidade 
social que produz arquitetura con-
sistentemente no mundo inteiro. Tais 
momentos são historicamente raros. 
Ocorrem somente quando os velhos 
procedimentos não são mais adequa-
dos e os novos ainda não chegaram à 
cena. Esta crise é uma oportunidade 
valiosa demais para se deixar perder, 
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uma chance de voltar para onde a ar-
quitetura começa, na organização es-
pacial criativa da vida – não em esco-
lhas de estilo ou análises de conceito, 
mas na identificação de novas cons-
telações espaciais; não na alocação e 
acomodação espacial de um programa 
qualquer, mas em ajudar a criar uma 
organização espacial para múltiplos 
programas; não em fazer coisas no es-
paço, mas em organizar processos no 
tempo; resumindo, não no objeto, mas 
em performance. Esta arquitetura não 
é sobre beleza superficial, mas sobre 
resultados. Eventualmente, a arquite-
tura vem a ser um campo de inovação 
sem paralelo.
Este discernimento provavelmente che-
ga como uma surpresa para o leitor. 
Qualquer um que explora as teorias 
contemporâneas de inovação logo vai 
notar que as expectativas sobre os futu-
ros avanços sociais e portanto a futura 
prosperidade econômica estão concen-

trados principalmente em alta tecnolo-
gia: tecnologia da informação, biotecno-
logia, nanotecnologia e neurotecnologia. 
Em outras palavras, em bits, genes, 
átomos e neurons. É onde os vastos re-
cursos para pesquisa estão concentra-
dos, onde a relevância e o respeito social 
está localizado. Ninguém no campo do 
conhecimento global ainda está apos-
tando na arquitetura – a profissão das 
pedras, solo, espaço e lentidão. Nem é 
lógico esperar que avanços nas tecnolo-
gias mencionadas acima terão um efeito 
arquitetônico imediato, como revoluções 
tecnológicas anteriores tiveram: uma 
igreja, um palácio, uma fábrica, uma 
estação, um banco. Como pode a arqui-
tetura de hoje se beneficiar de progresso 
em genética e nanotecnologia? A arqui-
tetura está sofrendo não apenas com 
a crise econômica mas também está 
ameaçada por uma crise de motivação. 
Se isso durar muito tempo ela terá que 
encarar uma crise de talento também.

O que a arquitetura pode fazer para 
afastar este cenário e unir seu papel 
social no presente com sua missão no 
futuro? Colocado de maneira simples, 
temos que começar com o que é ne-
cessário. Mais que qualquer tecnologia 
nova, a velha tecnologia da arquitetura 
fornece soluções para problemas asso-
ciados a cadeias alimentares, cuidados 
com saúde, fluxo de energia, falta de es-
paço, gerenciamento de tempo, tensões 
sociais e o presente sistema econômico.
O que é necessário é uma organiza-
ção espacial que permita às pessoas 
atingirem de novo a autossuficiência, 
que construa ambientes mais saudá-
veis, que produza energia ao invés de 
simplesmente consumi-la, que não so-
mente use espaço e tempo mas que os 
crie, que promova coesão, uma organi-
zação espacial cujos valor seja definido 
como um processo unificado de design, 
construção e manutenção. Esta é uma 
atribuição com o apelo de um projeto 
Apolo, ou, na experiência holandesa, a 
força simbólica do projeto de trabalhos 
Delta. A arquitetura foi presenteada 
com uma oportunidade que raramente 
está disponível.
Uma arquitetura que focalize nas mui-
tas possibilidades de intensificação e 
combinação é uma proposta realista. 
Ao invés de uma arquitetura de zonas 
monoprogramáticas, espaços de fina-
lidade única, planos de zoneamento e 
declarações não repetíveis altamente 
individuais, seria uma arquitetura que 
origina sustentabilidade a partir do 
compartilhamento de espaço, serviços, 
energia, transporte, o domínio público 
e os valores, uma arquitetura que atra-
vés do compartilhamento atinge tipo-
logias totalmente novas.
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Este livro está cheio de exemplos deste 
tipo de arquitetura, de CO2 neutro a edi-
fícios e paisagens produtoras de ener-
gia, de arquitetura de alta qualidade 
para grupos de baixa renda a uma vila 
feita de refugos, de hotéis temporários 
em zonas de demolição ao redesenvol-
vimento de moradias sociais existentes, 
de alianças únicas de negócios no nível 
regional a cooperativas, equipes produ-
tivas envolvendo residentes locais.
A arquitetura já está apresentando esta 
visão de futuro, como este livro demons-
tra. Os arquitetos aqui apresentados, 
embora rivais no dia a dia, exibem uma 
unanimidade notável em suas ambi-

ções para a sua profissão. O deles não 
é um pacto ou movimento no qual todos 
os narizes têm que apontar na mesma 
direção, mas sim uma competição na 
qual os participantes são levados pela 
mesma motivação inovadora – sua pro-
fissão se apresentou para resolver os 
problemas que ajudou a criar. 
Visões do futuro, imagens que dão força 
a essa visão, estratégias para chegar 
lá, a força da convicção para seguir 
estas estratégias podem todas ser en-
contradas neste livro. A única coisa que 
está faltando é a implementação efeti-
va pelos tomadores de decisão. Espera-
mos que este livro ajude a encontrá-los. 

where the vast resources for research are concentrated, where so-
cial relevance and social respect are located. Nobody in this global 
knowledge field is still betting on architecture – the profession of 
stones, soil, space and slowness. Nether is it logical to expect that 
breakthroughs in the technologies mentioned above will have im-
mediate architectural outcomes as earlier technological revolutions 
did: the church, the palace, the factory, the station, the bank. How 
can architecture today benefit from progress in genetics and nano-
technology? Architecture is not just suffering from an economic 
crisis but also threatened by a crisis of motivation. If that lasts too 
long it will be faced with a crisis of talent too.
What can architecture do to avert this scenario and unite its so-
cial role in the present with its future mission? Simply put, it must 
start with what is necessary. More than any new technology the old 
technology of architecture provides solutions to problems associ-
ated with food chains, healthcare, energy flows, lack of space, time 
management, social tensions and the present economic system.
What is needed is a spatial organization that allows people to 
achieve self-sufficiency again, that constructs healthier environ-
ments, that produces energy rather than merely consuming it, that 
does not cost space or time but creates them, that promotes cohe-
sion, a spatial organization whose value is defined as a unified pro-
cess of design, building and maintenance. This is an assignment 
with the appeal of an Apollo project, or, in the Dutch experience, 
the symbolic force of the Delta works project. Architecture has been 
presented with an opportunity that is seldom available.
An architecture that focuses on the many possibilities of intensi-
fication and combination is a realistic proposal. Rather than an 
architecture of monoprogrammatic zones, single issue spaces, 
zoning plans and highly individual, unrepeatable statements, it 
would be an architecture that derives sustainability from the shar-
ing of space, services, energy, transport, the public domain and of 
values, an architecture that through that sharing achieves wholly 
new typologies.
This book is full of examples of that kind of architecture, from CO2-
neutral to energy-producing buildings and landscapes, from high-
quality architecture for lower income groups to a villa made from re-
fuse, from temporary hotels in demolition zones to the redevelopment 
of existing social housing, from unique business alliances at the re-
gional level to cooperative, productive teams involving local residents.
Architecture is already presenting this vision for the future, as this 
book demonstrates. The architects presented here, though often ri-
vals in daily life, display a striking unanimity in their ambitions for 
their profession. Theirs is not a pact or movement in which all noses 
have to point in the same direction, but rather a competition in 
which the participants are driven by the same innovative motivation 
– their profession has set out to solve the problems it helped create.
Visions of the future, images to lend force to that vision, strategies 
for getting there, the force of conviction to follow those strategies 
can all be found in this book. The only thing missing is effective 
implementation by decision makers. We hope that this book will 
help to find them.
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ARQUITETOS E
ENGENHEIROS
EMILIANO-ROMANHOLOS
NO MUNDO

EMILIANO-ROMAGNOLO
AR CHITECTS AND
ENGINEER S IN THE WORLD

A Mostra proposta pela Região Emília-
Romanha, em colaboração com o 
Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, 
apresenta pela primeira vez um percurso 
através da vida e obra de quinze grandes 
arquitetos e engenheiros italianos, todos 
originários da Região Emília-Romanha, 
uma parte da Itália onde também tem 
sede a mais antiga universidade europeia, 
a milenar Universidade de Bolonha, e 
onde o gênio artístico muitas vezes uniu-
se à exigência de existências aventureiras 
em países distantes. A partir da metade 
do século XVI, até os nossos dias, por 
quase cinco séculos, este grupo de 
mestres deixou, em grande parte da 
América Latina, marcas profundas de 
engenho, genialidade e senso civil.
As igrejas, os edifícios, as fortalezas e as 
cidades, projetadas e executadas por 
esses artistas, atravessaram as histórias 
e as tensões civis de cada um dos países 
em que eles trabalharam, contribuindo 
para o progresso e para a beleza deles: 
Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela, 
Colômbia, México, Cuba e as Ilhas do 
Caribe. A Mostra foi inaugurada, na 
versão italiana, em
Bolonha (Itália), em 6 de outubro de 2009, 
com um grande evento expositivo no 
Urban Center de Salaborsa.

Claudio Bacilieri e Bruno Di Bernardo
Organizadores da Mostra

The Display proposed by the Emilia-Romagna Region, in 
collaboration with the São Paulo Italian Culture Institute, 
presents for the fi rst time a journey through the life and works 
of fi fteen great Italian architects and engineers, all of them from 
the Emilia-Romagna Region, a part of Italy where also seats the 
most ancient European university, the millenarian University of 
Bologna, and where the artistic genius many times joined the 
adventurous existences demands in distant countries. From 
the middle of XVI century on, up to the present day, for almost 
fi ve centuries this group of masters left, in a big part of Latin 
America, deep impressions of ingeniousness, geniality and civil 
sense. The churches, buildings, fortresses and cities designed 
and executed by these artists went through the histories 
and civil tensions of each one of the countries where they 
worked, contributing to their progress and beauty: Argentina, 
Brazil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Mexico, Cuba and the 
Caribbean Islands. The display was inaugurated, in the Italian 
version, at Bologna (Italy), on October 6, 2009, with a great 
exhibitive event at Salaborsa Urban Center.

Claudio Bacilieri e Bruno Di Bernardo
Display Organizers



Desejo agradecer a 8ª Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo por nos permitir prestar, 
no âmbito de sua prestigiosa manifestação, uma 
pequena mas significativa homenagem à atividade 
internacional dos últimos cinco séculos, dos 
Arquitetos e Engenheiros da Emilia-Romagna. 
Foram, efetivamente, muitos os arquitetos e os 
profissionais que, provenientes desta estraordinária 
região italiana - ainda hoje sede de importantes 
excelências artísticas e tecnológicas - souberam 
destacar-se, contribuíndo ao desenvolvimento de 
inúmeras nações e, notadamente, na América 

Latina. Entre todos, no que concerne ao Brasil, 
vale a pena lembrar a extraordinária contribuição 
na urbanização setecentista do Grão Pará em que 
Antonio José Landi trabalhou ao longo de mais 
de três décadas, integrando-se perfeitamente 
com a cultura local até sua morte, ocorrida em 
Belém, em 1791. Ou, em épocas mais recentes, 
Roberto Gandolfi, filho de um oriundo da Emilia-
Romagna estabelecido no Brasil na época da 
Primeira Guerra Mundial, que contribuiu para a 
arquitetura contemporânea brasileira, com grande 
originalidade, através de projetos importantes nas 

cidades de Curitiba, Salvador e Rio de Janeiro.
Meu agradecimento final dirige-se, também, à 
Regione Emilia-Romagna e, de maneira particular, 
à Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, 
que se empenharam na realização desta 
importante exposição documental, consolidando 
o sistemático compromisso em valorizar o 
patrimônio histórico-cultural desta região 
italiana, bem como seu significado internacional. 
 
Attilio De Gasperis
Diretor do Instituto Italiano de Cultura
de São Paulo



I want to thank the 8th são paulo biannual international of 
architecture for allowing us to render, within the scope of its 
prestigious manifestation, a small but significant tribute to 
the international activity of the emilia-romagna architects and 
engineers for the last five centuries.
There were, effectively, many architects and professionals 
that, coming from this extraordinary Italian region – up to 
the present days seat to important artistic and technological 
excellences – knew how to stand out, contributing to many 
nations development, noticeably in Latin America.
Among all, in what Brazil is concerned, it is worth to remember 
the extraordinary contribution for the Grão Pará sixteenth 
century’s urbanization in which Antonio José Landi worked 
for more than three decades, integrating himself perfectly with 
the local culture up to his death, occurred in 1791, in Belém.

Or, in more recent times, Roberto Gandolfi, son of a natural 
from Emilia-Romagna established in Brazil by the time of the 
First World War, who contributed to the Brazilian contemporary 
architecture, with great originality, through important projects 
in the cities of Curitiba, Salvador andRio de Janeiro.
My final thanks go also to the Regione Emilia-Romagna and, 
in a particular way, to the Consulta degli Emiliano Romagnoli 
nel Mondo, who engaged in the execution of this important 
documental exhibition, consolidating the methodical 
commitment of valuing the historical-cultural heritage of this 
Italian region, as well as its international significance.

 
Attilio De Gasperis
São Paulo Italian Culture Institute Director
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The Portuguese official representation organised and produced by 
the Directorate General for the Arts (DGArtes) of the Ministry of 
Culture, headed by Jorge Barreto Xavier, Director-General for the 
Arts, is commissioned by the architect Manuel Graça Dias and 
developed under the generic title Five Africas/Five Schools. 

A representação oficial portuguesa, or-
ganizada e produzida pela Direção-Geral 
das Artes (DGArtes) do Ministério da Cul-
tura, dirigida por Jorge Barreto Xavier, 
Diretor-Geral das Artes, é comissionada 
pelo arquiteto Manuel Graça Dias e de-
senvolve-se sob o título genérico Cinco 
Áfricas/Cinco Escolas.

CINCO ÁFRICAS /
CINCO ESCOLAS

FIVE AFRICAS / 
FIVE SCHOOLS
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Cinco equipes de arquitetos portugue-
ses - Inês Lobo, Pedro Maurício Bor-
ges, Pedro Reis, Jorge Figueira e Pedro 
Ravara/Nuno Vidigal - pertencentes a 
uma geração nascida em 1960, com 
formações, modos de ver e sensibilida-
des diferentes, representam Portugal 
na 8ª Bienal Internacional de Arquite-
tura de São Paulo.
A proposta portuguesa envolve cinco 
projetos para edifícios escolares nos 
cinco países africanos de língua oficial 
portuguesa (Cabo Verde, Guiné Bissau, 
São Tomé e Príncipe, Angola e Moçam-
bique), que se caracterizam pela sua 
grande qualidade arquitetônica, pela 
sua adequação às condicionantes lo-
cais e pela sua forte sustentabilidade, 
em termos de manutenção futura e de 
resposta, quer social quer ambiental. 
Do ponto de vista institucional, a pro-
posta de Portugal reveste-se de especial 
interesse na medida em que vai ao en-
contro da Declaração dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (adotada em 

Five teams of Portuguese architects (Inês Lobo, Pedro Mau-
rício Borges, Pedro Reis, Jorge Figueira and Pedro Ravara/
Nuno Vidigal) from the generation born in the 1960s, with 
different educational backgrounds, approaches and ways 
of seeing things, represent Portugal at the 8th São Paulo 
Biannual International of Architecture. 
The Portuguese proposal involves five projects for school 
buildings in the five Portuguese-speaking African coun-
tries (Cape Verde, Guinea-Bissau, São Tomé and Príncipe, 
Angola and Mozambique). The designs are characterised 
by their architectural quality, adjustment to local condi-
tions and strong sustainability in terms of future upkeep 
and social and environmental response.
From the institutional standpoint, Portugal’s proposal is 
especially interesting as it aims to meet the Declaration of 
Millennium Development Goals (adopted in 2000 by all 189 
member States of the United Nations General Assembly), 
namely “Goal 2 – Guarantee that by 2015 all children of 
both sexes complete a full course of primary schooling (...)”.
Based on the elaborated designs, five models were made 
at an expressive scale and are the main subject of this 
exhibition. An exhibition catalogue has been produced thus 
illustrating the working methods and results of the action.
The effort is not meant to end with the exhibition in São 
Paulo, as the commissioned projects may later continue 
on to their respective destinations, with the Portuguese 
government (through commercial or institutional sponsor-
ships) seeking to assure construction. A ‘second edition’ of 
the catalogue should eventually come out, including one 
or two sections with final results of the operations to build 
the various projects.

2000, por todos os 189 Estados Membros 
da Assembleia Geral das Nações Uni-
das), nomeadamente pela “Meta 2. Ga-
rantir que, até 2015, todas as crianças, 
de ambos os sexos, terminem um ciclo 
completo de ensino primário (...)”.
A partir dos projetos entretanto de-
senvolvidos, foram executadas cinco 
maquetas a uma escala expressiva 
que constituem o objeto principal da 
exposição. Foi editado um catálogo que 
ilustra o método de trabalho e os resul-
tados da ação.
A ação não pretende restringir-se a São 
Paulo, já que os projetos encomenda-
dos poderão vir a ser implementados 
nos respectivos destinos, cabendo ao 
Governo português (mediante patro-
cínios comerciais ou institucionais) a 
sua viabilização em termos de constru-
ção. Uma “segunda edição” do catálo-
go deverá vir a ser divulgada, englo-
bando em mais um ou dois cadernos 
os resultados finais das operações de 
construção dos diversos projetos.



PO
RT

UG
AL

PO
RT

UG
AL

105

PO
RT

UG
AL

PO
RT

UG
AL



106



PO
RT

UG
AL

PO
RT

UG
AL

107

PO
RT

UG
AL

PO
RT

UG
AL



BRAZIL

BRASIL



109109

CIDADES E ARENAS DA COPA: 
BRASIL 2014
2014 BRAZIL WORLD CUP CITIES AND ARENAS EXHIBITION
A exposição Cidades e Arenas da Copa – 
Brasil 2014, reúne o trabalho dos autores de 
projetos dos estádios das 12 cidades-sede 
dos jogos da Copa 2014,  e terá como en-
foque também as propostas de melhorias 
urbanas nessas capitais. O projeto arquite-
tônico da exposição, prevê quatro espaços 
distintos e interligados, em área total de 
cerca de 600 m2.
Um mapa do Brasil com as 12 cidades-se-
de, e as obras/projetos previstos para cada 
cidade abre a exposição. Na sequência, 
fotos mostram os principais estádios das 
copas, desde 1930. No centro da exposição 
foi montado um miniestádio, com dois lan-
ces de arquibancadas e campo com grama 
sintética, fotos de estádios de copas e as 
normas da Fifa para projetos de estádios. 
Em seguida, inicia-se a área expositiva 
dos projetos: do estádio, com texto sucinto 
de apresentação e ficha técnica e projetos 
urbanísticos e gerais relacionados à Copa 
2014. Projetores exibem em  telão os filmes 
sobre as cidades/estádios. 

The exhibition Brazil 2014 – World Cup Cities and Arenas, 
brings together the stadiums projects authors works for 
the 2014 Cup games 12 seat-cities, and will focus also on 
these capitals urban improvement proposals.  The exhibition 
architectonic project, foresees four distinct and interlinked 
spaces, in about 600m2 total area. 
A map of Brazil with the 12 seat-cities and the foreseen 
works/projects for each city opens the exhibition. In se-
quence, photos show the cups main stadiums, since 1930. 
In the exhibition center a ministadium with two tiers of 
seats and a synthetic grass field, cup stadiums photos and 
Fifa rules for stadiums projects were set. Following, proj-
ects’ exhibition area starts: of the stadium, with succinct 
presentation text and technical file, and general and urban 
projects related to 2014 Cup. Projectors exhibit, on a big 
screen, movies about the cities / stadiums. 
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BELO HORIZONTE - MG

Estádio/Stadium Governador Magalhães Pinto (Mineirão)
Construção/Construction: 1965
Arquitetos/Architects: Eduardo Mendes Guimarães e Gaspar Garreto
Capacidade/Capacity: 74.000 pessoas
Autores projeto reforma/Renovation project authors: Gustavo Penna & 
Ralf Amman/Gustavo Penna Arquiteto & Associados/GMP/SBP
Localização/Location: Pampulha

110

RECIFE - PE

Estádio/Stadium Arena Recife-Olinda 
Autor/Author: PTZ Arquitetura e Consultoria
Arquiteto/Architect: Múcio Jucá
Colaboradores/Collaborators: Vera Freire e Luís Moriel
Capacidade/Capacity: 43.500 pessoas
Cliente/Client: 1ª fase - Dutch Government - Ministry 
of Foreign Affairs, 2ª fase - Prefeitura de Olinda 
Projeto/Project: 2005

BRASÍLIA - DF

Estádio/Stadium Mané Garrincha - Estádio Nacional de Brasília
Construção/Construction: 1974

Arquiteto/Architect: Ícaro de Castro Mello
Capacidade/Capacity: 45.000 pessoas, com reforma 70.000 lugares
Situação: Reformas de acessibilidade, cobertura e arquibancadas

Autor projeto reforma/Renovation project author: Eduardo de Castro 
Mello/Castro Mello Arquitetura Esportiva – GMP/ SBP
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CUIABÁ - MT

Estádio/Stadium Governador José Fragelli (Verdão)
Construção/Construction: 1976
Arquiteto/Architect: Silvano Wendel
Capacidade/Capacity: Após reforma, 48.000 pessoas
Situação/Situation: Reforma com nova arena, camarotes e 
gabinetes de imprensa
Autor projeto reforma/Renovation project author: Castro Mello 
Arquitetura Esportiva, Sérgio Coelho (autor); Adriana Oliveira 
e Maurício Reverendo (co-autores);  Alessandra Araujo 
(coordenação geral e sustentabilidade) /GCP arquitetos /Stadia - 
Danilo Carvalho (co-autor/arquitetura esportiva).

CURITIBA - PR

Estádio/Stadium Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada)
Consrução/Construction: 1924

Capacidade/Capacity: 31.000 pessoas, com reforma em 2012, 41.000 
Situação/Situation: Reformas em 2009, novas reformas nas áreas de 

imprensa, camarotes e estacionamentos
Autor projeto reforma/Renovation project author: Carlos Arcos Ettlin/

Carlos Arcos Arquitectura

SALVADOR - BA

Estádio  Otávio Mangabeira (Fonte Nova)
Arquiteto/Architect: Diógenes Rebouças
Construção/Construction: 1951
Capacidade/Capacity: 44.100 lugares
Situação/Situation: Reforma para adequar-se
às exigências da Fifa, inauguração prevista para 2011
Autor projeto reforma/Renovation project author: Arquitetos Marc 
Duwe e Claas Schulitz/Schulitz+Partner Architekten / Setepla

BR
AS
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BR
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FORTALEZA - CE
Estádio/Stadium Plácido Castelo (Castelão)

Construção/Construction: 1973
Arquitetos/Architects: José Liberal de Castro, Gehard Ernst Borman, 

Reginaldo Mendes Rangel, Marcílio Dias de Luna e Ivan da Silva Britto 
Capacidade/Capacity: 60.000 pessoas 

Situação/Situation:: Reformas pontuais para adequação imprensa e 
estacionamentos

Autor projeto reforma/Renovation project author:: arquiteto Héctor 
Vigliecca/Vigliecca&Associados

MANAUS - AM

Estádio/Stadium Vivaldo Lima (Vivaldão)
Construção/Construction: 1970
Arquiteto/Architect: Severiano Mário Porto
Capacidade/Capacity: 43.000 lugares
Situação/Situation: Demolição e construção de novo estádio
Autores projeto/Project authors: Arquiteto Ralf Amman/
Gerkan Marg und Partner (GMP)/SBP/Stadia

PORTO ALEGRE - RS
Estádio/Stadium Beira-Rio - Modernização e Plano Urbano Geral
Projeto/Project: 2006
Arquitetos/Architects: Hype Studio Arquitetura – Fernando Balvedi, 
Gabriel Garcia e Maurício Santos 
Equipe Técnica Projetos Executivos (a partir de 2008)/Executive Projects 
Technical Team (from 2008 on): Hype Studio Arquitetura – Fernando 
Balvedi, Gabriel Garcia e Maurício Santos (autoria e desenvolvimento das 
propostas); Santini e Rocha Arquitetos – Cícero Santini, Henrique Rocha 
e Luis Felipe S. Duarte (gerenciamento técnico e detalhamento); Simon 
Engenharia – Charles Simon, Luiz Eduardo Pillar, Fábio Ricardo Simon 
e Henrique Möller Neto (cálculo estrutural das fundações, estruturas de 
concreto e estrutura metálica).
Gerente de Projetos e Coordenação Geral: Hélio Gregory Giaretta Jr. 
(Departamento de Patrimônio do S.C. Internacional)
Consultoria de hidráulica e elétrica: Daniel Filippon (Filippon Engenharia)
Consultoria do gramado/Field grass consultant: Maristela Kuhn
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NATAL - RN

Estádio/Stadium Arena das Dunas 
Capacidade/Capacity: 45.000 lugares
Situação/Situation: Conclusão prevista para 2012
Arquitetos/Architects: Aníbal Coutinho, Antônio 
Paulo Cordeiro e Felipe Bezerra/Coutinho, Diegues 
e Cordeiro Arquitetos em parceria com o escritório 
inglês Populus/HOK

BR
AS

IL

SÃO PAULO - SP

Estádio/Stadium Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)
Construção/Construction: 1960

Arquiteto/Architect: João Vilanova Artigas
Capacidade/Capacity: 67.000 lugares

Situação/Situation: Será remodelado, em especial o estacionamento, 
com acréscimo da Vila de Hospitalidade

Autor projeto reforma/Renovation project author: Ruy Othake/GMP/SBP

RIO DE JANEIRO - RJ

Estádio/Stadium Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Construção/Construction: 1950
Arquitetos/Architect: Miguel Feldman, Waldir Ramos, Raphael 
Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo 
Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro 
Capacidade/Capacity: 86.100 lugares
Autor projeto reforma/Renovation project author: Eduardo de 
Castro Mello/Castro Mello Arquitetura Esportiva

BR
AZ

IL
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Program gets retrospect of its performance 
in 26 Brazilian historical cities

The Monumenta Program participates of the 8th Interna-
tional Biannual of Architecture that happened in São Paulo, 
from October 31 to December 6. Held at Pavilhão da Bienal, 
Ibirapuera Park, the space had the Monumenta exhibition, 
which showed the results reached along the Program’s ten 
years of performance that will be closed in 2010.
Monumenta, from the Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (National Historic and Artistic Heritage In-
stitute), is a strategic action of the Ministry of Culture, which 
has financing back-up from DIB – Development Inter-Amer-
ican Bank and technical support from UNESCO. Its innova-
tive concept seeks to unite historic heritage recuperation and 
preservation with economic and social development. 
The exhibition, formed by 48 panels, presents a timeline 
full of photographs with the results of the Program’s ten 
years of performance. Among the stand-outs are the inter-
ventions for the conservation of urban historic sites and 
complexes, and the selection of 26 cities beneficiaries of 
900 works programmed or concluded, among plazas, river 
and sea fronts, public markets, urban parks, universities 
campi, historic buildings, churches and significant urban 
impact interventions. Besides that, Monumenta has cre-
ated a special financing line to recover private real state 
properties at historical nuclei, which counts with 235 re-
stored properties, 332 contracted works and almost 500 
proposals under analysis. 

Programa, ganha restrospecto de sua atu-
ação em 26 cidades históricas brasileiras

O Programa Monumenta participou da 8ª Bienal 
Internacional de Arquitetura, que aconteceu em 
São Paulo, de 31 de outubro a 6 de dezembro. 
Realizada no Pavilhão da Bienal, no Parque do 
Ipirapuera, o espaço contou com uma exposição 
do Monumenta, que mostrou os resultados al-
cançados ao longo dos dez anos de atuação do 
Programa, que será finalizado em 2010.
O Monumenta, do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, é uma ação estratégica 
do Ministério da Cultura, que conta com finan-
ciamento do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID e apoio técnico da UNESCO. Seu 
conceito inovador procura conjugar recuperação 
e preservação do patrimônio com desenvolvimen-
to econômico e social. 
A exposição, formada por 48 painéis, apresenta 
uma linha do tempo recheada de fotos com os re-
sultados dos dez anos de atuação do Programa. 
Entre os destaques estão as intervenções para a 
conservação de sítios e conjuntos históricos ur-
banos, e a seleção das 26 cidades beneficiadas 
com cerca de 900 obras programadas ou conclu-
ídas, dentre praças, orlas de rio e mar, mercados 
públicos, parques urbanos, campi universitários, 
edifícios históricos, igrejas e intervenções de sig-
nificativo impacto urbano. Além disso, o Monu-
menta criou uma linha especial de financiamen-
to para a recuperação de imóveis privados em 
núcleos históricos, que já conta com 235 imóveis 
restaurados, 332 obras contratadas e quase 500 
propostas em análise.

MONUMENTA/ NATIONAL ARTISTIC 
AND HISTORIC HERITAGE INSTITUTE
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A exposição também ofereceu uma amostra de 
outros projetos apoiados pelo programa. São 52 
projetos para a promoção de atividades econô-
micas em sítios históricos, 22 para a promoção 
de atividades culturais, 15 roteiros turísticos, 
17 iniciativas de capacitação profissional e 
curso para a formação de 34 mestres artífices 
em restauração, treinados no Centro Europeu 
de Veneza, na Itália. Já seu projeto editorial – 
com títulos focam na pesquisa, divulgação e 
valorização do patrimônio histórico e artístico 
brasileiro – tem 48 livros publicados e outros 
17 programados para 2010. A mostra do Pro-
grama Monumenta faz um passeio pelas 26 
cidades históricas beneficiadas pela iniciati-
va. Elas vão de cidades reconhecidas em todos 

os roteiros turísticos do país, como Ouro Preto 
e Diamantina – Minas Gerais, até outras, que 
eram pouco conhecidas, como Natividade, no 
Tocantins. Além dessas, foram contempladas: 
Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira, Lençóis 
e Salvador (BA), Congonhas, Mariana e Serro 
(MG), Corumbá (MS), Goiás (GO), Icó (CE), La-
ranjeiras e São Cristóvão (SE), Manaus (AM), 
Oeiras (PI), Olinda e Recife (PE), Pelotas e Por-
to Alegre (RS), Penedo (AL), Rio de Janeiro (RJ), 
São Francisco do Sul (SC) e São Paulo (SP).
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The exhibition also offers a sample of other projects 
supported by the program. They are 52 projects for 
economic activities promotion at historical sites, 22 for 
cultural activities promotion, 15 tourist itineraries, 17 
professional qualifying initiatives and course for the 
formation of 34 restoration master artisans, trained at 
the Venice European Center, Italy. Its editorial project 
– with titles focusing Brazilian historical and artistic 
heritage research, diffusion and valuation  has 48 pub-
lished books and other 17 programmed for 2010. The 
Monumenta Program display takes a tour through the 

26 historic cities beneficiaries of the initiative. They go 
from cities recognized in all country’s tourist itineraries, 
as Ouro Preto and Diamantina – Minas Gerais, to oth-
ers that were little known, as Natividade, Tocantins. Be-
sides these, were contemplated: Alcântara (MA), Belém 
(PA), Cachoeira, Lençóis and Salvador (BA), Congonhas, 
Mariana e Serro (MG), Corumbá (MS), Goiás (GO), Icó 
(CE), Laranjeiras and São Cristóvão (SE), Manaus (AM), 
Oeiras (PI), Olinda and Recife (PE), Pelotas and Porto 
Alegre (RS), Penedo (AL), Rio de Janeiro (RJ), São Fran-
cisco do Sul (SC) and São Paulo (SP).
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The State’s Culture Secretariat integrates the exhibitors team 
of the São Paulo 8th Biannual International of Architecture 
with the presentation of its main architectonic projects.
All the works exhibited have a strategic character for the 
Government, as they aim to attend to the cultural sector 
different needs and show the concern in bringing to the 
area the most modern resources now available in architec-
ture and historical heritage preservation. These works are 
now in different stages of completion and are scheduled for 
inauguration from January 2010 on. 
Nine Culture Factories projects will be in exhibition at the 
Biannual, buildings under construction located at places of 
high youth vulnerability rate in the city of São Paulo; the Uni-
versity of São Paulo Contemporary Art Museum’s new  instal-
lations, which are being set up at the building formerly occu-
pied by Detran (the State Traffic Department), at Ibirapuera 
neighborhood; the São Paulo History Museum, which will 
occupy the old “Casa das Retortas”, at Brás neighborhood; 
the Cultural Complex – Dance Theater, to be built beside Sala 
São Paulo (a theater used by musicians an orchestras), at 
Luz neighborhood; the buildings for the Circus Schools, at 
Belenzinho neighborhood, and Theater Schools, at Roosevelt 
Square; the São Paulo Library building, at the Parque da 
Juventude (Youth Park), Carandiru neighborhood; and the 
Musical Center building, at Campos do Jordão. 
The exhibition that was prepared also commemorates the 
Secretariat’s 30 years of existence.

A Secretaria de Estado da Cultura integra o time 
de expositores da 8ª Bienal Internacional de Ar-
quitetura de São Paulo com a apresentação de 
seus principais projetos arquitetônicos.
Todos os trabalhos expostos têm caráter estraté-
gico para o Governo, pois buscam atender a dife-
rentes necessidades no setor cultural, e mostram 
a preocupação em trazer para a área o que existe 
de mais moderno na arquitetura e na preserva-
ção do patrimônio histórico. Eles estão em dife-
rentes estágios de realização e têm previsão de 
inauguração a partir de janeiro de 2010. 
Estarão à mostra na Bienal os projetos das nove 
Fábricas de Cultura, edifícios em construção em 
pontos da cidade de São Paulo de alto índice de 
vulnerabilidade juvenil; o da nova sede do Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, em instalação no edifício que foi ocupado 
até este ano pelo Detran, na região do Ibirapuera; 
o do Museu da História de São Paulo, que ocupará 
a antiga Casa das Retortas, no bairro do Brás; 
o do Complexo Cultural - Teatro de Dança, a ser 
construído ao lado da Sala São Paulo, na Luz; os 
das Escolas de Circo, no bairro do Belenzinho, e 
de Teatro, na Praça Roosevelt; o da Biblioteca de 
São Paulo, no Parque da Juventude, Carandiru; e 
o do Centro Musical, em Campos do Jordão.
A exposição preparada também comemora os 30 
anos de existência da Secretaria.

CULTURE STATE SECRETARY
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The Prefecture of the Municipality of São Paulo display at 
8th BIA uses two main manners to present its works: at the 
panels the projects and interventions in São Paulo’s urban 
space, represented by the habitation complexes, linear 
parks, equipment and a urban complex, and by means of 
interactivity totems the prefecture ampler acting universe is 
shown, organizing it into five themes (environment, trans-
ports and strategic transports, collective transport structur-
al system, habitation and urban operation) and its relation 
with the São Paulo Municipality Strategic Guide Plan.
Among the aspects shown by PMSP (São Paulo Municipal 
Prefecture) in this architecture biannual stands out the ter-
ritory comprising and the city prefecture thematic actions; 
the association of these various interventions, gathered at 
the goal plan that aims to the achievement of the guide 
plan; and the relations of the works forecast or performed 
for the city with the urban milieu. 

A mostra da Prefeitura do Município de São Paulo 
na 8ª BIA utiliza dois principais modos para apre-
sentar seus trabalhos: nos painéis são expostos 
os projetos e as intervenções no espaço urbano 
de São Paulo, representados pelos conjuntos ha-
bitacionais, parques lineares, equipamentos  e 
um conjunto urbanístico e por meio de totens de 
interatividade exibe-se o universo mais amplo da 
atuação da prefeitura, organizando-o em cinco 
temas (ambiente, viário e viário estratégico, sis-
tema estrutural de transporte coletivo, habitação 
e operação urbana) e sua relação com o Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 
Dentre os aspectos mostrados pela PMSP nesta 
bienal de arquitetura destacam-se a abrangên-
cia territorial e temática das ações da prefeitura 
na cidade; a associação dessas variadas inter-
venções, reunidas no plano de metas que visa a 
consecução do plano diretor; e a relação com o 
meio urbano dos trabalhos previstos ou realiza-
dos para a cidade.

URBAN DEVELOPMENT 
MUNIPALITY SECRETARY
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For the 8th BIA, the city governments from Osasco, Suzano 
and Boa Vista presented an exhibition named EXPO MUNICI-
PALITIES. A sample of what happens in metropolitan regions 
of São Paulo and Brazil, with governmental projects and 
works that aim to their citizens’ quality of life improvement.
The metropolis’ municipalities have dissimilar urban and 
infrastructure scenarios from one to the other, facing di-
verse problems in their territory, urban centers and irregu-
lar peripheries, both regarding land property and physi-
cally; and each one, in its own way or possibility, seeks 
for solutions and proposals that can reverse a picture of 
degraded urban spaces and urban scenarios dissociated 
from the whole edification set of the city.
The São Paulo Biannual International of Architecture 
proposes to rethink the ways of planning and designing 
spaces for human use; and the structural balance of the 
several urban systems (mobility, permanence and interac-
tivity), under the look of four paths: Spatiality | Connectivity 
| Originality | Sustainability – Urban ECOS, central theme 
of this 8th Edition. This space opens the possibility for the 
cities to exhibit their urban projects and interventions over 
the theme of CONNECTIVITY.
What we will see is a set of actions, projects and propos-
als, in degraded areas urban qualification process in ur-
ban and metropolitan centers, coordinating resources and 
initiatives from the contemporary cities public and private 
spheres, having in architecture and urbanism the funda-
mental element in the urban space transformation.
What was sought for was CONNECTIVITY between the cities 
through their projects as a guiding line for metropolitan 
transformation, which in spite of their local scale, echoes 
over their Metropolis scale. Potentially, each intervention 
contributes for the urban improvement and restructuring 
and for the public policies in which urbanism assumes a 
fundamental role for the contemporary megalopolis future.

Eduardo Habu
Expo Municipalities Curator

Para a 8ª BIA, os governos das cidades de Osasco, Su-
zano e Boa Vista apresentam uma exposição nomeada 
EXPO MUNICÍPIOS. Uma amostra do que acontece nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e do Brasil, com 
projetos e obras governamentais que visam à melho-
ria da qualidade de vida de seus cidadãos.  
Os municípios das metrópoles possuem cenários 
urbanos e infraestruturas díspares entre si, en-
frentando problemas diversos em seus territórios, 
centros urbanos ou periferias irregulares fundiária 
e fisicamente; e cada um, a seu modo ou possibili-
dade, procura soluções e propostas que reverta um 
quadro de espaços urbanos degradados e cenários 
urbanos desassociados de todo o conjunto edilício 
da cidade.
A Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 
propõe repensar as formas de planejar e projetar es-
paços de uso humano; e o equilíbrio estrutural dos 
diversos sistemas urbanos (mobilidade, permanên-
cia e interatividade), sob o olhar das quatro verten-
tes: Espacialidade | Conectividade | Originalidade 
| Sustentabilidade – ECOS Urbanos, tema central 
desta 8ª. Edição. Este espaço abre a possibilidade 
das cidades exporem seus projetos e intervenções 
urbanas sobre o tema da CONECTIVIDADE.
O que veremos é um conjunto de ações, projetos e 
propostas, num processo de qualificação urbana de 
áreas degradadas em centros urbanos e metropoli-
tanos, conjugando recursos e iniciativas das esfe-
ras pública e privada das cidades contemporâneas, 
tendo na arquitetura e no urbanismo o elemento 
fundamental na transformação do espaço urbano. 
O que se buscou foi a CONECTIVIDADE entre es-
tas cidades através de seus projetos como um fio 
condutor de transformação metropolitana, o qual, 
apesar de sua escala local, ecoa sobre a escala de 
suas Metrópoles. Potencialmente, cada interven-
ção contribuiu para a melhoria e a reestruturação 
urbana e das políticas públicas em que o urbanis-
mo assume o papel fundamental para o futuro da 
megalópole contemporânea. 

Eduardo Habu
Curador Expo Municípios

EXPO MUNICÍPIOS EXPO MUNICIPALITIES
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MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA, RORAIMA

A capital de Roraima, estado mais 
setentrional do país, surgiu no século 
XIX, à beira do Rio Branco. Boa Vista 
teve seu planejamento urbano realiza-
do na década de 1940 pelo engenheiro 
civil carioca Darcy Aleixo Dereneusson. 
O leque urbano que lembra o traçado 
de Paris perdeu essa característica 
com o passar das décadas, quando 
novas edificações fracionaram as ave-
nidas originais. A cidade cresceu de 
costas para o rio Branco, levando ao 
esquecimento e à desvalorização do 
embrião do núcleo urbano. A cidade 
tem 52 bairros e população aproxima-

da de 267 mil habitantes.
Em 2001 foi iniciado um projeto de re-
formulação urbana que tem como foco 
principal a inclusão social, a valoriza-
ção da cidadania, a geração de empre-
go e renda, promovendo a acessibilida-
de, a visibilidade e a titularidade dos 
imóveis municipais pertencentes ao 

antigo Território Federal de Roraima. 
O autor e responsável pela implanta-
ção de 11 dos 12 projetos apresenta-
dos na 8ª BIA é o arquiteto e urbanista 
Ariosto Murilo dos Santos Andrade, 
formado pela UFRJ. A exceção é a Vila 
Olímpica Roberto Marinho, de autoria 
do arquiteto Jorge Luiz Miranda Nazaré.
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BOA VISTA 
MUNICIPALITY, 
RORAIMA

The capital of Roraima, the country’s most northern 
state, arose in the XIX century, at Rio Branco (white 
river) margins. Boa Vista had its urban planning 
made in the 1940 decade by the carioca (natural 
from Rio de Janeiro) civil engineer Darcy Aleixo 
Dereneusson. The fan shaped urban design, which 
reminds Paris, lost this characteristic with the 
passing of decades, while new buildings split the 
original avenues. The city grew with its back to the 
river Branco (White), leading to the original urban 
nucleus oblivion and devaluation.The city has 52 
neighborhoods and a population of approximately 
267 thousand inhabitants.
In 2001 an urban reformulation was started, which 
has as its main focus the social inclusion, citizen-
ship valorization, employment and income genera-
tion, promoting the accessibility, visibility and pro-

vide to municipal real state properties, which once 
belonged to the former Roraima Federal Territory, 
legal property documentation. 
The author and responsible for the implementation 
of 11 from the 12 projects presented at the 8th BIA 
is architect and urban planner Ariosto Murilo dos 
Santos Andrade, graduated by UFRJ (Rio de Janeiro 
Federal University) The exception is Roberto Marinho 
Olympic Village, authorship of architect Jorge Luiz 
Miranda Nazaré.
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MUNICÍPIO DE 
OSASCO, SP

Transformar em CIDADE é o desafio que 
a Prefeitura do Município de Osasco  - SP 
está enfrentando com uma política ha-
bitacional e de desenvolvimento urbano 
sustentada na legislação urbanística, nos 
projetos de urbanização de favelas, na 
construção de novas moradias, na regu-
larização fundiária e na participação co-
munitária da sociedade civil organizada.
Dez projetos de Provisão Habitacional e 
Urbanização de Favelas, propostas para 
duas Operações Urbanas, um Centro 
Educacional Unificado e um  Centro  Mu-
nicipal de Educação Infantil são apresen-
tados nesta exposição.
Os projetos Colinas D’Oeste, Portais, Mor-
ro do Sabão e Vicentina estão em execu-
ção com recursos do PAC- Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo 
Federal . Com investimentos da ordem de 
130 milhões de reais, beneficiam direta-

mente cerca de 6.000 famílias.
As intervenções na paisagem urbana e 
na qualidade de vida das pessoas,  pro-
duzirão um efeito benéfico nos bairros 
do entorno imediato e na  região onde os 
projetos estão inseridos. A transformação 
que Osasco realiza, a partir dos esforços 
da Prefeitura e da força de 
seu povo, traduz a favela em cidade e a 
cidade em espaço de todos.
Esta exposição traduz o empenho com que 
os servidores da  Prefeitura do Município 
de Osasco  - SP, Poder Legislativo, pres-
tadores de serviço, fornecedores, colabo-
radores, agentes políticos e comunitários 
têm realizado para fazer de Osasco uma 
cidade cada dia melhor.
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OSASCO 
MUNICIPALITY, SP
To transform Osasco into a CITY is the challenge 
Osasco Municipality City Hall – SP is facing with 
a habitational and urban development policy sup-
ported by the town planning legislation, in the slums 
urbanization projects, in the building of new houses, 
in land property regularization and in the organized 
civil society communitarian participation.
Ten Habitational Provision and Slums Urbanization 
projects, proposals for two Urban Operations, a Uni-
fied Educational Center and a Children Education 
Municipal Center are presented in this exhibition.
The projects Colinas D’Oeste, Portais, Morro do 
Sabão and Vicentina are being built with PAC – Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (Federal Gov-
ernment’s Growth Acceleration Program) resources. 
With investments that amount to 130 million Reais 
(Real, Brazilian currency), they benefit directly about 
6.000 families.

The interventions in the urban landscape and in 
people’s life quality will produce a salutary effect 
on the immediate surrounding neighborhoods and 
on the regions where the projects are inserted. The 
transformation that Osasco performs, starting from 
the City Hall efforts and its people strength, trans-
lates the slums into a city and the city into every-
body’s space.
This exhibition shows the engagement of the Osasco 
Municipality City Hall – SP and Legislative Power 
servants, independent contractors, suppliers, col-
laborators, political and communitarian agents in 
the process of making Osasco a better city each day.
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MUNICÍPIO DE 
SUZANO, SP

Suzano possui aproximadamente 270 mil 
habitantes num território de 205 km², 
apresentando uma qualidade de vida 
muito interessante, áreas verdes preser-
vadas e potencial para abastecimento 
hídrico de parte da RMSP. Isto coloca para 
a administração pública o desafio de am-
pliar seus potenciais através de planos e 
projetos urbanos que façam do território, 
principalmente o centro urbano, um obje-
to de experimento e desenvolvimento ter-
ritorial para toda a cidade. 
A implementação de um conjunto de inter-
venções urbanas sobre o espaço público 
do “Quadrilátero Central” tem o objetivo 
de promover a reflexão sobre este território 

e, essencialmente, de demonstrar a pos-
sibilidade de um novo desenho urbano e 
arquitetônico que ofereça aos moradores 
e usuários do centro novas formas de cul-
tura e convivência.
As ações e projetos colocados em prática 
durante os últimos quatro anos têm por fi-
nalidade estimular e manter as atividades 
comerciais e prestação de serviços já esta-
belecidos, de forma mais adequada e or-
denada, possibilitando redesenhar o centro 
da cidade a partir de uma nova linguagem 
arquitetônica e urbana que contribua para 
o futuro da “Cidade das Flores”.
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SUZANO 
MUNICIPALITY, SP
Suzano has approximately 270 thousand inhabit-
ants inside a 205 km2 territory, presenting a very 
interesting life quality, preserved green areas and 
potential for part of RMSP (Região Metropolitana 
de São Paulo, São Paulo Metropolitan Region) water 
supply. This puts for the public administration the 
challenge of enlarging its potentials through urban 
plans and projects which make the territory, mainly 
the urban center, an object of territorial experiment 
and development for the whole city.
The implementation of a set of urban interventions 
on the “Central Quadrilateral” public space has as 
objective to promote reflection about this territory 
and, essentially, demonstrate the possibility of a 
new urban and architectonic design which can offer 

to the center inhabitants and users new forms of 
culture and sociability.
The actions and projects put into practice during the 
last four years have as objective to stimulate and keep 
the commercial and services rendering activities al-
ready established in a more adequate and organized 
way, making possible to redesign the city center start-
ing from a new architectonic and urban language 
which can contribute to the “City of Flowers” future.  
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SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL
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Architecture for education and for living in 
society, Projects for a better future. 

Since the beginning of its activities, in 1946, Senac - Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Comercial (Commercial 
Learning National Service) is concerned about occupying 
spaces in a rational and planned way. It is conscious also 
that the occupation of some buildings with educational 
activities carries a great impact to the surroundings and, 
many times, it uses this mechanism aiming to contribute 
to the space qualification, recovering neighborhoods and 
areas in the cities where it settles.

Arquitetura para a educação e para a con-
vivência, Projetos para um futuro melhor

Desde o início de suas atividades, em 1946, o 
Senac (Seviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial) tem a preocupação de ocupar espaços de 
forma racional e planejada. Tem também a cons-
ciência de que a ocupação de alguns edifícios 
com atividades educacionais tem um grande im-
pacto no entorno e, muitas vezes,  utiliza-se des-
te mecanismo com o objetivo de contribuir para a 
requalificação do espaço, recuperando bairros e 
áreas nas cidades em que se instala.

SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL

COMERCIAL LEARNING 
NATIONAL SERVICE
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ARQUITETURA, 
MOBILIDADE, 
AMBIÊNCIA
E TECNOLOGIA

Quando recebi a encomenda de Alé-
cio Rossi para a criação de uma peça 
para sustentar a exposição “Senac Faz 
Arquitetura”, fui surpreendido pela 
demanda: uma estrutura o mais leve 
possível, de montagem rápida e ágil, 
e que dialogasse com a herança tecno-
lógica, estética e cultural da chamada 
“Arquitetura Móvel”.
Minha pesquisa vem tratando espe-
cificamente da possibilidade de um 
ambiente urbano em que a transito-
riedade seja uma característica bem-
vinda, e não apenas um empecilho à 
“boa arquitetura”. A Arquitetura Móvel 
procura participar de um ambiente ur-
bano que compreende ser temporário, 
inacabado, aberto a intervenções. Os 
chamados “eventos culturais” – ex-
posições, shows, espetáculos, museus 
etc. – envolvem a multiplicidade e a 
transitoriedade que são inerentes à 
vida. Os espaços de exposição são, em 
si, uma das maiores demandas pela 
arquitetura móvel, flexível e/ou adap-
tável. Alguns dos sistemas construti-

vos mais versáteis e, por outro lado, 
menos adequados à sensibilidade 
ambiental como configurada em nos-
sa cultura contemporânea são aqueles 
comuns nas estruturas de sustentação 
de eventos: andaimes, montantes, pra-
ticáveis, sistemas estruturais comuns 
em feiras e exposições, e tão despre-
zados pelos arquitetos e cenógrafos 
– com toda razão, dado o papel auto-
imposto de “inexpressivo suporte de 
imagens e ambientes temporários”.
O desafio foi o de propor uma estrutura 
portante que, além de sustentar meca-
nicamente as belíssimas imagens da 
exposição, fotografadas por Gal Op-
pido, também criasse uma ambiência 
adequada, apresentando um discurso 
arquitetônico contemporâneo e crítico. 
A imagem que norteou o projeto foi a da 
arquitetura contemporânea acolhendo 
a herança modernista e eclética da ar-

quitetura estabelecida tradicional.
A proposta sintetizou-se em um con-
junto de tetraedros tracionados que se 
articulam em um ambiente estendido, 
superando a mera sustentação das 
imagens. Cada tetraedro é composto 
por hastes de madeira associadas por 
pequenas peças de aço, que se fixam 
mutuamente por meio de cabos de aço 
revestido, compondo um poliedro tên-
sil. Essa estrutura suporta uma série 
de “varais” nos quais penduram-se 
as fotografias. O espaço resultante é, 
apesar de geometricamente regular, 
inadvertido à sensibilidade tradicional, 
que espera o arranjo ortogonal dotado 
dos alinhamentos familiares, confortá-
veis à visão treinada, desde a infância, 
pela ambiência urbana estabelecida. 
Essa abordagem arquitetônica pro-
move uma ambiência diferenciada, 
voltada para a composição de espaços 
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ARCHITECTURE, 
MOBILITY, AMBIANCE AND 
TECHNOLOGY

When I got the order from Alécio Rossi for the cre-
ation of “Senac Faz Arquitetura” (Senac Makes Ar-
chitecture) exhibition support piece, I was taken by 
surprise with the demand: a structure as light as 
possible, of quick and easy assemblage, and that 
could establish a dialogue with the technological, 
aesthetic and cultural heritage of the so called “Mo-
bile Architecture”.
My research has been dealing specifically with the 
possibility of an urban ambiance in which the tran-
sitoriness is a welcome characteristic, and not just 
a hindrance to “good architecture”. Mobile Archi-
tecture seeks to participate of an urban ambiance 
which comprises the being temporary, unfinished, 
opened to interventions. The so called “cultural 
events” – exhibitions, shows, performances, mu-
seums, etc., - involve the multiplicity and transi-
toriness inherent to life. Exhibition spaces are, by 
themselves, one of the biggest demands for mobile, 
flexible and/or adaptable architecture. Some of the 
most versatile constructive systems and, on the 
other hand, least adequate to environmental sensi-

bility as configured in our contemporary culture, are 
those which are common in events support struc-
tures: scaffolds, pillars, portable displays, structure 
systems common in fairs and exhibitions and so dis-
regarded by architects and scenic designers – quite 
rightly, given the self-imposed role of “images and 
temporary ambiances expressionless support”.
The challenge was to propose a portable structure 
which, besides supporting mechanically the most 
beautiful exhibition images, photographed by Gal 
Oppido, also created an adequate ambiance, pre-
senting a contemporary and critical architectonic 
speech. The image that guided the project was that 
of the contemporary architecture welcoming the tra-
ditionally established architecture’s modernist and 
eclectic heritage.
The proposal was synthesized in a set of pulled 
tetrahedrons articulated in an extended ambi-
ance, surpassing a mere images support. Each 
tetrahedron is composed of wooden staffs con-
nected by small steel pieces, which are mutually 
fixed by means of covered steel cables, composing 
a strained polyhedron. This structure supports a 
series of “clothes-lines” in which the photographs 
are hung. The resulting space is, although geometri-
cally regular, inadvertent to traditional sensibility, 

which expects the orthogonal arrangement endowed 
with familiar alignments, comfortable to the vision 
trained since childhood by the established urban 
ambiance. This architectonic approach promotes a 
differentiated ambiance, turned towards the visu-
ally unusual spaces composition, and promotes a 
welcome sensation provided by a not hermetic cov-
ering, as if under tree tops.
Buckminster Fuller challenged his lectures’ pub-
lic to guess the weight of the building where they 
were, and contrasted the engineers and architects 
probable ignorance in that matter with the naval 
and aeronautical engineers – as well as the pilots 
– technical and practical domain over the mass 
displaced by their ships and airplanes. The total 
mass of this exhibitive space is of less than 700kg, 
providing covering for an area of 180m2, approxi-
mately (over half of this mass is in the anchorage 
footing; the tetrahedrons total mass is 300kg, ap-
proximately). The same covered area, if structured 
in masonry, would surpass a 100 tons mass, even 
without walls or closures.
This simple comparison, even being impressive, 
may seem like merely a technical question, but it is, 
concretely and primarily, an economical one. Sec-
ondly, an ecological and environmental sustainabil-
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visualmente inusitados, e promove a 
sensação de acolhimento provido por 
uma cobertura não hermética, como 
sob as copas de árvores.
Buckminster Fuller desafiava o público 
de suas palestras a adivinhar o peso 
do edifício em que se encontravam, e 
contrastava a provável ignorância dos 
engenheiros e arquitetos, quanto a 
isso, com o domínio técnico e prático 
que engenheiros navais e aeronáuti-
cos – assim como os pilotos – sobre 
a massa deslocada de seus navios e 
aeronaves. A massa total deste espaço 
expositivo é de menos de 700kg, for-
necendo cobertura para uma área de 
180m2, aproximadamente (sendo que 
mais da metade dessa massa está nas 
sapatas de ancoragem; a massa total 
dos tetraedros é de 300kg, aproxima-
damente). A mesma área coberta, se 
estruturada em alvenaria, superaria 
uma massa de 100 toneladas, mesmo 
sem paredes ou fechamentos.
Essa comparação simples, mesmo que 
impressionante, pode parecer apenas 

uma questão técnica, mas é, concreta-
mente, e primeiramente, uma questão 
econômica. Em segundo lugar, uma 
questão ecológica e de sustentabilida-
de ambiental. Em terceiro, uma ques-
tão perceptual, estética e, em suma, 
cultural.
É possível que, no futuro, venhamos a 
colocar a alvenaria estrutural, enten-
dida como panacéia para a constru-
ção do ambiente, no mesmo conjunto 
de práticas muito criticáveis em que 
colocamos o motor a explosão e o au-
tomóvel. O espaço urbano conta com 
a ilusão de perenidade da construção 
civil tradicional, e compreendemos o 
ambiente urbano como um dado, um 
cenário estático, sobre o qual desem-
penhamos nossa vida, não como um 
campo de ação participativo e coletivo. 
Creio que essa passividade advém, em 
parte, da imobilidade do ambiente, a 
qual comparece em todas as esferas 
da vida urbana – desde a estrutura 
jurídica (“bens imóveis”), e práticas 
arquitetônicas do vernáculo contempo-

râneo (“alteração” do ambiente como 
sinônimo de “demolição” de elementos 
arquitetônicos), compondo a cosmolo-
gia urbana estabelecida (“cenário” e 
não “campo de ação”).
Muito além de ser uma questão tec-
nológica, a mobilidade da arquitetura 
e do ambiente urbano é uma questão 
cultural, perceptual e poética. Esta 
foi uma oportunidade de apresentar 
um exemplo, mesmo que sucinto, da 
arquitetura que provavelmente acom-
panharia uma mudança da cultura 
urbana para um modo mais afeito à 
transitoriedade.

Projeto e texto: Caio Vassão
Produção, Coordenação de Fabricação e 
Montagem: Marília Silveira
Protótipo: Dalton Nunes, Maurício Montel e 
Caio Vassão
Fabricação: Maurício Montel, Dalton Nu-
nes, José Almino e Mauricio de Souza
Coordenação de Montagem: Erik Klaus, 
Mauricio Montel, Marília Silveira
Montagem: Erik Klaus, Maurício de Souza
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ity question. Thirdly, a perception, aesthetic and, in 
short, cultural question.
It is possible that, in the future, we come to put 
structural masonry, understood as ambiance con-
struction panacea, inside the same set of much 
criticized practices in which we put the internal 
combustion engine and automobiles. The urban 
space counts on the illusion of traditional civil con-
struction perpetuity, and we understand the urban 
ambiance as a datum, a static scenario, over which 
we perform our lives, not as a participative and col-
lective field of action. I think this passivity comes, 
in part, from the ambiance immobility found in all 
urban life spheres – from the juridical structure 
“bens imóveis” (in a literal translation, “immovable 
goods”: land property), and contemporary vernacu-
lar for architectonic practices (ambiance “altera-
tion” as synonym for architectonic elements “demo-
lition”) composing the established urban cosmology 

(“scenario” and not “field of action”). composing 
the established urban cosmology (“scenario” and 
not “field of action”). 
Far beyond being a technological question, the ar-
chitecture and urban ambiance mobility is a cul-
tural, perception and poetic question. This was an 
opportunity of presenting an example, even if suc-
cinct, of the architecture that will probably follow an 
urban culture change for a more used to transitori-
ness way.

Project and text: Caio Vassão
Production, Manufacturing and Assemblage Coordi-
nation: Marília Silveira
Prototype:  Dalton Nunes, Maurício Montel and Caio 
Vassão
Manufacturing: Maurício Montel, Dalton Nunes, José 
Almino and Mauricio de Souza
Assemblage: Erik Klaus, Maurício de Souza
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Box House_Caretaker’s house of a property on an island on the North coast of the State of São Paulo. The 
sloping terrain conditions were used as a conductor lead for the concept, The 3.00 m x 5.00 m white box is supported on 
one side by an already existing retaining wall and on the other by a wall built with the same kind of rocks used in other 
local constructions. 

Alan Chu
Cristiano Kato

Projeto/Design 2008
Construção/Building 2008
Localização/Site Ilhabela, SP, Brasil
Área/area 36m2/36sqm

Casa Box_Casa de caseiro de uma propriedade 
em Ilhabela,litoral norte de São Paulo. 0 projeto tira 
partido da topografia apoiando um volume branco sobre 
um muro de arrimo existente e um muro construído com 
pedras retiradas do terreno. A implantação da caixa 
branca configura os outros 3 espaços da construção:  
o pátio de acesso, entre a caixa e o muro de arrimo; 
o pátio de serviço entre a caixa e a rocha; e o vazio 
formado sob a caixa.

Box House_The project presents a small single-family homes condo for families of lower-middle income, a very 
important typology for the city. It aims to combine the restrictions of cost and space with simple architectural solutions, 
creating an original monolith, with an interesting formal harmony and a well studied plan, providing quality of life in a very 
small area. The aim is to tell the market how architecture can contribute with good solutions for low income population.

Yuri Vital

Projeto/Design 2007
Construção/Building 2008
Localização/Site São Paulo,SP, Brasil

BoxHouse_O projeto apresenta pequenas casas 
unifamiliares em condomínio para famílias de renda 
média-baixa, uma tipologia importante na cidade. O 
projeto tem como objetivo aliar, de maneira inovadora, as 
restrições de custo e de dimensionamento com soluções 
arquitetônicas simples, gerando uma obra de volumetria 
original, com uma interessante harmonia formal e uma 
planta bem estudada, possibilitando qualidade de vida 
em um espaço bastante reduzido. Pretende-se indicar 
ao mercado o quanto a arquitetura pode contribuir para 
boas soluções nessa faixa de renda.



Marcio Kogan

Coautores/Co-authors Oswaldo Pessano, 
Suzana Glogowski e Renata Furlanetto

Coautora de interiores/Interior design co-author 
Diana Radomysler

Colaboradores/Collaborators Beatriz Meyer, 
Carolina Castroviejo, Eduardo Glycerio, 

Gabriel Kogan, Lair Reis, Maria Cristina 
Motta, Mariana Simas e Samanta Cafardo

Projeto/Design 2006
Construção/Building 2008

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Casa Corten_Uma ampla sala com pé-direito 
de 5,2m abre-se inteiramente com quatro portas-

camarão de vidro para o deck e para a lareira externa, 
diluindo o limite entre interior e exterior; na sala, um 

volume solto de madeira comporta o programa de 
serviços e cozinha; entre este volume e a porta de 

entrada há uma escada que leva ao mezanino.

Marina Acayaba
Pablo Rosenberg

 
Estagiários/Trainee Pedro Aparicio e Thomas 

Frenk
Projeto/Design 2008

Construção/Building 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Casa Cubo_Uma grande casa num pequeno 
terreno retangular, medindo 6,60x14m, numa vila. 

Acesso de maquinário e equipamento limitado, soluções 
construtivas in loco. Casal sem filhos, estuda e trabalha 

em casa, grande biblioteca, cozinha é o coração da 
casa. O casal hospeda amigos com frequência e deseja 

ter um filho em breve. Ela queria uma casa aberta e 
iluminada, ele queria segurança e privacidade. Ela 

cultiva diversas espécies de plantas, queria área 
externa. Ele desejava um chuveirão, área externa. Temos 
área externa. Vizinhos muito próximos. Fechamos a casa 
para a rua (privacidade), abrimos para dentro (“aberta e 
iluminada”). Manteve-se a cota (+0.90) da antiga casa 

(demolida). Encaixou-se um semi-enterrado embaixo 
dela. Resolve-se o escritório e o 3º dormitório para 

hóspedes (com suíte). Um bob-cat (único maquinário 
que acessou o lote) fez as escavações. Utilizamos parte 
do recuo frontal para lavanderia e jardim, área externa. 

Jardim nos fundos, área externa. 

Casa Corten_The interior plan for the ground floor is simple: an ample room with a ceiling height of 5.2m and 
four folding doors that completely open out to the deck and external fireplace, dissolving the limits between interior and 
exterior; in the living room, a free wooden volume houses the kitchen and utilities program; between this volume and the 
entrance door there is a staircase that leads to the mezzanine.  

Cube House_ A big house on a small plot, measuring 6,60x14m, in a closed neighborhood. Limited equipment 
and machinery access, in loco constructive solutions. Childless couple, studies and works at home, big library, kitchen is 
the heart of the house. The couple frequently hosts friends and wish to have a baby soon. She wanted an open and well 
lighted house, he wanted security and privacy. She cultivates several species of plants, wanted outside area. He wanted a 
big shower, wanted outside area. We have outside area. Too close neighbors. We closed the house from the street (privacy), 
opened it to the inside (“opened and well lighted”). Elevation of the old house (demolished) was kept (+0.90). A semi-
buried bellow it was inserted. The Office and 3rd bedroom for guests (a suite) was resolved. A bob-cat (the only machinery 
that accessed the plot) performed the excavations. We used part of the frontal recess for laundry and garden, outside area. 
Garden at the back, outside area.

140
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Grelha House_Single family Summer residence in mixed structure. Proposal is to create a deep relation with 
the plot, hanging the house over a small valley surrounded by trees. The simplicity of the modular structure emphasizes the 
landscape beauty; while it differentiates itself, establishes a dialogue between construction and nature  

Fernando Forte  
Lourenço Gimenes
Rodrigo Marcondes Ferraz

Colaboradores/Constributors Adriana Junqueira, 
Ana Paula Barbosa, André Malheiros, Débora 
Zeppellini, Eva Suárez, Ivo Magaldi, Luciana 
Muller, Luiz Florence, Marília Caetano, Nilton 
Rossi, Paloma Delgado, Renata Davi e Renata 
Buschinelli Goes
Projeto/Design 2005
Construção/Building 2007
Localização/Site Serra da Mantiqueira, SP, Brasil

Casa Grelha_Residência unifamiliar de 
veraneio em estrutura mista. Proposta é criar uma 
relação profunda com o terreno, suspendendo a 
casa sobre um pequeno vale cercado de árvores. A 
simplicidade da estrutura modular enfatiza a beleza 
da paisagem; ao mesmo tempo em que distingue, faz 
dialogar construção e natureza .

Cristiane Muniz
Fábio Valentim
Fernanda Barbara
Fernando Viégas 

Colaboradores/ Constributors Ana Paula de 
Castro, Jimmy Efrén Liendo Terán, José Carlos 
Silveira Júnior, Maria Cristina Motta, Miguel 
Muralha, Sílio Almeida 
Projeto/Design 2005
Construção/Building 2008
Localização/Site Joanópolis, SP, Brasil

Casa em Joanópolis_A casa foi projetada 
para amigos que frequentavam a Fazenda Carambó, 
a dois quilômetros de distância, onde construímos um 
pavilhão em 2002. A região é uma terminação da Serra da 
Mantiqueira, com mil metros de altitude, na divisa entre 
São Paulo e Minas Gerais. O condomínio de casas fica à 
margem da represa de Piracaia, que integra o sistema de 
abastecimento da capital. Muito próximo, o bairro do Lopo, 
antigo caminho de Bandeirantes e parada de tropeiros 
no séc. XIX. Comum a esses condomínios: as casas não 
cabem em seus lotes; ostensivas, ficam umas sobre 
as outras. A tentativa foi inversa: ajustar-se ao terreno 
em declive revelando suas virtudes, protegendo-se das 
construções vizinhas, à procura de uma casa cômoda. 
A operação foi realizada em corte, com o equilíbrio dos 
volumes de terra para aterros. 

House in Joanópolis_The house was designed for friends who used to visit Carambó, a farm two kilometers 
away where we built a pavilion in 2002. The region is located at the foot of the one thousand feet high Mantiqueira Mountain 
Range, on the border of São Paulo and Minas Gerais states. The condominium is located along the banks of Piracaia Lake 
which belongs to the water supply system of the capital, and nearby the village of Lopo, which used to be an old route to 
bandeirantes (belonging to a Bandeira, an expedition to conquer new land, gold and precious stones) and muleteers stop in 
the XIX century. Commonly encountered in these condoms: lush houses with its constructions occupying almost all of their 
own sites, leaving no space between them. Our attempt was to seek the opposite: get more integrated with the descending 
slope bringing about its attributes, as to keep the house protected from the surrounding constructions, searching for 
comfort. The process was executed in sections, using the balance of soil volume to fulfill the embankment. 

MENÇÃO HONROSA
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Gabriel Kalili

Colaboradora/Collaborator Adriana Petti 
Projeto/Design 2006

Construção/Building  2008
Localização/Site Palmas, PR, Brasil

Casa na Floresta_Localizada em fazenda 
com áreas de reserva florestal, a implantação da casa 

privilegiou orientação e aberturas visuais. Manteve-
se a rusticidade aliada ao conforto para as reuniões 

familiares do cliente, regadas a aventuras, luz de 
velas e lampiões. Estruturada e revestida em madeira 

certificada e/ou reaproveitada do local, elevada do solo, 
utilizou água de nascente, caixilhos com bandeiras 
ventiladas e recursos como subcobertura térmica, 

isolamento termoacústico, e pisobox. Destaca-se o pé 
direito duplo integrando estar, cozinha, jantar, varanda 

e circulação superior, voltados ao visual da generosa 
janela.

Forest House_Taking place in a farm with reserved forest areas, this house location privileged orientation 
and visual openings. Rustic elements were kept combined with comfort to the client´s family meetings full of adventures, 
candle lights and gas lamps. Structured and coated with certified or reused wood and elevated from the ground the house 
uses fresh water from wellspring, window frames with awnings and resources such as thermal and acoustic isolation 
and shower tray. This project highlight is the double ceiling height that integrates the living room, kitchen, dinning room, 
veranda and upstairs circulation, all of them facing the visual from a generous window.

Juranda House_The design of the house takes place in an urban lot in slope, measuring 6x24m² and in 
an environment already established. The program was distributed in middle levels, separated by an empty space which 
creates an enlarged and illuminated space. The idea was to make a home as transparent as possible, establishing a direct 
relationship with the outdoor areas.

Anderson Fabiano Freitas
Juliana de Araújo Antunes

Colaboradores/Collaborators
Acácia Furuya, Bibiana Ferreira, Pedro Mauger

Projeto/Design 2007
Construção/Building 2008

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Casa Juranda_O projeto da casa se dá em 
um lote urbano em declive, com dimensões de 6x24m² 

e um entorno já consolidado. O programa foi distribuído 
em meios níveis, separados por um vazio que organiza os 

ambientes criando um espaço ampliado e iluminado. 
A idéia era fazer uma casa o mais transparente possível, 

estabelecendo uma relação direta com as áreas externas.
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Casa Orler_Job’s main feature: The house is a poetic commentary on modern architecture, above all on Brazilian 
modernism, starting from a contemporary re-reading of the building materials and techniques. 

Kerosene Hill House_The house as an extensive open space that relates itself in a direct and transparent 
way with the street without forgetting privacy. This space is defined by the lateral structure on the North face and by the 
parallel block built close to the boundary that crosses the space. The difference between the street and plot levels was 
used to advantage; one sees the landscape through the empty space. Simple building solutions were adopted. One only 
exception: the wall that will be covered by books, time and history.

Alvaro Puntoni 
 
Colaboradores/Collaborators João Sodré e 
Jonathan Davies
Construção Roberto Growald
Projeto/Design 2005
Construção/Building 2006
Area terreno/Site area 450 m²
Área construída/Building area 360 m² 
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Casa no Morro do Querosene_A  
casa como um extenso espaço aberto que se relaciona 
de forma direta e transparente com a rua sem esquecer 
a privacidade. Este espaço é definido pela estrutura 
lateral na face norte e pelo bloco paralelo construído 
junto à divisa que atravessa o espaço. Aproveitou-se 
a diferença entre os níveis da rua e do terreno; vê-se 
a paisagem através do espaço vazio. Foram adotas 
soluções construtivas simples. Uma única exceção: a 
parede que será revestida de livros, tempo e história. O 
fato de grande porção do terreno situar-se três metros 
abaixo do nível da rua e a conformação típica deste lote 
urbano de 10X40 metros permitiram realizar a casa como 
um extenso espaço aberto.que se relaciona de forma 
direta e transparente com a rua sem deixar de garantir a 
privacidade dos seus usos.

Marcio Kogan
 
Coautora/Co-author Suzana Glogowski
Coautora de interiores/Interior design 
co-author Diana Radomysler
Colaboradores/Collaborators Beatriz Meyer, 
Carolina Castroviejo, Eduardo Glycerio, 
Gabriel Kogan, Lair Reis, Maria Cristina 
Motta, Mariana Simas, Oswaldo Pessano, 
Renata Furlanetto e Samanta Cafardo
Projeto/Design 2006
Construção/Building  2008
Localização/Site Brasília, DF, Brasil

Casa Osler_A casa é um comentário poético 
sobre a arquitetura moderna, sobretudo o modernismo 
brasileiro, a partir de uma releitura contemporânea dos 
materiais e das técnicas construtivas.
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Pier House_The “pier house” was built to house a sailboat during the week and its owners during the weekends. 
The alternate usage was suggested by the clients, a young couple from São Paulo. The proposal was to divide the house in 
two volumes. The first one covered with whitewash, and its “muxarabi” windows that filter the light and allow permanent 
ventilation. It is the result of the region’s typical construction method, a legacy from colonial times. The second one 
was constructed with metal tile and pre-fabricated wood structure. This building has profited from the construction’s 
industrialization in order to dispense the building site and thus avoid the environmental impact.

Gabriel Grinspum
 

Coautora/Co-author Mariana Simas
Colaborador/Collaborator Isabel Sperry 

Projeto/Design 2007
Construção/Building 2009

Localização/Site Paraty, RJ, Brasil

Casa Píer_A casa píer foi construída para 
abrigar um barco durante a semana e o seu dono aos 
finais de semana. O uso alternado foi sugerido pelos 

próprios clientes, um jovem casal de velejadores 
paulistanos. A proposta foi dividir a casa em dois 

volumes distintos: dormitório, cozinha e banhos no 
volume permanente e maciço, e a garagem do barco, que 

é também a sala, no volume leve e ventilado.

Casa Paraty_Two boxes of reinforced concrete, rest fixed connected on the mountainside of one of these 
islands; two modern prisms between the large colossal stones of the Brazilian coast.  The volumes projects outward 
from the mountain, almost abreast of the beach, in an 8-meters cantilever. The house, built with a structural 
ingenuity, finds balance in the topography of the land, constituting an extensive open doorway and living space in 
the practically-untouched nature. 

Marcio Kogan

Coautora/Co-author Suzana Glogowski
Coautoras de interiores/Interior design 

co-authors Diana Radomysler e Carolina 
Castroviejo

Colaboradores/ Collaborators Beatriz Meyer, 
Eduardo Glycerio, Gabriel Kogan, 

Lair Reis, Maria Cristina Motta,  
Mariana Simas, Oswaldo Pessano,  

Renata Furlanetto e Samanta Cafardo
 Projeto/Design 2008

Construção/Building 2009
 Localização/Site Paraty, RJ, Brasil

Casa Paraty_Duas caixas de concreto aparente 
repousam engastadas na encosta de uma dessas ilhas; 

dois prismas modernos por entre pedras brutas do 
litoral brasileiro. Os volumes projetam-se para fora da 
montanha, quase na altura da praia, num balanço de 

8 metros. A casa equilibra-se na topografia do terreno, 
construindo um grande vão e um espaço habitável na 

natureza quase intocada. 
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Family House in Atibaia_Unifamiliar habitation, created from the articulation between two volumes, 
with well defined space utilization and building systems (living and service areas built with steel structure and intimate 
space built with structural brick), which brings an empty central space where there is the circulation and a living area 
without a clear delimitation between interior and exterior.

Bernardo Cleto Duarte e Teltes
 
Projeto/Design 2008
Construção/Building 2008
Área do terreno/Site Area 563,00m²
Área construída/Area Building 353,77m²
Localização/Site Atibaia, SP, Brasil

Residência em Atibaia_Habitação 
uni-familiar criada a partir da articulação entre dois 
blocos, com usos e sistemas construtivos bem definidos 
(espaço de convívio e serviços em estrutura metálica e 
área íntima em alvenaria estrutural), que concebem um 
vazio central por onde se tem a circulação e um espaço 
de convívio sem delimitação clara entre interior e exterior.

Thiago Teixeira de Andrade
Colaboradores/ Contributors Luiz Otávio Chaves
Projeto/Design 2002 - 2004
Construção/Building 2004 - 2007

Localização/Site Brasília, DF, Brasil

Cocuruto Residência de 
Campo_O que diz mais sobre a construção desta 
residência é sua posição na paisagem, a posição que 
ocupa e aproxima o ilimitado corpo da natureza ao 
convívio familiar do construído.
Estas relações datam do gesto inicial de concepção 
da proposta: situar a primeira etapa de construção 
na porção posterior do lote, onde o declive é mais 
acentuado. Tal opção poderia parecer contrassenso para 
muitos, não fosse o conjunto de relações que assim 
passa a estabelecer com o extenso território do cerrado.

Cocoruto Country House_Most important about the construction of this house is its position on the 
iandscape, a position that fills and brings closer the illimited nature to the familiar habitat of the built environment.
Those relations date back to the original gesture in the conceptíon phase of thìs design: to place the first stage of the 
building cri the back of the lot, where the natural slope of the ground is hìgher. This option could be a nonsense to many if 
it were not the set of relations it engenders with the vast territory of the Cerrado (the Brazilian Savanna).
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Henrique Heinach
Maurício Mendonça

Colaboradores/Collaborators Ana Julia Sprovieri, 
Camila Benegas, Caterina Chippari, Fernanda 

Jozsef, Fernando Sunao,  Flora Fujii, Humberto 
Buso, Lucas Padovani, Luciana Makl, Maurício 

Metello, Rafael Costa e Rodrigo Nogueira
Projeto/Design 2007

Construção/Building 2009
Localização/Site Campos do Jordão, SP, Brasil

Casa em Campos do Jordão_Ao 
chegar a este lote, fica claro qual a melhor implantação 

da residência.
A casa foi colocada no fundo, ponto mais alto do terreno, 

e voltada para frente com a vista das montanhas e a 
melhor face de sol.

O programa familiar resolve-se em dois níveis para que 
todos os espaços se abram para o vale. Um terceiro 

pavimento com quartos de hóspedes foi projetado como 
uma cobertura com terraço.

A caixa retangular em concreto aparente define o corpo 
principal da residência no nível onde ficam a cozinha e os 

espaços de reunião. Este pavimento tem continuidade com 
o fundo do terreno onde ficam as áreas de serviço e caseiro.
No nível inferior ficam os dormitórios dos filhos, junto aos jogos.
O revestimento de pedra caracteriza os espaços junto ao 

solo e arrimos.
A madeira reveste os dormitórios da cobertura.

Mirante do Horto House_The service is deployed in the basement. On top of it, is the container with the other 
functions of the house, detached from its surroundings by the structural support. The systemic and architectural plan connects the 
four levels, while providing space for a separate event in each. A series of perforated slabs to circulation and illumination forms 
the house. Belvedere to the city. Sculptural elements emerge from this platform disrupting the order and creating architecture. 

Flavio Castro

Projeto/Design 2008
Construção/Building 2008

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Residência Mirante do Horto_O 
serviço está implantado no subsolo. Em cima dele, pousa 

o container com as demais funções da casa, destacado 
de seu entorno exatamente pela altura estrutural que 

o suporta. A lâmina sistêmica e arquitetônica conecta 
os quatro níveis, ao mesmo tempo em que oferece 
espaço físico para um acontecimento distinto em 

cada um deles. Uma sucessão de lajes perfuradas 
para circulações e iluminação natural forma a casa. 

Belvedere para a cidade. Elementos escultóricos 
emergem dessa plataforma perturbando a ordem e 

gerando arquitetura. 

Campos do Jordão Residence_ When arriving at this plot, it becomes clear which is the best way 
to implement the residence. 
The house was built at the back, the plot highest point, and turned to the front with a view of the mountains and the best sun face.
The family program is solved in two levels so all the spaces open to the valley. A third pavement with guests rooms was 
designed as a penthouse with a terrace.
The rectangular box in exposed concrete defines the residence main body at the level where the kitchen and meetings spaces 
are located. This pavement has continuity at the back of the plot where the services and caretaker areas are located.
At the lower level, the children’s bedrooms close to the games.
The rock covering marks the spaces close to the ground and support walls
Wood covers the penthouse  bedrooms.   
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Clodualdo Pinheiro Jr.

Colaborador/Collaborator Claudia Morishita 
Projeto/Design 2007
Construção/Building 2008
Localização/Site Curitiba, PR, Brasil

Residencia Parque Tingui_A 
organização dos espaços é bastante simples, buscam 
integrar as áreas de lazer a atividades do cotidiano 
inserindo elementos naturais no contexto. O jardim 
central divide a residência em dois blocos, porém 
articula os espaços de convívio segmentados por suas 
funções.  O pequeno terreno, quase dez metros acima 
do nível da rua, possibilitou a concepção voltada à  
perspectiva  da paisagem favorecida pelos grandes 
maciços de áreas verdes da região.

Parque Tingui House_The organization of spaces is pretty simple, as they seek to integrate leisure areas 
to daily activities while inserting natural elements in this context. The central garden divides the residence into two blocks, 
nevertheless it articulates the living spaces segmented by their functions. The small plot, nearly ten meters above street level, 
allowed the conception focused on the perspective of the landscape favored by the great massive green areas in the region.
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Várzea Paulista School_Pre-shaped concrete structure and program according to FDE premises. Clear 
identification of visual and volumetric separation between classrooms and multi sports court, causing the patio to be a 
natural connection between these spaces. Opened, the patio spreads to the garden and benefits from natural light through 
the perforated metal planks blocking.

150

Edifício Beta PUC-Rio_Building for classrooms on a site with strong presence of trees near the 
mount that sets the limits of PUC-Rio University Campus. To take advantage of this situation, the pilotis elevates the 
building mass allowing visual and physical connection through a circulation schema: a promenade. It is also intended to 
minimize energy consumption. Concerning the building strategy - an industrialized system anchored in a metal structure. 
Concerning the building program - maximization of natural light and cross ventilation; besides that, a “green skin” in 
addition to sunshading provided by the trees, which restores, abstractly, the presence of nature obliterated by the building.

Marcos Favero
Andres Passaro

Diego Portas
 

Colaboradores/Collaborators Luciano Alvares, 
Nathalia Mussi, Gustavo Aguilar

Projeto/Design 2008-2009
Construção/Building 2009

Localização/Site Rio de Janeiro, RJ,Brasil

Edifício Beta PUC-Rio_Edifício para 
salas de aula num terreno com muitas árvores junto 

ao morro que configura um dos limites do campus da 
PUC-Rio. O edifício está sobre pilotis, permitindo conexão 

visual e física através de um sistema de circulação: 
uma promenade. Buscou-se, também, a minimização do 
consumo energético. Na estratégia construtiva - sistema 

industrializado a partir de estrutura metálica. No 
funcionamento do edifício - maximização da luz natural 

e ventilação cruzada; além disso, uma “pele vegetal” 
como complemento à proteção solar proporcionada pelas 

árvores que reconstitui, abstratamente, a presença da 
natureza obliterada pelo edifício.

Fernando Forte
Lourenço Gimenes

Rodrigo Marcondes Ferraz

Colaboradores/Collaborators Adriana 
Junqueira, Ana Paula Barbosa, Ana Paula 

Vasconcelos, Fernanda Alpiste, Luciana 
Muller, Renata Davi e Paloma Delgado

Projeto/Design 2005
Construção/Building 2008

Localização/Site Várzea Paulista, SP, Brasil

Escola Várzea Paulista – FDE_
Estrutura de concreto pré-moldado e programa de 

acordo com as premissas do FDE. Identificação clara da 
separação visual e volumétrica entre o bloco das salas 
de aula e a quadra esportiva, fazendo com que o pátio 

fizesse uma conexão natural entre esses espaços. Aberto, o 
pátio esparrama-se no jardim e se beneficia de luz natural 

através da vedação de chapas metálicas perfuradas. 
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151151

Alvado Luis Puntoni
 
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2009
Localização/Site Votorantim, SP, Brasil

Escola Pública_A perspectiva de projetar 
em um terreno no limite da cidade possibilitou ensaiar 
estratégias de ocupação e organização de espaço 
que dificilmente são possíveis em lotes inseridos na 
cidade de São Paulo: um edifício espraiado e aberto 
para paisagem. A escola foi implantada em um eixo 
perpendicular à rua no sentido da paisagem e está 
organizada em dois blocos articulados pela rampa que 
estabelece o vinculo entre ambos. Procurou-se privilegiar 
um percurso e as visuais decorrentes do movimento 
neste espaço. Desta forma as rampas abrem-se para 
visuais mais distantes, para a outra vertente do vale, 
aproveitando-se da situação topográfica original típica 
desta borda da cidade. Da rampa também se desfruta 
do espaço da quadra ou praça coberta de atividades. Do 
outro lado volta-se para o bairro e para a cidade assim 
como para os espaços didáticos.

Public School_The prospect of designing in a plot of land within the limits of the city enables us to test strategies 
of occupation and organization of that space are only possible outside in the city of São Paulo: a spread building and open to 
landscape. The school was disposed on an axis perpendicular to the Street, organized into two blocks articulated by the ramp 
vertical circulation that establishes the link between the two. We have created a Visual journey resulted from the entry in this 
space. This way the ramps look to the distant, to the other part of the Valley, taking advantage of the topographic situation. 
The sport block stands at a lower level and allows the didactic block to be in a higher level. Beside the concrete structures the 
enclosures were made with wood panels that mitigate the impact of the Sun and rain, and soften the rigidity of pre-shaped 
element. School inserted in the context of a limit urban neighborhood peripheral and contributes to its desirable organization.

Public School in Sorocaba_The school is located in an outlying neighborhood of the city of Sorocaba, 
and is composed of two blocks connected by a set of ramps. The first block contains administration  and classrooms on 
three levels. The second contains the living environments: a sports court, court and refectory. This allows the school to 
be open on weekends, since the block located in the middle of the site can stay opened to the community, regardless of 
educational and administrative environments, to games, meetings, parties and civic activities.

Carlos Augusto Ferrata
 
Colaboradores/Collaborators Carolina Bueno, 
Cecília Reichstul, João Yamamoto, Maria 
Herklotz, Moracy Amaral, Valentina Soares 
eTiago Oakley 
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007-2008
Localização/Site Sorocaba, SP, Brasil

Escola Pública em Sorocaba_A 
escola localizada na periferia de Sorocaba é composta 
de dois blocos conectados por um conjunto de rampas. 
O primeiro bloco abriga administração e salas de 
aula, em três níveis. O segundo abriga os ambientes 
de convivência: quadra poliesportiva, pátio coberto e 
refeitório. Isso possibilita o funcionamento da escola 
aos finais de semana. O bloco de convivência continua 
aberto à comunidade, independentemente dos ambientes 
didático-administrativos, para jogos, encontros, festas e 
atividades cívicas.
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Gil Carlos de Camillo 
 
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2008
Localização/Site Campo Grande, MS, Brasil 

Central de Atendimento ao 
Cidadão_Edifício institucional projetado para 
abrigar Secretarias Municipais. O pequeno número de 
andares solicitado pelo Contratante orientou a busca por 
uma volumetria que, em parte, “ocultasse” o reduzido 
número de pavimentos e expressasse formalmente a 
importância da edificação. Como solução pela maior 
demanda de espaços no térreo, o edifício sugere brotar 
do solo através de uma grande face inclinada sob 
o volume laminar, evitando caracterizar uma opção 
convencional em plataforma e torre.

Viviane Cunha
 
Coautora/Co-author Elisa Latgé
Colaboradora/Collaborator Nathália Alcantara
Projeto/Design 2009
Construção/Building 2009
Localização/Site Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Espaço Loja Sustentável_Loja 
concebida como um conjunto de soluções sustentáveis, 
inserida em um espaço semelhante a uma caixa 
convencional. Busca sua materialização como forma de 
manifesto e divulgação da necessidade de manter forte 
relação entre a sustentabilidade do meio ambiente e o 
setor da construção, que atualmente é responsável pelo 
maior consumo de recursos naturais do planeta.

Citizen Care Central_Institutional building designed to host the Municipal Secretariats. The small 
number of stories requested by the Contractor guided the search for a volumetry that could partially “conceal” the small 
number of floors and formally express the importance of the building. As a solution for the higher demand for spaces on the 
ground floor, the building sprouts from the ground through a major face tilted under the laminar volume,

Sustainable Shop Space_Shop conceived as a set of sustainable solutions, inserted in space 
similar to a conventional box. Aims its materialization as a way to manifest and divulge the necessity of keeping a strong 
relationship between environmental sustainability and the building sector, which is presently responsible for the biggest 
consume of natural resources in our planet.
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SAP Labs Brazil_Goals I Concept
a. Create a high performance administrative building integrated to the urban context of UNISINOS Campus, but with 
strong identity and architectural quality, where spacial, environmental and technical solutions are harmonically combined.
b. Provide comfortable, efficient and stimulating workspaces.
c. Use rational and economical energetic systems.
d. Design simple volumes clearly expressing the technological nature of the building and its contemporarity.
e. Create a building that can fulfill all the requirements for obtaining the US Green Building Council LEEO Gold Certificate.
f. Adoption of a linear scheme along an axis parallel to the rear limit of the site for future expansion.

Cesar Shundi Iwamizu
Coautor: Eduardo de Almeida

Colaboradores/Collaborators Felipe Notto, 
Cecília Reichstul, Giovana Avancini

e Roberto Zochio
Projeto/Design 2007

Construção/Building 2008
Localização/Site Barueri, SP, Brasil

SAP Labs Brazil_Objetivos I Conceitos 
a. Criar um edifício administrativa de alta performance 

integrado ao contexto urbano do Campus da Unisinos, 
mas com uma forte identidade e qualidade arquitetônica, 

no qual espaço, ambiente e soluções técnicas são 
combinadas harmoniosamente. 

b. Criar áreas de trabalho confortáveis, eficientes e 
estimulantes.

c. Usar os sistemas energéticos de maneira racional e 
econômica.

d. Criar volumetria que expresse a natureza tecnológica 
do edifício e sua contemporaneidade.

e. Criar um edifício que atenda os requisitos para obter o 
Certificado LEED Gold, do US Green Building Council.

f. Adotar um esquema linear ao longo do eixo paralelo à 
divisa posterior do lote, possibilitando expansão futura.

Orizon Conectivety_Under the command of Neves Felix Arquitetura, an architecture practice, the 3.800m² 
warehouse of a factory built in the 80’s at Barueri, in the state of São Paulo, has gained new use, interior design and facade.

Claudia Neves
Desiree Felix 

 
Colaboradores/Collaborators Andréa Risério, 

Alexandre Garcia, Rodrigo Junqueira, Gustavo 
Guazzelli, Ana Paula Meira e Simone Lima

Projeto/Design 2007
Construção/Building 2008

Localização/Site Barueri, SP, Brasil

Orizon Conectividade_Reforma de um 
galpão de 3.800m² executado pela empresa Neves Felix 
Arquitetura em Alphaville – Barueri – SP, readequando 

o uso industrial para escritórios, desenvolvendo interior 
e fachada.
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Micasa Vol.B_The Store Micasa Volume B is an annex, a “puxadinho” of a previously-existing store.   The 
building has, nevertheless, acquired a strong symbolic presence.  A small tunnel connects the entrance to the Micasa 
annex with the showroom of the initial store, and is installed perpendicularly in relation to the new space.  A patio located 
at the end of the lot gives access to the store and the design studio. The annex interior ground plan is a large span, 
conceived to configure an ample and dynamic area to house the VITRA showroom, which Micasa sells.

Marcio Kogan
Coautores/Co-authors Bruno Gomes e 
Bruno Guedes
Colaboradores/Collaborators Beatriz Meyer, 
Carolina Castroviejo, Diana Radomysler, 
Eduardo Glycerio, Gabriel Kogan, Lair Reis, 
Maria Cristina Motta, Mariana Simas, Oswaldo 
Pessano, Renata Furlanetto, Samanta Cafardo 
e Suzana Glogowski
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Micasa Vol. B_Micasa Volume B é um 
anexo de uma loja; no entanto, adquiriu forte presença 
simbólica. Tem uma entrada conectada, por um pequeno 
túnel, com o salão de exposição desta primeira loja. 
Um pátio, nos fundos, dá acesso à loja e ao estúdio de 
design. A planta interna é um grande vão, pensada para 
abrigar um showroom da VITRA.

Harmonia 57_Harmonia 57 is located in western São Paulo, where artistic life penetrates easily, galleries and 
walls are mixed up, functioning as stage for new expressions. Like a living body, building breathes, sweats and modifies 
itself, transcending its inertia. Walls are thick and covered by vegetal layer that works like the skin of the structure. This 
dense wall is made of organic concrete that has pores, where plant species grow, giving facades a unique look.

Anna Carolina Vanni Bertoni 

Colaboradores/Collaborators Greg Bousquet, 
Carolina Bueno, Olivier Rafaëlli, Guillaume 
Sibaud e Tiago Guimarães
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2008
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Harmonia 57_O Harmonia 57 localiza-se na 
Vila Madalena, bairro com grande fluxo artístico, onde 
galerias e muros se confundem, funcionando como palco 
para novas formas de expressão. Como um organismo, 
o prédio respira, sua e se modifica, transcendendo sua 
inércia. Suas paredes são grossas, recobertas por uma 
camada vegetal que funciona como uma pele no edifício. 
Essa densa parede de concreto orgânico possui poros, 
por onde brotam várias espécies vegetais, dando às 
fachadas aparência muito própria.

1O PRÊMIO
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Carlos M. Teixeira

Projeto/Design 2007/2008
Construção/Building 2008/2010

Localização/Site Belo Horizonte, MG, Brasil

Montevideu 285_É um edifício 
residencial em contrução, com projeto e incorporação 

imobiliária do escritório Vazio S/A. O prédio tem um 
andar atípico, com janelas maiores, desníveis entre as 

salas, jardineiras em balanço e pé-direito ”colonial” 
de até 3,50m. A sacada, neste pavimento, faz outra 

referência à arquitetura colonial. Salas e quartos têm 
janelas voltadas para o sol da manhã e são protegidas 

por brises afastados da fachada. Os sete apartamentos 
têm plantas diferenciadas. O prédio é reflexo da postura 

prática-experimental do escritório; estará pronto em abril 
de 2010.

Montevideu 285_Is a residential building under construction designed and developed by Vazio S/A. The 
building has one atypical storey with larger windows, split levels, aerial gardens and an 8-feet, “colonial” ceiling height, 
what was possible thanks to the maximum utilization of the height allowed by local building regulations. The open balcony 
in the atypical flat is another reference to traditional Portuguese architecture. The bedrooms, the living room and the dining 
room face the morning sun and are protected by aerial gardens that work like brises; all the flats having diferent plans. 
More than a project, the building is part of our position as a practical and experimental office at once, what is possible 
thanks to our double role as designers and developers. Completion is scheduled to April 2010.

VPG Brochure Atelier_The natural light was used intensively because the finish of the final product. 
Its use, however, was controlled by glass strips on the top ceiling and by a perforated brick wall that protects the western 
façade and prevents the direct sunlight from damaging the materials used. At the construction stands out the use of 
metallic structure, visible facilities, floor made of polished concrete and toughened glass.

Cláudia Nucci
Valério Pietraróia
Sergio Camargo

Colaboradores/Collaborators Bruna Jorge Alves, 
Luciano Soares, Rafael Henrique de Oliveira.

Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

VPG Ateliê de 
encadernações_A luz natural foi trabalhada 

para atingir, com precisão, o alto padrão desejado. 
Seu uso, porém, foi controlado através de faixas 

envidraçadas na cobertura e pela parede de tijolos 
cerâmicos vazados, que protege a fachada oeste, 

evitando a irradiação solar direta. Ressalta-se o uso 
de materiais comuns: estrutura metálica, instalações 
aparentes, piso em concreto polido e vidro temperado.
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Javier Pérez Uribarri
Xabier Aparicio Ortega
 
Colaboradores/Collaborators Jose Cavallero, 
Nuno Lobo, Roberto Aparicio, Cristina Lamikiz, 
Oscar Costa, Marc Rips.
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007-2008
Localização/Site Amorebieta-Etxano, Bizkaia, 
Espanha

AIC Automotive Intelligence 
Center_Complexo de 3 edifícios destinados a 
Investigação e Inovação tecnológica no Sector Automóvel. 
Alberga unidades de investigação de várias empresas do 
sector automóvel, laboratório e o bloco social do complexo. 
O complexo programa do edifício principal unifica-se por 
debaixo de uma grande coberta prateada de formas 
aerodinâmicas inspirada nas carroçarias de protótipos e 
carros de corrida.

AIC Automotive Intelligence Center_A complex of 3 buildings and landscaping destined for 
R&D+i in the Automotive Sector.  It houses research units of various companies in the automotive sector, a laboratory (for 
common projects among the resident companies) and the social block of the complex. The complexity of the main building’s 
facilities is unified under a large silver aerodynamically-shaped roof inspired by the bodywork of prototypes and racing cars.

Ricardo Vasconcelos & 
Associados Arquitetura 

Co-autor/Co-author MOS Arquitetura
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007
Área do terreno/Site area 4.701,41m²
Área Construída/Building area 9.708,90m²
Localização/Site Palhoça, SC, Brasil

Edifício Pedra Branca_Uma das 
principais características deste empreendimento é a 
redução de impactos sócio-ambientais em todas as 
etapas do ciclo de vida da edificação – iniciando-se no 
planejamento – o que inclui a escolha do terreno, projeto 
bioclimático, eficiência energética, racionalização de 
materiais entre outros; prevendo a redução de impactos 
ambientais durante a construção: gerando subsídios 
para uma eficiente e ambientalmente correta gestão de 
operação do edifício; e a preocupação com flexibilidade 
dos espaços permitindo futuros usos ou reformas.

Pedra Branca Building_One of the development’s main features is the reduction of social and 
environmental impact in all of the building’s lifecycle stages - starting at planning - which includes choice of site, 
bioclimatic design, energy efficiency, material rationalization,  among others; planning for reduction of environmental 
impact during construction; creating conditions to foster effective and environmentally correct building operation 
management; and the concern with the flexibility of spaces, allowing for future uses or remodelling.



BAR DO CONDOMÍNIO / CASA COR (BRUNETE FRACAROLLI)........160
ESCRITÓRIO SOUZA, CESCON AVEDISSIAN, BARRIEU E FLESCH 
ADVOGADOS (REINACH MENDONÇA_HENRIQUE REINACH_
MAURÍCIO MENDONÇA)...................................................................160
ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA (BRUNETE FRACAROLLI)..............161
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Brunete Fraccaroli

Projeto/Design 2007
Construção/Building 2007

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Bar do Condomínio/Casa Cor 
2007_Negativo/positivo; integração dos espaços; 

elegância e criatividade.

Condominium Bar/Casa Cor (Color House) 2007_Negative/positive; spaces 
integration; elegance and creativity.

Reinach Mendonça  
Henrique Reinach 

Maurício Mendonça

Coautores/Co-authors Sérgio Athié, Ivo Wohnrath 
e Luciana Maki

Colaboradores/Collaborators Denise Hino, Rodrigo 
Nogueira, Fernando Sunao, Humberto Buso, 

Rafael Costa, Caterina Chippari, Luciana Morais, 
Fernanda Josef, João Faim e Maurício Metello

Projeto/Design 2006
Construção/Building 2007

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Escritório Souza, Cescon 
Avedissian, Barrieu e Flesch 

Advogados_O projeto arquitetônico de interior 
trata da ocupação de três pisos do edifício E-TOWER, 

na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Para este 
jovem escritório de advocacia os objetivos principais 

do projeto foram: Integração entre os três pisos e 
ligação da imagem do escritório a idéia de arrojo e 

contemporaneidade. A localização da recepção e salas de 
reunião no pavimento intermediário reduz as circulações 

verticais e mostra com clareza a ocupação dos três pisos.
Em frente à entrada, foi aberto um grande vazio, 

interligando visualmente os andares e estabelecendo 
uma relação direta com o exterior e a cidade a sua volta.

Law Office “Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch”_The architectural 
interior design, comes to occupy three floors of the E-TOWER building, in Vila Olimpia, south of Sao Paulo city. For this young law office 
the main objectives of the project were: Good integration between these three floors and link the office image to the idea of daring 
and contemporary. The reception and meeting rooms located in the middle floor reduced the vertical circulation and show clearly the 
occupation of these three floors. A big gap was opened opposite to the main entrance, visually connecting the floors and establishing 
a direct relationship with the outside and the city surroundings. The location of the stairs and walkway guide the movement, offering 
a ride close to the facade. These elements made of stainless steel and glass aims to expand the scope and visual enhancement. 
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Architecture Office_Colors use in architecture, proposing a harmonious, cheerful and elegant work ambiance.

Brunete Fraccaroli

Projeto/Design 2006
Construção/Building 2006
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Escritório de Arquitetura_Utilização 
das cores na arquitetura, propondo um ambiente de 
trabalho harmonioso, alegre e elegante.



CENTRO CULTURAL DE ARARAS (ANDRÉ DIAS DANTAS_
BRUNO BONESSO VITORINO_RENATO DALLA MARTA_ANDRÉ
MAIA LUQUE_FERNANDO BOTTON) - 3O PRÊMIO........................163
ESPAÇO ALANA (ANA CAROLINA TONETTI)..............................163
EXPOSIÇÃO ESTAÇÃO NATUREZA SÃO PAULO (ANDERSON 
FABIANO FREITAS_PEDRO AMANDO DE BARROS_GIANCARLO 
LATORRACA_MARCELO CARVALHO FERRAZ_FRANCISCO DE 
PAIVA FANUCCI)............................................................................164
PAÇO MUNICIPAL DE CAMPINAS: IDENTIDADE VISUAL / SISTEMA 
DE SINALIZAÇÃO (DOUGLAS PICCOLO_CIBELE CORREARD 
PICCOLO)..............................................................164
CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS (MICHEL GORSKI_
DIOGO FIGUEIREDO DE FREITAS)..................................................165
LABORATÓRIO DE PESQUISA ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 
(ALEXANDRE RIBEIRO GONÇALVES).................................165
CENTRO DE CULTURA MAX FEFFER (LEIKO HAMA 
MOTOMURA).....................................................166
BTEK – CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
(GONZALO CARRO LÓPEZ) - MENÇÃO HONROSA................166
TERMINAL MULTIMODAL DE PASSAGEIROS – RAMOS DE AZEVEDO 
(DOUGLAS PICCOLO_CIBELE CORREARD PICCOLO_CINARA 
CORREARD PICCOLO).......................................................167

PROFISSIONAIS
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Espaço Alana_The Espaço Alana building was designed to answer the continuous growing demands and 
needs of  Jardim Pantanal community in São Paulo, where 5.400 families, more or less 25.000 people live in an unstable 
condition. This neighborhood has the worst rates in the city to evaluate quality of life and citizenship. The Institution counts 
today with 157 employees, and hosts everyday 750 youngsters, 150 elderly people, 340 children and 230 babies. The main 
purpose is to set a gathering place of multiple uses to enlarge and empower the local population and also, generate a 
cultural leisure option in this city region.

Ana Carolina Tonetti 
 
Coautoria/Co-author Carla Caffé
Colaboradores/Collaborators Janaina Stedile 
architect
Projeto/Design 2007-2008
Construção/Building 2008-2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil
Área do terreno/Site area 680m²
Área construída/Building area 823m²

Espaço Alana_O projeto buscou atender a 
demanda do constante crescimento do Espaço Alana 
no Jardim Pantanal, bairro paulistano onde residem, 
precariamente, 5.400 famílias, aproximadamente 
25.000 pessoas.  A região apresenta os piores índices 
de São Paulo em todos os itens que avaliam qualidade 
de vida e acesso à cidadania. Hoje, a Instituição conta 
com 157 funcionários e atende 750 jovens, 150 idosos, 
340 crianças e 230 bebês. O programa de necessidades 
contempla um grande espaço agregador de múltiplos 
usos que também possibilita atividades culturais.

Araras Cultural Center_Rehabilitation of the Historic Train Station of Araras for deployment of 
Municipal Cultural Center.

André Dias Dantas
Bruno Bonesso Vitorino 
Renato Dalla Marta
André Maia Luque
Fernando Botton 

Colaboradores/Collaborators Aline Pek, Ana 
Maria Montag, Maíra Baltrusch, Bruno Conde 
e Tiago Macedo Melo
Projeto/Design 2004
Construção/Building 2009
Localização/Site Araras, SP, Brasil

Centro Cultural de Araras_
Recuperação da Histórica Estação Ferroviária de Araras 
para implantação do Centro Cultural Municipal
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Visual Identity of Paço Municipal de Campinas _Housing the mayor’s office on the fourth 
floor and some departments, The Palace of JEQUITIBAS, architects Rubens Gouveia Carneiro Viana and Ricardo Sievers’ project, opened 
in 1968, is a landmark and architectural references in the city of Campinas, São Paulo, Brazil. It is known as “PAÇO MUNICIPAL” or 
simply “Paço”. Until 2005 it housed, besides the executive, the City Council. The expansion of services of the City in the nineteen floors, 
basement, divided into two blocks A and B and more than 29,000 m2 of built area, required reordering of activities, creating a visual 
identity and a signaling system for dynamic and versatility orientation of the public. The Visual Identity was inspired by the fragments of 
the “columns” of the building, that its image is already known by its grandeur and forty years of existence. The Signaling System has a 
strong graphical repertoire, supported by stainless steel brackets with the latest technology.  Such as for Identity as for Signaling System 
was chosen the “achromia”, reinforcing the neutrality and detaching them from any party or political ideology, enabling its longevity.

Douglas Piccolo
Cibele Correard Piccolo

 
Projeto/Design 2007-2008

Construção/Building 2008-2009
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Paço Municipal de Campinas
Identidade Visual/Sistema de 

Sinalização_O Palácio dos Jequitibas (de 
Rubens Gouveia Carneiro Viana e Ricardo Sievers) é 

referência arquitetônica em Campinas. A expansão dos 
serviços da Prefeitura para os dezenove pavimentos exigiu 

a criação de uma IDENTIDADE VISUAL e um SISTEMA DE 
SINALIZAÇÂO dinâmico e versátil para a orientação do 

público. As mudanças tiveram por base a “acromia”, para 
reforçar a neutralidade e desvincular a obra de qualquer 

partido ou ideologia, viabilizando a longevidade.

Estação Natureza São Paulo Exhibition_The project is base on the language of a 
common object in railway stations: containers. The work consists of five prisms measuring 50m2 each, built from steel 
frames, covered with metal tiles. These volumes are supported by concrete bases that also contain the infrastructure. 
In the first carriage, audiovisual devices are used to introduce visitors to issues such as the formation, diversity and 
interaction of global biomes. Each space proposes sensorial experiences through showcases, LCD screens, projections, 
panels, and sound, smell and temperature simulations. The last carriage shows representative images of each biome, 
placing particular emphasis on specific actions to preserve the environment.

Anderson Fabiano Freitas
Pedro Amando de Barros

Giancarlo Latorraca
Marcelo Carvalho Ferraz

Francisco de Paiva Fanucci

Colaboradores/Collaborators Acácia Furuya, 
Jorge Isaac Perén, Mario Tavares Moura Filho, 

Luan Carone Martinelli, Oliver de Luccia, 
Luciana Meili, Pedro Ivo Cordeiro Freire, 

Marina Malagolini, Adriana Cavagna
Projeto/Design 2007

Construção/Building 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Exposição Estação Natureza 
São Paulo_Exposição sobre o meio-ambiente 
O projeto se baseia na linguagem de objetos típicos de 
estações ferroviárias: vagões. O trabalho consiste em 

cinco prismas de 50m2 cada, construídos a partir de perfis 
metálicos leves, revestidos com telhas metálicas. Estes 

volumes estão apoiados em bases de concreto que também 
abrigam a rede de infra-estrutura. No primeiro vagão, 

um audiovisual apresenta ao visitante questões sobre a 
formação, a diversidade e a interação entre os biomas. Cada 

ambiente da exposição proporciona experiências sensoriais 
diversas, através de instalações, projeções, painéis, sons, 

e simuladores de aromas e temperaturas. No último vagão, 
são exibidas imagens representativas de cada bioma, com 

ênfase em ações para a preservação do meio-ambiente.
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Laboratory Of Ecological Resources and Cientific Education Of 
Goiás State University_In order to promote wellness and functionality to the client, this project 
arises from the demands of the program and the efficiency of natural resources for the benefit of economy, comfort 
and environmental commitment. The program is based on a medium-sized engineering software company focused on 
solutions space housing its growing demand for products and services in the area of technology. The project should 
however reinforce the idea of efficient use of technologies, and the architectural aesthetics to portray the company. The 
goal of eco-efficiency principles were incorporated into the architecture in order to justify various decisions of the project.

Alexandre Ribeiro Gonçalves
 
Colaboradores/Collaborators Alice Miranda, 
Átila Costa Lessa
Projeto/Design 2006
Construção/Building 2008
Localização/Site Anápolis, GO, Brasil

Laboratório de Pesquisa 
Ecológica e Educação 
Científica da Universidade 
Estadual de Goiás_Para promover 
bem estar e funcionalidade para o Cliente, este 
projeto nasce das demandas do programa (empresa 
de médio porte de engenharia de softwares, focada 
em encontrar soluções espaciais que abrigam sua 
crescente demanda de produtos e serviços na área 
de tecnologia) e da eficiência dos recursos naturais 
em benefício da economia, conforto e compromisso 
ambiental. Os princípios da ecoeficiência, incorporados 
na arquitetura, justificam diversas decisões do projeto.

Centro de Experimentos Florestais_Buildings and environment recovery in a rural site  The 
Centro de Experimentos Florestais, conceived and implemented by the SOS Mata Atlântica Foundation, is an ecological 
recovery site linked to an apprenticeship and training center, where a significant nursery grows native botanical species 
for reforestation of degraded areas. The project reshaped the existing buildings, which represented innumerous cultivating 
cycles of the farm, according to the new demands.

Michel Gorski
Diogo Figueiredo de Freitas

Colaboradores/Collaborators Eliza Omine, 
Letícia Sanae e Deise Correa
Construção/Building 2008
Localização/Site Itu, São Paulo, Brasil

Centro de Experimentos 
Florestais_Requalificação de edificações 
e ambiente de área rural O Centro de Experimentos 
Florestais, implementado pela Fundação S.O.S. Mata 
Atlântica, é uma área de recuperação ambiental, 
associada a um centro de aprendizado e treinamento, 
onde um foi criado um grande viveiro produtor de mudas 
de espécies nativas para o reflorestamento das áreas 
ambientalmente degradadas. O projeto recuperou as 
edificações existentes, que representavam as várias 
fases de produções agrícolas da fazenda, de acordo com 
as novas demandas.
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Max Feffer Cultural Center_The Max Feffer Center for Culture in Pardinho City is sponsored by 
the Jatobás Institute, the organization in charge of the Sustainable Development Program for the city. The Center was 
designed and built to host community, corporate and government meetings. Its program contains a library, meeting rooms, 
a computer room, multi artistic show and workshop spaces. The basic design assumptions were showing the architectural 
commitment to the cause and pedagogically displaying the tools used to achieve this goal. Bamboo, known as the “vegetal 
steel” was used to built a cover that would become a symbol to this concept, showcasing that ecological consciousness 
should never be a limit to creativity.

Leiko Hama Motomura
 

Colaboradores/Collaborators Arquitetos 
Carolina Maihara, Danielle Muhle, Marcelo 

Nunes, Thaís Cunha
Estagiários/Trainee Luciana Takaesu, 

Mauricio Alito
Projeto/Design 2007-2008

Construção/Building 2008-2009
Localização/Site Pardinho, SP, Brasil

Centro de Cultura Max Feffer_O 
Centro de Cultura Max Feffer foi construído para sediar 
encontros entre a comunidade, empresários e membros 
do poder público, num programa que criou espaço para 
biblioteca, sala para reuniões da comunidade, sala de 

informática, espetáculos artísticos e oficinas. A premissa 
deste projeto foi mostrar o compromisso da Arquitetura 

com a causa da sustentabilidade, explicitando as 
ferramentas utilizadas. A cobertura de bambu enfatiza 

que a preocupação com ecologia não pode ser uma 
limitação para a criatividade.

BTEK – Tecnologie Interpretation Center_A landmark in its landscape formed by two 
apparently uninterrupted pyramid-shaped volumes: The first is a heavy, black volume that emerges from the earth. The 
second volume is made by glass and artificial grass-covered roof that starts off as an extension of the terrain. The roofs 
of the below-ground-level connection merge with the surroundings. The programme is arranged on three terraced and 
connected floors, creating a single and undivided space.

Gonzalo Carro López
Colaboradores/Collaborators Javier Pérez 

Uribarri e Carlos Godinho Guimarães
Projeto/Design 2005

Construção/Building 2009
Localização/Site Parque Tecnológico de 

Bizkaia, Espanha

BTEK – Centro de Interpretación 
de la Tecnología_Uma referência na paisagem 

formada por dois volumes piramidais aparentemente 
separados: Um volume negro que surge a partir da terra 
e de composição pesada. Un segundo volume de vidro e 
relva artificial como um prolongamento do terreno. Uma 
ligação enterrada com coberturas que se fundem com a 

envolvente. O programa divide-se em três pisos escalonados 
e conectados, configurando um espaço contínuo.
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Terminal Multimodal de Passageiros – Ramos de Azevedo_Located at the 
metropolitan site of Campinas, designed by the Architects Ricardo Badaró and Caio Ferreira, the TERMINAL MULTIMODAL 
complex connects the means of transportation such as the interstate bus line and inter city bus line and will connect the 
high-speed train to the airport of Viracopos, to São Paulo and to Rio de Janeiro. For the identification of the TERMINAL 
MULTIMODAL DE PASSAGEIROS ROMOS DE AZEVEDO complex was created a visual identity from signals embodied in 
means of transportation, such as yellow lines and a sense of converging toward the central, which symbolizes the complex.  
Elected and redesigned to complete the system, a set of pictograms, signs, color palette, props and an alphabet with great 
visual power and easy to read.

Douglas Piccolo
Cibele Correard Piccolo 
Cinara Correard Piccolo

Projeto/Design 2006
Construção/Building 2008
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Terminal Multimodal de 
Passageiros – Ramos de 
Azevedo_O complexo TERMINAL MULTIMODAL 
fará a ligação entre os meios de transporte com os ônibus 
interestadual e intermunicipal e o futuro trem de alta 
velocidade até o aeroporto de Viracopos, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Sua identidade visual foi criada a partir de sinais 
consagrados nos meios de transportes, como o facheado 
amarelo e o sentido de direção convergindo à centralidade.



BANCO INFINITO (FERNANDA MARQUES).................................169
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Architectural Grafts_The Prosthesis Garden is the garden of synthetic interferences and architectural 
grafts. Located in a house in Nova Lima, Brazil, it is made of green elements that work like bodies for “prosthetic devices” 
(a table, a bench, a shelf, a hammock and a variety of supports for bromeliads). The house was built in a plot previously 
occupied by a wood with both native and exotic plants. The prostheses were made in this found, not-designed garden: 
apart from the Singonium angustatum coverage (which was planted), the garden is a mix of popular  fruit trees, exotic 
bushes, and some  trees typical of the Atlantic Forest – all of them formerly present in the wood. 

Carlos M. Teixeira
 
Projeto/Design 2008
Construção/Building 2008
Localização/Site Nova Lima, MG, Brasil

Enxertos Arquitetônicos _É um 
jardim de interferências sintéticas e enxertos protéticos. 
Localizado em uma casa em Nova Lima (MG), é feito 
de elementos verdes que trabalham como corpos para 
“os dispositivos protéticos” (uma mesa, um banco, 
uma estante, uma rede e uma variedade de suportes 
para bromelias). A casa foi construída em um terreno 
previamente ocupado por um bosque de plantas nativas 
e exóticas; os enxertos foram inseridos nesse jardim 
parte achado, parte projetado.

Infinity Seat_ Banch created from an idea of movement and continuity, which adds sculpture features to a 
residential furniture. Made of layers of stainless steel and wood, is ergonomically comfortable and solid. It can get any size, 
by adding as many layers as necessary, adapting the furniture to the space where it is installed.

Fernanda Marques
 
Colaborador/Collaborator Adriana Marcus
Projeto/Design 2008
Construção/Building 2008

Banco Infinito_Banco desenvolvido a 
partir de uma ideia de pensamento e continuidade que 
imprime intensidade escultórica a um móvel de uso 
residencial.  Constituído por lâminas de madeira e de aço 
inox que se intercalam de forma sinuosa, é, ao mesmo 
tempo, ergonomicamente confortável e sólido. Pode ser 
executado em variados tamanhos, a partir do número de 
lâminas que forem sendo acrescentadas, adequando-se 
a diversos espaços.
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A Piazza on the Water Lane_Main characteristics: Natural stormwater treatment system is 
integrated with the landscape design taking advantage of the topographic characteristics’ of the site. Bioswales and 
water ponds were created as attractive features to show other way to deal with the water in the urban setting of São Paulo, 
bringing these landscape technologies as assets to the urban landscape

Elza Niero
Paulo Pellegrino
 
Colaboradores/Collaborators Nathaniel 
Cormier, Tom Von Schrader, Rodolfo Martins, 
Mario T. L.Barros e Denise Mori 
Projeto/Design 2008
Construção/Building 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Uma Praça no Caminho das 
Águas_Característica principal: Projeto de 
tratamento paisagístico para praça pública junto 
a curso d’agua que integra os usos de recreação e 
lazer com o tratamento das águas pluviais. O partido 
utilizou o reafeiçoamento topográfico para a instalação 
de biovaletas e lagoas pluviais. Todo esse sistema de 
drenagem é trazido a primeiro plano como um elemento 
de interesse para a paisagem urbana, revelando uma 
infraestrutura que geralmente é enterrada e fora da 
percepção dos moradores. Desta forma, representa um 
espaço demonstrativo de um modo mais sustentável de 
trato das águas urbanas, no qual se tira proveito dos 
espaços abertos existentes.

Building And Site Zaragoza Expo 2008_The design of the EXPO2008 site presented 
many important challenges.  First, its international dimension and BIE regulations required that all the pavilions were 
drawn based on a unitary concept. Then, the opportunity to design the site so that when the EXPO was over it could be 
used both for the tertiary sector and leisure, defining a new urban area. Creating a strong identity in the architectural and 
urban concept, through the use of a large flat roof which could bring coherence, image and shading to the intervention. 
Finally, EXPO´s theme “Water and Sustainable Development” used as a project generating element. 

Cesar Azcárate Gómez
Raimundo Bambó Naya
 
Colaboradores/Collaborators Julio Alonso, José 
Maria Moreno, Esther Gómez, Roberto Villar, 
Miguel Fontgivell, Maria Teresa Moreno 
Projeto/Design 2005-2007
Construção/Building 2006-2008
Área/Site area 375.000 m2
Localização/Site Meandro de Ranillas, 
Zaragoza, Espanha

Expo Zaragoza 2008_O projecto do 
recinto EXPO2008 representou vários desafios importantes. 
Por um lado, o seu cáracter internacional condicionado 
pelo BIE implicou conceber os pavilhões dos vários países 
com base num conceito unitário. Depois, a oportunidade 
de projectar o recinto para que no periodo pós EXPO 
o conjunto se destinasse ao sector terciário e de ócio, 
consolidando uma nova zona urbana. Também a criação 
de uma forte identidade no conceito arquitectónico 
e urbanístico, através da cobertura vegetal que dota 
de coerência, imagem e sombra toda a intervenção. 
Por último, a incorporação do conceito/tema de toda a 
exposição, “Água e Desenvolvimento Sustentável”. 
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Parque da Terceira Água (H30)_H3O is part of a huge work in Favela da Serra (an informal 
settlement with a population of 50.000 inhabitants) and it is considered as the biggest slum upgrading ever made in 
Brazil. Still under construction, one of squares presented here, Academy Square is complete. The Parkour Square possibly 
will not be built, whereas the Community Center is scheduled to be completed in November 2009. Marked by a green 
envelope, the building will host a nursery, kids rooms, collective kitchens, fitness equipments.

Alexandre Campos
 

Coautoria/Co-author Flávio Agostini, Silvio 
Todeschi e Carlos Teixeira

Projeto/Design 2007-2008
Construção/Building 2008-2009

Localização/Site Belo Horizonte, MG, Brasil

Parque da Terceira Água 
(H30)_O H30 é parte de uma grande obra na 

favela da Serra e é considerado a maior intervenção 
em favela já feita no Brasil. A Praça da Academia já 
foi construída; a Praça de Brinquedos Espaciais não 

o será; o Centro de Cidadania estará concluído em 
novembro de 2009. As intervenções também incluem 

obras de urbanização de becos, construção de moradias, 
erradicação de áreas de risco, recuperação de nascentes, 

rede esgoto a todos os domicílios e implantação de rede 
de interceptores ao longo dos córregos e no entorno do 

Parque. Obteve recurso de 171,5 milhões de reais.

Eduardo Leira 
Susana Jelen  

(i3 CONSULTORES)
INTECSA INARSA, S.A

INECO TIFSA

Colaboradores/Collaborators Marta Byrne e  
Inmaculada Molina

Projeto/Design 2006-2008
Construção/Building 2007-2008

Localização/Site Zaragoza, Eapanha

Projeto de Urbanização 
Da Envolvente da Estação 

Delicías e Projeto Efémero Do 
Passeio da Água_Viário estrutural, túnel 

rodado, malha urbana. Serviços infraestruturais. Arranjos 
exteriores. Espaços livres, parques de equipamentos.

Pavimentação, iluminação, mobiliário urbano: 
critérios de identidade zonal. Paisagismo: critérios de 
sustentabilidade. Projeto efêmero: conexão ao centro 

urbano – recinto Exposição Universal. Topografia: 
material sobrante de obras colimitadas. Árvores, fontes, 

mobiliárias… com posterior reutilização com destino 
definitivo. Água como identidade. Tecnologia e interação 

como estratégia municipal.

Urban Project of Delicias Station Boundary and Ephemeral Project 
of Paseo del Agua_Road structural, road tunnel, urban mesh. Infrastructural services. Landscaping. Free 
spaces, equipped parks. Paving, luminaries, furniture: zonal identity criteria. Landscaping: sustainability criteria. Ephemeral 
Project: downtown connection - universal exhibition venue. Topography: excess material of adjoining works. Trees, supplies, 
furniture... with later reuse at final destination. Water as identity. Technology and interaction as municipal strategy.
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Living traveling in the floating city on the Amazon_Motion architectonics 
devices that organizes the Amazon rivers life. 150m² of services, commerce or habitation. It’s capacity to float allow to 
move over the river roads and tie to the river banks. As a puzzle the pieces are ensemble in order to configure a flexible 
floating soil over the water. When multiplied, it increases the energy production and the activities potential, configuration 
floating communities.

Michaël Leymarie 
 
Coautoria/Co-author Benito Luarez, Heloisa 
Neves, Ramdolf augustin, Lisset Escudero, 
Kleber Espinoza, Miguel Hadzich, Pablo Vega 
e Lily la Torre 
Projeto/Design 2006
Localização/Site Amazonas, Peru

Viver viajando na cidade 
flutuante sobre o Amazonas_
Dispositivos arquitetônicos móveis que organizam a vida 
dos rios amazônicos. 150m² de serviços, comércios ou 
habitação. Sua flutuabilidade lhes permite se deslocar 
sobre as estradas fluviais ou se amarrar às margens. 
Pelo jogo de autoencaixe, armam-se para constituir 
um solo flexível flutuante sobre a água. Ao multiplicar-
se, aumentam a produção de energia e o potencial de 
atividades, até formarem comunidades flutuantes.
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Angra dos Reis House_A housing project, for a single family, situated in a private and calm condominium, 
perfect for personal rest and recovering. It is designed using natural materials such as wood and stone, with volume dynamics 
and slender structure, designed to respecting the surround land. Gently sat on the steep ground, the design of this house 
provides a full and incredible vision to the spectacular marine scenery that gets ahead.

178

Henrique Reinach 
Maurício Mendonça 

Projeto/Design 2008-2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Fidalga 800_Edificios paulistanos precisam 
de frente, nossa praia é a rua. Os prédios vizinhos 

laterais, sempre muito próximos, fazem sombra e tiram 
a privacidade. O projeto deste prédio residencial na 

Vila Madalena teve, como principal objetivo, criar um 
andar tipo com dois apartamentos de frente. No terreno 
em aclive, as garagens ocupam os dois primeiros pisos e 

a primeira unidade (térreo) fica no 3° piso e volta-se para 
a bela vista com jardim de frente para a rua. Nos andares 
tipo, a planta se organiza de forma que as áreas sociais 

voltam-se para frente e para o lado noroeste com uma 
ampla visão para a zona oeste da cidade. Na fachada 
noroeste, o projeto previu dois grandes planos de grelha 
metálica contínua da altura total do edifício como uma 
cortina externa, dialogando com a escala da paisagem.

Esta cortina metálica faz a função de brise e garantia 
de privacidade entre os próprios apartamentos do 

edifício. Projetada em lâminas finas de aço galvanizado, 
funcionam como uma segunda pele, a 40 cm da fachada 
noroeste, bloqueando a insolação excessiva e garantindo 

vista e privacidade.

Fidalga 800_São Paulo’s buildings needs front facades, the street is our beach. Most of the times the neighbors 
buildings are very close making shadows and taking off privacy. This residential building project, in Vila Madalena district, 
has as main target creating a typical floor with two street front apartments. The parking floors are settled on the first 
two levels and the first unit, located on the third floor, has a private front garden with a view towards the street. On the 
typical floor, the social areas are on the front of the apartment, the northwest façade, with a view to the west area of the city. The 
project was designed to have two galvanized steel grid panels, 40 cm distant from the wall, covering the whole building 
height as a second skin that dialogues with the landscape scale. This detached facade work as a brise soleil and certify 
the privacy between the apartments.

Fernanda Marques

Colaborador/Colaborator Cláudia Albertini
Projeto/Design 2008

Localização/Site Angra dos Reis, RJ, Brasil

Residência em Angra dos Reis_ 
Projeto de residência em condomínio particular, situado 

em área praiana, ideal para o descanso e o relaxamento. 
Foi elaborado com utilização de materiais naturais como 

madeira e pedras, a partir de uma volumetria dinâmica, de 
estrutura esbelta, que respeita a topografia de seu terreno. 

Delicadamente assentado sobre o solo íngreme, o projeto 
desta casa proporciona uma visão plena e surpreendente, 

sobre o espetacular cenário, logo à sua frente.
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Tic-Tac House_In the case of their Tic-Tac House, FGMF based their work on a simple everyday object, the 
clock. “It expresses the constant need for change: nobody acts the same way in the morning, afternoon or evening. No 
one even reacts the same way to different seasons... so why should our houses be always the same?” they explain. The 
building is a light pre-fab structure, made up of five modules. The central module acts as the kitchen and bathroom 
core of the house, while the remaining four rotate and can be reconfigured independently to suit the owner’s mood and 
the demands of the weather. From Wallpaper* Magazine

Fernando Forte
Lourenço Gimenes
Rodrigo Marcondes Ferraz

Colaboradores/Collaborators Marina Almeida, 
Mônica Harumi, Renata Davi
Projeto/Design 2009
Localização/Site Se adapta a qualquer terreno

Casa Tic-Tac_Baseou-se no relógio: “Ele 
expressa a constante necessidade de mudança: ninguém 
age da mesma maneira durante a manhã, tarde ou 
noite. Ninguém tão pouco reage da mesma forma às 
diferentes estações. Então, por que nossas casas devem 
ser sempre as mesmas?” A construção é uma estrutura 
pré-fabricada leve, composta por cinco módulos: o 
central atua como cozinha e banheiro; os outros quatro 
rotacionam e podem ser reconfigurados para satisfazer o 
morador e as demandas do clima.

House in Cunha_Elaborate the building, both worked in direct communication with their surroundings on 
sometimes with water. A wood pavilion –  a suspended box on a white plateau, a white square in local green vegetation, the 
group of shapes will create a courtyard, where nature and building blend with each other.

Leonardo Bachiega
Celso Costa

Colaboradores/Collaborators Marcos Chede, 
Giancarlo Del Grande
Projeto/Design 2007
Localização/Site Cunha, SP, Brasil

Casa em Cunha_Trabalhar a edificação 
em comunicação direta com o entorno, com diferentes 
abordagens – ora com água, ora com vegetação. Um 
pavilhão em madeira – uma caixa suspensa que se 
“apóia” sobre um platô branco, uma praça branca em 
meio ao verde do lugar; o conjunto dessa forma acomodará 
um pátio em que natureza e edificação se misturam.
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Othon José de Castro Silva
Maria da Gloria de S.Brandão
Leonardo Marcantonio Lopes
Lígia Tammela de F. e Sousa 

Daniel da Silva G. de M. Gomes

Colaboradores/Collaborators Elaine 
Garrido Vazquez, Isabelle de Loys, Sylvia 

Meimaridou Rola
Projeto/Design 2008

Stephouse_Casa pré-fabricada ecoeficiente 
que utiliza o conceito de reciclagem na seleção de 

seus materiais. A Stephouse é uma casa unifamiliar 
que possibilita uma alternativa sustentável para a 

construção civil. A matéria-prima principal são módulos 
de madeira plástica, o que facilita a instalação e 

manutenção. O projeto também emprega outras 
tecnologias ecoeficientes: aquecimento solar a vácuo, 

energia fotovoltaica, sistema de reuso de água, 
iluminação e ventilação passivas.

Forest House_The Stephouse is a single-family house that provides a sustainable alternative to traditional 
construction. The STEPHOUSE has a prefabricated construction system, mounted mainly by wood plastic composite (wpc) 
modules, which facilitates its installation and maintenance. The project also uses other eco-efficient technologies such as 
thermal and photovoltaic solar energy, system for water reuse, natural lighting and passive ventilation, thus emphasizing 
its importance in the process of sustainable construction and environmental preservation. The Stephouse uses the concept 
of recycling seeking to change our society’s habits of consumption and their consequences to the environment.

Steinberg Residence_Great balances, minimum support, structural equation solved thanks to cultivated, 
laminated and industrially processed Eucaliptus Grandis wood, resulting in floor and cover dry slates over beams of 
laminated wood. We foresaw abundant air circulation gaps, creating “chambers” between the planes of alternated covers 
and blocks, generating reoccurring releases. Internally, a walkway connects the suites exposing a living room. On the north 
facade, seen in the horizon, the truss-frame panel takes care of filtering the sun inviting to external permanence.

Candida Tabet

Projeto/Design 2009
Localização/Site Bragança Paulista, SP, Brasil

Residência Steinberg_O 
Grandes balanços, mínimos apoios, equação estrutural 

solucionada graças à madeira Eucaliptus Grandis 
cultivada, laminada e processada industrialmente, 

resultando lajes secas de piso e cobertura sobre vigas 
em madeira laminada. Previmos vãos de circulação de ar 

abundante destacando volumes, criando “câmaras” entre 
os planos das coberturas alternadas e blocos, gerando 

solturas recorrentes. Internamente, uma passarela 
interliga as suítes expondo salão de estar. Na fachada 

norte, vista ao horizonte, o painel treliçado se encarrega de 
coar o sol convidando à permanência externa.
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Jardim Pernambuco House_Housing project, for a single family, situated in a residential and  heavily 
forested area in Rio de Janeiro. Due to a contemporary architecture vocabulary  it was possible to create a harmonious whole, 
with several elements linked and full of transparencies,  that  allow the resident to have a broad view of the surroundings. 

Yuri Vital
 
Projeto/Design 2009
Localização/Site Atibaia, SP, Brasil

Residência Cervantes_Em um terreno 
acidentado e comprido, foi solicitada uma residência 
simples; porém, que contasse com um ambiente 
separado para uma sala de consultório médico. O partido 
surgiu de acordo com a necessidade do terreno e da 
sua insolação, sendo idealizada uma planta retilínea, 
com todos os ambientes voltados para um só local, 
tendo a vista do vale. Os ambientes se encaixam como 
um “vagão de trem”. Obtém-se uma lamina horizontal 
térrea, que pousa sobre o terreno acidentado, originando 
espaços simples, conectados e ventilados.

Cervantes Residency_In a long and rough ground, it was asked a simple one bedroom residence, with 
a separate setting for a doctor office. The main idea emerged from the natural need of the land and the isolation. Both 
provided a straight floor plan, with all rooms facing the same side: the view of the valley. The rooms are horizontally 
organized, such as a “train”. The final project is a horizontal blade which rests on the rough ground, providing simple 
spaces, well connected and ventilated. 

Fernanda Marques

Colaborador/Collaborator Cláudia Albertini
Projeto/Design 2008
Localização/Site Angra dos Reis, RJ, Brasil

Residência Jardim Pernambuco_ 
Projeto de Residência, unifamiliar, em região residencial 
e muito arborizada do Rio de Janeiro. Utilizando um 
repertório contemporâneo, a  arquitetura lança mão de 
elementos variados que, quando unidos, formam um 
conjunto harmonioso, repleto de transparências, que 
permitem ao morador ter uma ampla visão da paisagem 
marítima que circunda a casa. 
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Catherine Otondo 
Jorge Pessoa de Carvalho 
Marina Grinover 
Joana Maia Rosa 
Regis Sugaya 
Luis Rodrigues
 
Projeto/Design 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Escola particular em São 
Paulo_A escola está numa esquina privilegiada, 
num bairro bastante adensado. Sua forma irregular 
vem do crescimento da Instituição que, ao longo dos 
anos, comprou uma série de casas e as adaptou ao 
uso escolar. Hoje, a direção da escola decidiu construir 
melhores instalações, com uma arquitetura que 
contemple uso e gestão de recursos naturais visando um 
restabelecimento do equilíbrio ambiental do planeta.Private school in São Paulo_This school is located in a privileged corner of the city, in a crowded and 

diverse neighborhood. Its irregular shape results from the growth of the institution that purchased and adapted neighboring 
houses to school use. Presently facing new challenges and dynamics of educational development, the school Board has 
decided to build anew. The architecture must reflect not only the needs of space but also the classroom context and school 
syllabus. The project concept embodies that thinking, which is expressed in its spatiality and unfolds onto the learning process 
within the school premises - and hopefully will swash beyond the walls of the classrooms and reach the outside world.

Social House in Lins_ Popular house with 3 different typologies ((50, 80 e 100m²) in mixed constructive 
techniques. In spite of being simple double houses, the intent was to create some structural, programmatic and, above all, 
spatial less conventional investigations

Fernando Forte
Lourenço Gimenes
Rodrigo Marcondes Ferraz
 
Colaboradores/Collaborators Dante Furlan, 
Bruno Araújo, Renata Davi, Marina Almeida, 
Juliana Nohara, Renata Goes
Projeto/Design 2008
Ano de Construção/ Year of Construction: 
previsto / forecast 2009
Localização/Site Lins, SP, Brasil

Habitação Social em Lins_
Habitação popular com 3 tipologias diferentes (50, 80 
e 100m²) em técnicas construtivas mistas. Apesar de 
serem casas geminadas simples, a intenção foi criar 
algumas investigações estruturais, programáticas e, 
sobretudo, espaciais menos convencionais.
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Agostinho Neto University_This university masterplan for a 17,000 students is conceived around 
sustainable urbanism principles for the developing world. he first principle is to concentrate development leaving existing 
vegetation and water courses in place and using landscape to promote airflow. The campus is defined by an oval roadway 
which sits between existing watercourses and spaces are organized in a pinwheel configuration of pedestrian streets and 
shaded courtyard clusters centered around a library and plaza. The second principle uses building orientation and envelope 
to promote natural ventilation and cooling. Buildings are naturally ventilated by optimally oriented single loaded classroom 
bars and an engineered roof system. 

Perkins + Will 
Ralph Johnson

 
Colaboradores/Collaborators Dar al Handesah, 

Battle & McCarthy
Projeto/Design 2001-2010

Localização/Site Luanda, Angola

Universidade Agostinho Neto_
Este plano urbanístico para um campus de 17.000 

estudantes seguiu princípios de urbanismo sustentável 
para países em desenvolvimento. Primeiro princípio: 
concentração da construção, deixando a vegetação e 

os cursos d’água intactos e utilizando as plantas para 
promover a movimentação dos fluxos de ar. Segundo 

princípio: orientação do edifício e suas paredes externas 
para promover a ventilação natural e condicionamento 

do mesmo. 

Catherine Otondo
Jorge Pessoa

Marina Grinover
Sergio Kipnis

Colaboradores/Collaborators Fernanda Gói, 
Joana Maia Rosa, Julio Cecchini  

e Regis Sugaya 
Projeto/Design 2008

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Projeto para a Escola Vera 
Cruz: sedes do ensino 

fundamental e do ensino 
médio_A vida urbana em torno das escolas é 
sempre rica. A vitalidade das crianças, o encontro 

das famílias transborda para o espaço público, cria 
oportunidades urbanas. Pensar este programa como 

equipamento cujo potencial se expande para além de 
seus espaços internos motivou o desenvolvimento deste 

projeto de arquitetura.

Private school in São Paulo_This school is located in a privileged corner of the city, in a crowded and 
diverse neighborhood. Its irregular shape results from the growth of the institution that purchased and adapted neighboring 
houses to school use. Presently facing new challenges and dynamics of educational development, the school Board has 
decided to build anew. The architecture must reflect not only the needs of space but also the classroom context and school 
syllabus. The project concept embodies that thinking, which is expressed in its spatiality and unfolds onto the learning process 
within the school premises - and hopefully will swash beyond the walls of the classrooms and reach the outside world. 
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UNICAMP 2030 – Density Susteinable System_The model-system is a 
sustainable building system, designed to substitute the current system applied in the campus, known as the “pinottinho 
building”, created in the years 1980´s/ 90´s. The project is a result of the increasing demand for new spaces in the 
University and it intends to predict and organize the University´s condensation of people and activities. The new system is 
based in innovative building techniques and its biggest target is to provide comfort and sustainable attitudes. The model-
system yearns not only for physical space but also for achieving a level of more intense, fulfilling, meaningful experience by 
its users. It intends to explore, in order to laud, the unique atmosphere rendered by the University environment.

Leandro Silva Medrano 
 
Colaboradores/Collaborators Profa. Dra. 
Gabriela Celani, Msc. Júlia Spinelli, André 
Gomes Soares, Gabriela Ortega, Giusepe 
Filocomo, Henrique Rizzi, Isabela Sancho, 
Luciane Tomiyasu, Natália Amgarten Simão  
e Tainá Ceccato
Projeto/Design 2008-2009
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Unicamp 2030 – Sistema de 
Adensamento Sustentável_
Sistema-tipo consiste em um sistema construtivo 
sustentável, projetado para substituir o atual sistema 
empregado no campus, conhecido como “edifício 
pinottinho”, datado dos anos 1980/ 90. O projeto surgiu 
como resposta à crescente demanda por novos espaços 
na Universidade, de forma a prever e organizar seu 
adensamento. O novo sistema baseia-se em técnicas 
construtivas inovadoras e tem como objetivo maior o 
conforto e as atitudes sustentáveis. Mais que espaço 
físico, o sistema-tipo anseia por concretizar uma 
experiência e um convívio mais intensos, gratificantes, 
significativos por parte de seus usuários, e por explorar, 
com o objetivo de enaltecer, a atmosfera única que o 
ambiente universitário proporciona. 
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Multifunctional Building_A real anchor for the regeneration of the social and economic tissue of the city 
and the region. An icon for Benguela and Angola. It is various buildings in just one. The 15.800 m2 of housing units, 18.400 
m2 of offices, 3.300 m2 of shops and 4.000 m2 of restaurants, SPA and business center make this tower the new center of 
Benguela. The building is fractured in big volumes breaking the monolithic strength of its 127 m of height. Ventilated facades, 
marquises, adjustable covers and re-usable materials, look for the highest possible reduction in the energy budget.

Eduardo Leira
Raimundo Argüeso 

Colaboradores/Collaborators ETESA, GEASYT
Projeto/Design 2009

Localização/Site Benguela, Angola

Torre Multiusos_Uma verdadeira âncora 
para a regeneração do tecido socioeconómico da cidade 

e da região. Um ícone para Benguela e Angola. São 
vários edifícios num só. 15.800 m2 de unidades de 

habitação, 18.400 m2 de escritórios, 3.300 m2 de lojas 
e 4.000 m2 de restaurantes, SPA e business center. O 

edifício está fraturado em grandes volumes fracionando 
a força monolítica dos seus 127m de altura. Fachadas 

ventiladas, marquises, capas ajustáveis e materiais 
reutilizáveis, procuram a maior redução possível em 

termos de orçamento energético.

PERKINS+WILL
Leonardo Alvarez
Manuel Cadrecha

 
Localização/Site Sany, China

FABRICANDO 
SUSTENTABILIDADE_A empresa de 

indústria pesada Sany contratou a Perkins+Will para 
projetar seis planos urbanísticos de usos mistos em três 
continentes, sendo quatro deles em seu país de origem, 

a China. O programa inclui milhões de metros quadrados 
de edifícios para habitação, pesquisa, escritórios e 
manufatura. O cliente também definiu os aspectos 
qualitativos que queria alcançar: uma experiência 

memorável para o visitante, alta qualidade de vida para 
os funcionários e eficiência no processo de produção. 

A Perkins+Will, através de profunda colaboração entre 
arquitetura, desenho urbano e paisagismo, transformou 

a simples ideia do cliente em uma proposta holística, em 
que o projeto de um edifício é inseparável do desenho 

urbano e da paisagem que o rodeia.

Manufacturin Sustainability_The Sany Heavy Industry Company approached Perkins+Will to 
design six mixed-use master plans for sites across three continents, including four in Sany’s native China. The client’s 
brief detailed millions of sq m of housing, research, office, and manufacturing program, and defined qualitative aspects 
they wanted to achieve: a memorable visitor experience, a high quality of life for their workers, and efficiency in their 
manufacturing process. Perkins+Will transformed the client’s brief throu gh a deeply collaborative exercise between 
architecture, urban design, and landscape architecture into holistic proposals wherein building design and expression  are 
inseparable from urban design and landscape.
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Software Engeneering Company_In order to promote wellness and functionality to the client, 
this project arises from the demands of the program and the efficiency of natural resources for the benefit of economy, 
comfort and environmental commitment. The program is based on a medium-sized engineering software company focused 
on solutions space housing its growing demand for products and services in the area of technology. The project should 
however reinforce the idea of efficient use of technologies, and the architectural aesthetics to portray the company. The 
goal of eco-efficiency principles were incorporated into the architecture in order to justify various decisions of the project.

Bruno Garavelli
Fernando Casado
Gabriella Lessa

Projeto/Design 2007
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Empresa de Engenharia de 
Software_Com objetivo de promover bem 
estar e funcionalidade para o Cliente, este projeto 
nasce das demandas do programa e da eficiência dos 
recursos naturais em benefício da economia, conforto 
e compromisso ambiental. O programa tem como base 
uma empresa de médio porte de engenharia de softwares, 
focada em encontrar soluções espaciais que abrigam 
sua crescente demanda de produtos e serviços na área 
de tecnologia. O projeto deveria, no entanto reforçar a 
idéia de uso eficiente de tecnologias, podendo a estética 
arquitetônica retratar o objetivo da empresa.Os princípios 
da ecoeficiência foram incorporados na arquitetura de 
modo que justificam diversas decisões do projeto.

Zarvos Natingui Building_Our concern while designing this office building for the construction 
company Idea Zarvos was to break with the Miesian model that defines most comercial buildings in São Paulo, thereby 
trying to pose a different space for the day-to-day at offices. The option made was to abandon the idea of a conditioned 
sealed glass cube, in which the users go from the control straight to their cubicle in determinate space of a floor. The 
proposal was that each office set should have frames that could open to great slabs, always with a covered balcony in 
which outdoor meetings can take place, and also a private roofless garden with lots of green and open spaces, where it is 
even possible to sunbathe, besides having contact with nature. Another concerned aspect were the areas for interaction 
between users; spaces at the arrival square, and spaces at every floor that allow people to meet, talk and exchange ideas, 
in search for the approach between companies that occupy the same building. 

Fernando Forte
Lourenço Gimenes
Rodrigo Marcondes Ferraz
 
Colaboradores/Collaborators Juliana Nohara, 
Marina Almeida, Mônica Harumi, Renata Davi
Projeto/Design 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Edifício Zarvos Natingui_A ideia 
é criar um novo conceito de prédios de escritórios em 
São Paulo. Espaços generosos que se abram para a 
parte externa, varandas, espaço de convivência e muitos 
jardins. O conceito é aproximar os escritórios dessas 
áreas externas, com mesas de reunião em varandas, 
espaço para os funcionários poderem circular ou se 
espreguiçar ao ar livre, invertendo o tradicional prédio de 
escritórios Miesiano da torre de vidro fechada.
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Angola lubango’s international Airport_Angola will host the African Cup of Nations in 
2010, and Lubango will be one of the host cities. Due to that it was decided to expand and update the existing local airport. 
All buildings are new, including the main passengers terminal, which was planned for 180.000 passengers/year and 
designed to create organized and optimized flow. In order to absorb comfortably almost any kind of aircraft, the building 
has a ground floor and a half upper floor. The blue metallic structure is the key element in the architectural concept, it 
creates a curved spatiality, adding rhythm to the terminal. Besides the passenger´s terminal, the air traffic control tower, 
the firefighter´s building and the cargo terminal were also designed. 

José Borelli Neto 
Hercules Merigo 
Fabio Helfstein 
Marcos de Oliveira Costa 
Tiago Simões Borelli 

Projeto/Design 2008
Localização/Site Lubango, Angola

Aeroporto Internacional de 
Lubango _Ampliação e modernização do 
aeroporto de Lubango, uma das sedes da Copa Africana 
de Nações 2010. A estrutura metálica azul é elemento 
marcante no partido arquitetônico, ela cria espaços com 
formas curvas repetidas, dando ritmo ao terminal.

Arena de Salvador_In an international competition, the state of Bahia (Brazil) asked the participants to 
develop ideas to redevelop Salvador‘s inner city stadium “Fonte Nova“, that is not in operation due to structural problems 
of the upper tiers. With the requests of FIFA, the possibility of remove the atletic equipment of the Stadium and improve 
all its instalations, the project evolved, becoming a Arena (without the track), but keeping the original form with the south 
opening. By removing the track, the stadium geometry changed, optimizing the visibility conditions.

Marc Duwe
Claas Schulitz

Colaboradores/Collaborators Arno Hadlich 
Filho, Eduardo Velo de Oliveira, Filipe Bosso, 
Filipe General, Danilo Benites, Rodrigo Seixas 
Liboni, Carlos Eduardo Viani Caser, Helmut 
Schulitz, Philipp Heitger, Sebastian Moll, 
Mathias Kutterer
Projeto/Design 2008
Localização/Site Salvador, BA, Brasil

Arena de Salvador_Com a Copa de 
2014, o Estado da Bahia pediu ideias para reformar o 
estádio Fonte Nova em Salvador. Este projeto evoluiu, 
transformando o estádio para o formato de arena, 
porém mantendo-se o partido arquitetônico original de 
ferradura e com abertura no lado sul. A retirada da pista 
de atletismo gerou alterações de geometria no estádio, 
otimizando as condições de visibilidade.
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Itaquera Cultural Center_The Itaquera Cultural Center project, initiative carried out by the Secretariat 
of Culture of the Municipality of São Paulo, is located in a neighborhood center block. It is defined by a couple of two stored 
“floating boxes”, designed to be exhibit room and auditorium, separated from each other by an empty space protected by 
a transparent top. The building has three floors, with cinemas and a bar downstairs, administration and workshops on 
the third floor.

GRU Chapel_In Guarulhos suburbs, close to the Guarulhos International Airport, was elaborated a simple 
popular chapel. It was created a unadorned, pure and simple monolith, offering a great lightness and minimizing the cost 
of construction. The main access to the chapel is made by a bridge that connects it to the sidewalk, isolating the holy 
place of mundane surroundings. This bridge serves as a connection transitional connection in between worlds, bringing 
inspiration to those who gets into a divine place.

José Rollemberg
Lara Melo

Marília Gontijo
Wanderley Ariza

 
Projeto/Design 2009

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Centro Cultural de Itaquera_O 
projeto do Centro Cultural, iniciativa da Secretaria 

da Cultura da Prefeitura de São Paulo, implanta-se 
no centro de Itaquera. É definido por duas “caixas 
fechadas” soltas do chão e com pé-direito duplo, 

destinadas a sala de exposição e auditório, e 
separadas por um espaço vazio coberto por fechamento 

transparente. A construção terá três andares, com 
cinemas e bar no térreo, e administração e oficinas de 

arte no terceiro piso.

Yuri Vital
 

Projeto/Design 2009
Localização/Site Guarulhos, SP, Brasil

Capela GRU_Em um terreno nos subúrbios 
de Guarulhos, próximo ao Aeroporto Internacional de 

Cumbica, foi pedida a construção de uma igreja .
Surgiu, assim, um monólito puro e simples, sem adornos, 

propondo leveza e reduzindo ao máximo o custo da 
construção. O acesso da capela dá-se por uma ponte, 

que liga o passeio ao seu interior, isolando o local 
sagrado do entorno mundano. Essa ponte funciona 

como uma conexão de transição de mundos, levando 
inspiração ao entrar em um local divino.
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Ceará Convention Center_Located in an area of transition between urban areas and the ecological 
park of the Rio Coco, the Convention Center, currently under construction, is an initiative of the State Government.The 
project avoided the approach of a monotonous only bloc, reconfiguring the memory of the landscape: color and volume 
inspired by the cliffs of the coast of Ceará, texture resembling the handcraft nets produced in the state. We adopted a 
solution in variables and trapezoidal reversed prisms and overskin surfaces in perforated copper plates, giving dynamic 
and thermal protection to the building. In its symbolic dimension, the building will shine as an image in the city.

Joaquim Cartaxo Filho
Napoleão Ferreira S. Neto

Projeto/Design 2009
Área do terreno/Site area 156000,00 m²
Área construída/Building area 201978,00 m²

Centro de Eventos do Ceará 
_Situado entre o espaço urbano e o parque ecológico do 
Rio Cocó, o Centro de Eventos (em obras) é iniciativa do 
Governo do Estado. Cor e volumetria foram inspiradas 
nas falésias do litoral cearense; textura lembrando a 
renda artesanal produzida no Estado. Adotamos solução 
em prismas trapezoidais variáveis e sobrepele de 
superfícies reversas em chapas de cobre perfuradas, 
conferindo dinâmica e proteção térmica ao conjunto.

The Mirim Cultural and Convivial Centre_Thinking beyond the material preservation of 
the ruin, Apiacas Architects aim to stimulate a broad public usage of the historic place by combining a variety of functions 
in the program. The insertion of the new elements is simple and direct: a large canopy protects the archaeological remains 
from the weather and provides a cover for the visitors. Being reminiscent of the original location of the Bandeirantes 
House, designed to overlook the riverbank for security reasons, the canopy also functions as an outlook platform, which is 
accessible via a public walkway from the plaza on the upper level of the site, thus taking advantage of the natural slope 
of the site. The slab of the plaza extends further to form the roof of the other elements of the complex: a multi-functional 
theatre hall, a foyer with an exhibition space, archaeological workshops, and a reading space.

Anderson Fabiano Freitas
Pedro Amando de Barros
Giancarlo Latorraca
Marcos Cartum

Colaboradores/Collaborators Acácia Furuya, 
Adriana Cavagna, Jorge Isaac Peren, Lauro 
Rocha de Souza, Luan Carone Martinelli, 
Mario Tavares Moura Filho, Oliver de Luccia, 
Pedro Mauger
Projeto/Design 2007
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Centro de Convívio e Cultura 
Sítio_Buscamos garantir a preservação das ruínas e 
estimular uma ligação mais ampla entre o sítio histórico 
e a cidade. A inserção de novos elementos arquitetônicos 
é simples e direta: uma grande marquise protege o sítio 
arqueológico e proporciona abrigo aos visitantes. Esta 
marquise estende-se até um mirante, localizado em uma 
esplanada; sobre a laje desta esplanada estão inseridos os 
outros espaços do programa: sala de teatro multiuso, foyer 
para exposições, salas para oficinas e sala de leitura.
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New Balaídos Stadium_Innovation and versatility  of a sports infrastructure associated to a recovering 
and urban integration project.

Finca Silvestre  Center for Culture and Environmental Education_
The Finca Silvestre building and park stands out for being an important site of regional historic heritage in the middle of 
the urban area. In the neighborhood of the metropolitan water supplies’ irregular occupation, the new park aims to be an 
center of citizenship development through environmental education and social inclusion. 
The project will be based on the concepts of green building and deployed with minimal interference in the original site. 
We designed two outfits: a pavilion that will serve as a model of sustainable construction and housing the Environmental 
School and the Open Theater, which will support the communal feasts that are already happening on site.

Jesús Llamazares Castro 

Colaboradores/Collaborators César Jiménez 
Valcárcel, Cesar Azcárate Gómez, Luis 

González Gómez
Projeto/Design 2009

Localização/Site Vigo, espanha.

Novo Estádio de Balaídos_Inovação 
e versatilidade duma infra-estrutura desportiva associada 

a um projeto de regeneração e integração urbana.

Vista Urbana Arq. Associados
Ararê Senne

Caio Marin

Colaboradores/Collaborators Valéria Caruso, 
Vera Hirata, Camila Bellatini

Projeto/Design 2009
Localização/Site São Bernardo do Campo, SP, 

Brasil

Chácara Silvestre - Centro de 
Cultura e Educação Ambiental
_A Chácara Silvestre destaca-se por ser um importante 

sítio do patrimônio histórico regional e caracteriza-se 
como uma grande área verde em meio ao tecido urbano.

Vizinha a um bairro de ocupação irregular dos 
mananciais metropolitanos, o novo parque destina-se 
a ser um espaço de desenvolvimento da cidadania por 

meio da educação ambiental e da inclusão social.
O projeto será baseado nos conceitos da construção 

verde e implantado com o mínimo de interferência no 
sítio original. Foram projetados dois equipamentos. Um 

pavilhão servirá como modelo de construção sustentável 
e abrigará a Escola Ambiental e o Teatro Aberto, que dará 

suporte às festas comunitárias que já ocorrem no local. 
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The seat of the Museu do Saneamento – Espaço das Águas_The seat of 
the Museu do Saneamento - Espaço das Águas is within the limits of the State of São Paulo Sanitation Company – Sabesp, 
in the area formed by the “triangle” between the rivers Tamanduateí (Estado Avenue), Tietê, and Santos Dumont Avenue, 
in the North Zone of the City of São Paulo, where are located the facilities of the ancient Braz Sewer Elevatory Station.
Built in 1886 and deactivated in the early 1980’s, the Braz Sewer Elevatory Station is one of the pioneering facilities that 
represent the first actions related to water supply and sewer treatment in the city of São Paulo, marking the town’s initial 
development period in the late 19th century.

Renato Dal Pian 
 
Coautora/Co-author Lilian Dal Pian 
Colaboradores/Collaborators Oliver 
Scheepmaker, Priscila Gusukuma, Paula 
da Cruz Silva, Ricardo Cristoffani, Isabela 
Junqueira, Leonardo Gomes, Filomena 
Piscoletta
Localização/Site São Pailo, SP, Brasil

Museu do Saneamento – 
Espaço das Águas_A sede do Museu do 
Saneamento – Espaço das Águas se localiza dentro dos 
limites da Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – Sabesp, na área formada pelo “Triângulo” 
compreendido entre os Rios Tamanduateí (Avenida do 
Estado), Tietê e Avenida Santos Dumont, na Zona Norte da 
cidade de São Paulo, onde estão as instalações da antiga 
Estação Elevatória de Esgotos do Braz.
Construída em 1886 e desativada no início dos anos 1980, a 
Estação Elevatória de Esgotos do Braz constitui-se em uma 
das instalações pioneiras que caracterizam as primeiras 
ações associadas ao abastecimento de águas e tratamento 
de esgotos na cidade de São Paulo, marcando o período 
inicial de crescimento da cidade no final do século XIX.

Igatu Museum_This project seeks to rescue and re-invent the history of the Igatu Park: the ascension and 
passing of the activity of prospecting and mining diamonds. It will not be simply a museum but a living center where 
the traces and customs of those who lived and still live will be demonstrated and, above all, a center of coexistence of 
residents, visitors, and tourists: the coexistence of different pasts and futures, in the objects, the shards of memory, in the 
gravel, coexistence of rock and water; of natural stones and constructed stones – concrete. 

Brasil Arquitetura
Francisco Fanucci
Marcelo Ferraz

Colaboradores/Collaborators Anne Dieterich, 
Anselmo Turazzi, Cícero Ferraz Cruz, Fabiana 
Fernandes, Felipe Zene, Gabriel Grinspum, 
Kristine Stiphany, Luciana Dornellas, Pedro 
Del Guerra, Pedro Vannucchi, Rebeca 
Grinspum, Victor Gurgel, Vinícius Spira
Projeto/Design 2008
Localização/Site Andaraí, BA, Brasil

Museu de Igatu_Centro de convivência 
entre moradores, visitantes e turistas; convivência 
entre diferentes épocas nas histórias do passado e do 
futuro, nos objetos, nos cacos de memória, no cascalho; 
convivência entre pedra e água; entre pedras naturais e 
pedras construídas – o concreto.
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Medical Center Metropolitano_The development of this project resulted directly in response to 
two questions that seemed fundamental to us. Preserve the original features of the land, a public square of 148m x 48m, 
and order the different sectors which a hospital building program requires. The project is organized in a single rectangular 
element, which uses the natural slope of 12m in the longitudinal direction of the land to connect each of its three floors 
directly to the city. Parking at the lower level. Emergency and hospital at the intermediate level. Reception room and 
doctors’ offices, on the upper floor, where access is via a terrace at one end of the square.

Anderson Fabiano Freitas
Pedro Amando de Barros

Francisco Fanucci
Marcelo Ferraz

Colaboradores/Collaborators Acácia Furuya, 
Adriana Cavagna, Gabriel Ribeiro, Júlia 

Borges, Luan Carone, Marina Malagolini, 
Mario Tavares Moura Filho, Oliver de Luccia

Projeto/Design 2009
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Pronto Atendimento 
Metropolitano_O projeto se organiza em um 
único elemento retangular, que aproveita o desnível natural 

de 12m no sentido longitudinal do terreno para conectar cada 
um dos seus três pavimentos diretamente com a cidade. 

O desenvolvimento deste projeto partiu de duas questões: 
preservar as características originais do terreno, uma praça de 

148m x 48m; ordenar os diferentes setores que um programa 
de edifício hospitalar exige. O projeto se organiza em um 

único elemento retangular, que aproveita o desnível natural 
de 12m no sentido longitudinal do terreno para conectar cada 

um dos seus três pavimentos diretamente com a cidade. 
Estacionamento, no nível inferior. Emergência e internação, no 
pavimento intermediário. Atendimento e consultórios médicos, 

no pavimento superior, cujo acesso se dá através de uma 
esplanada em uma das extremidades da praça.

Exploratory Science Museum of Unicamp_Being Science the institution and main 
purpose of this project it becomes possible to reveal in an exceptional manner the relation between Man and Nature. And 
if in that relation science is concerned with understanding the existing, architecture deals with what still does not exist: 
it presents itself as an opportunity of expression of Man and his creation, originating a phenomenon of its own. Upon this, 
two absolute conditions are presented: the singular location where the project will be placed and the universal institution 
to be manifested. A museum as a phenomenon, a phenomenon as landscape.

Daniel Corsi
Dani Hirano

Reinaldo Nishimura
André Biselli Sauaia

Laura Paes Barreto Pardo

Colaboradores/Collaborators Andrea Key Abe, 
Jenniffer A. dos Reis, estag. Lidia Martello, 

estag. Amanda Higuti, estag. Tatiana 
Hummel, arq. Leon Richard Benkler

Projeto/Design 2009 
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Museu Exploratório de 
Ciências da Unicamp_A Ciência, 

como instituição e razão deste projeto, torna possível 
revelar de maneira excepcional a relação do Homem com 

a Natureza. E, se nessa relação, de um lado a Ciência 
se ocupa com a compreensão do existente, a Arquitetura 
lida exatamente com o que ainda não existe: apresenta-

se como uma oportunidade de expressão do Homem e 
de sua criação, originando um fenômeno próprio. Diante 

disso, duas condições absolutas se apresentam: a 
situação geográfica singular onde será implantado o 

projeto e a instituição universal a ser manifestada. Um 
museu como fenômeno, um fenômeno como paisagem.
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Headquarters CREA – MT_The design sets its purpose on the reframe of the public space as an 
element of the city´s renewal and also to set a new standard for a commom space. The interventions that were co ordinated 
according to the programme were based on free spacious environments which manifests one democratic effort and  recalls 
sense of collective traditions. The proposal aspires to bring concepts that are bonded along with a Public Department 
which guides and transforms the city environments and evolves to a transparent and dynamic character. The design re 
allocates those ideals at the building, explores technology and aligns the CREA´s image as an democratic institution that 
is shaping the future of our cities and our country.

Marcus Ricco La Motta
Paula Andrade La Motta
Ivan Massaki Nishihata
 
Colaboradores/Collaborators Paulo Victor 
Almeida, Fernanda Naccaratto Oliveira
Projeto/Design 2008
Localização/Site Cuiabá, MT, Brasil
Área do terreno/Site area 5.443,77 m²
Área do projeto/Design area 5.285,00m²

Nova Sede CREA – MT_O projeto 
tem como diretriz a retomada do espaço público como 
elemento de redesenho da cidade e da construção do 
espaço comum. As intervenções, ordenadas de acordo 
com o programa, basearam-se nos espaços livres, 
manifestando o propósito democrático e o sentido de 
reconstrução da tradição coletiva. A proposta busca 
trazer conceitos intrínsecos a um órgão público que rege 
e transforma o espaço da cidade, desenvolvendo um 
caráter transparente e dinâmico. O projeto recoloca esses 
ideais no edifício, explora a tecnologia e alinha a imagem 
do CREA como instituição democrática que projeta o 
futuro das cidades e do país.

Americas Memorial – Park Cemetery_The proposal of a new cemetery, located at Guaratiba, 
meets the needs of Rio de Janeiro City, specially of  the west part of the city. The Americas Memorial adopts a park-cemetery 
concept, and seeks to respect the landscape. The area of 114.000 m2  is divided into eighteen  blocks, with the ocupation of 
41.000 tombs. The Chapels` Building , with an area of 1.400m2, seeks the integration between interior and exterior, one of the 
main concepts of this project. Other concepts such as organic construction and transparencies attenuates the theme of death 
which is a difficult subject in western cultures.

Cláudia Maria P. N. de Miranda
Celso Rayol Jr
Adriana Saggese Pinto

Colaboradores/Collaborators Paloma Costa, 
Ivete Cabral, Renata Decourt
Projeto/Design 2007-2009
Localização/Site Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Memorial das Américas – 
Cemitério Parque_A proposta de um 
novo cemitério, localizado em Guaratiba, visa atender às 
necessidades da cidade do Rio de Janeiro e, em especial, 
da zona oeste. O Memorial das Américas adota o conceito 
de cemitério-parque, respeitando a ambiência local. A 
área de 114.000 m2 é dividida em dezoito quadras, com 
a ocupação de 41.000 túmulos. O edifício das capelas, 
com área de 1.400m2, busca a integração entre interior 
e exterior, um dos principais conceitos do projeto. Outros 
conceitos como: organicidade e transparência amenizam o 
tema da morte, assunto ainda difícil na cultura ocidental.
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Edifício Sede Multinacional_The design project was for the head-office from a Brazilian mining 
house  predict to be at the central area from Rio de Janeiro city. An orthogonal volume with horizontal proportion rise 
from the ground floor by piloti, which oppose the rational interface language with the external environment to the organic 
drawing from the big central and empty space where the floors institutional circulations are develop around. There’re tree 
floors to offices and meting rooms, panoramic top floor with restaurant and, yet, and underground floor with cafeteria, 
gallery and theater. The empty central space, with dense vegetation at the outline, it’s a reference to the nature dialectic 
transformed by the human device.

Thiago Bernardes
Paulo Jacobsen

Colaboradores/Collaborators Bernardo 
Jacobsen, Daniel Vanucchi, Edgar Murata, 

Frederico Escobar, Marcela Siniauskas, Rafael 
Zampini, Gabriel Bocchile, Daniel Macedo, 

Erick Rodrigues, Jinny Yim e Fernanda Maeda.
Projeto/Design 2008

Localização/Site Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Edifício Sede multinacional_
Volume ortogonal e de proporção horizontalizada, 

suspenso sobre pilotis, cuja linguagem racional da 
interface com o ambiente externo se contrapõe ao 

desenho orgânico de um grande vazio central, em torno 
do qual se desenvolvem as circulações dos andares 

institucionais. São três pavimentos para escritórios e 
salas de reunião, cobertura panorâmica com restaurante 

e subsolo para café, galeria e teatro. 

ONG Vivendo com Arte Headquarter_ONGs “project” living with ONG Memorial Art “living 
with art” project aims to fetch the social inclusion of children in the communities of Paraisópolis and Jardim Colombo, 
support cultural arts, sports, and diverse activities depend on the frequency and school, and link affectionate and co-
responsibility in construction and processing of daily life. Acts since 2001 with approximately 90 children. Donated land 
for future headquarters is located at Avenida Giovanni Gronchi in neighboring position between the shanty town and 
Morumbi, revealing the existence of two opposing forces in the construction of the city: the State of grace of the poorest 
and the sense of insecurity of higher and wealthy classes. The first generates “solidarity” and second “segregation”. The 
idea project brief is that the school equipment, double-sided space/education, can collaborate to reversing this condition. 
The architecture extends its political dimension to act in a formative as education field.  

Núcleo de Arquitetura Ltda.
Luciano Margotto Soares 

Marcelo Luiz Ursini 
Sérgio Luiz Salles Souza 

Colaboradores/Collaborators Amanda C. Spadotto, 
André Ciampi, Fábio Gionco, Luis Cláudio M. 

Dias, Marcelo Mangeti e Rafael Neves
Projeto/Design 2007

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Sede da ONG Vivendo com 
Arte_A ONG “Projeto Vivendo com Arte” tem como objetivo 

buscar a inclusão social de crianças das comunidades 
de Paraisópolis e Jardim Colombo, oferecer suporte 

cultural através das artes, esportes e atividades diversas, 
condicionadas à freqüência e aproveitamento escolar, e 

estabelecer um vínculo afetivo e de corresponsabilidade na 
construção e transformação do cotidiano. Atua desde 2001 

com cerca de 90 crianças. O terreno doado para a futura sede 
localiza-se na Avenida Giovanni Gronchi, em posição limítrofe 

entre a favela e o bairro do Morumbi, território revelador 
da existência de duas forças opostas na construção da 

cidade: o estado de carência das populações mais pobres e 
o sentimento de insegurança das classes mais altas e ricas. 
O primeiro gera “solidariedade” e o segundo “segregação”. 
A ideia precípua do projeto é que o equipamento escola, na 
dupla face espaço/ensino, pode colaborar para a inversão 

desta condição. A arquitetura amplia sua dimensão política 
ao agir num campo estruturante como a educação.



199

E
X

P
O

S
IÇ

Ã
O

 P
R

O
JE

TO
S

PR
OF

IS
SI

ON
AL

PR
OJ

ET
OS

199

Requalification of Murutucu Sugar Mill _The transformation of the ruins of Murutucu 
Sugar Mill, of neoclassical lines of the century XVII, in a new space, search reconnect a capital of Pará to an important 
and incoherent natural environment.  We opt for “free” soil, permitting to free choice of the journeys and the contemplation 
of the works of art in coexistence with the ruins.  We establish a museum park in the area, preserving the streak of 
environmental protection and controlling the impact in the native forest of the Utinga. 

Fernando Andrade dos Santos 
Márcia Forte 

Colaborador/Colaborator Catarine Moreira
Projeto/Design 2009
Localização/Site Utinga, PA, Brasil

Requalificação do Engenho 
Murutucu_A transformação das ruínas do 
Engenho Murutucu, de traços neoclássicos do século 
XVII, em um novo espaço, buscando reconectar a capital 
paraense a um importante e desconexo ambiente natural. 
Optamos pelo solo “livre”, permitindo a livre escolha dos 
percursos e a contemplação das obras em coexistência 
com as ruínas. Estabelecemos um museu parque na 
área, preservando a faixa de proteção ambiental e 
controlando o impacto na mata nativa do Utinga.

Theater Laboratory And Faculty Of Theatrical And Corporal Arts 
On The Unicamp_The theater room typology adopted in this project is the multiple use one. This option was 
adopted due to the equipment use characteristics and its own ‘experimental theater’ concept. The scene topography and 
audience format alteration enlarge the theater building reach for beyond a ‘show room’ and points to an exploratory path 
of all the theater formal possibilities: to learn with the Greek theater tradition, to research the Elizabethan theater history 
or unveil the contemporary vanguard of total theater.

Cristiane Muniz
Fábio Valentim
Fernanda Barbara
Fernando Viégas 

Colaboradores/Collaborators André Ciampi, 
Carolina Nobre, Gustavo Pimentel, Márcio 
Wanderley (Concurso)  Ana Paula de Castro, 
Carolina Klocker, Gabriela Gurgel, Fabiana 
Cyon, Jimmy Efrén Liendo Terán, José Carlos 
Silveira Júnior, Miguel Felipe Muralha, Sílio 
Almeida
Ano do concurso/Competition year 2002
Projeto/Design 2009
Localização/Site Campinas, SP, Brasil

Teatro Laboratório e Faculdade 
de Artes Cênicas E Corporais 
da Unicamp_ A tipologia da sala do 
teatro adotada neste projeto é a de uso múltiplo. 
Esta opção se deu em função das características de 
uso do equipamento e do próprio conceito de ‘teatro 
experimental’. A alteração da topografia da cena e do 
formato da platéia ampliam o alcance do edifício teatral 
para além de uma ‘sala de espetáculos’ e aponta uma 
via exploratória de todas as possibilidades formais 
do teatro: aprender com a tradição do teatro grego, 
pesquisar a história do teatro elizabetano  ou desvendar 
as vanguardas contemporâneas do teatro total.
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PROFISSIONAIS
OBJETOS
CABINES ESPIRAIS (CARLOS M. TEIXEIRA).....................................201
ACÁCIAS (CANDIDA TABET) ............................................................201
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Acácias_The six turning shelves are spaced one from another by a fragmented structural column. While only taking 
up a small 50 x 50 cm space, the set has great storage capacity which can hold 5 linear meters of books. Thanks to sphere 
bearing rings on each shelf, there is access to all four display sides, generating classification opportunity, viewing, with 
esthetic appeal resulting from the asymmetry arranged by unaligned planes. Due to its structural autonomy, the object can 
be used at “island” position, dismissing other structures for installation. 

Candida Tabet
 
Projeto/Design 2009

Acácias_Trata-se de seis prateleiras giratórias 
distanciadas por coluna estrutural fragmentada. Embora 
ocupando um pequeno espaço de 50 x 50 cm, o conjunto 
verticalizado tem capacidade para 5m lineares de livros. 
Graças aos anéis providos de rolamento esférico em cada 
prateleira, tem-se acesso aos quatro lados de display, 
gerando oportunidade de classificação, visualização, com 
grande apelo estético resultante da assimetria ordenada 
dos planos desalinhados. Devido à sua autonomia 
estrutural, o objeto pode ser locado em posição “ilha”, 
dispensando outras estruturas para instalação.

Spiral Booths_Designed for the 2010 Architecture Exhibition at the Victoria & Albert Museum, London, this 
projects is, as the curator Abraham Thomas had asked us, a “space for fiction” with no more than 15m2. Other 15 
architects were invited; each one with a different theme to be explored. The object shall be built in May 2010.
Spiral Booths is an open platform for events – music, theatre, dance, exhibitions. It is composed of six booths and a spiral 
staircase, all of them working like a condenser of performances. It aims to mix a singular, intricate architectural space 
with the freedom of activities to be programmed within it; be them experimental or didactic, traditional or contemporary, 
conventional or avant-garde.

Carlos M. Teixeira
 
Projeto/Design 2009
Local/ Site Londres, Inglaterrra

Cabines Espirais _Este projeto foi 
elaborado a partir do tema “espaço para ficção”, que nos 
foi atribuído pelo curador da exposição de arquitetura de 
2010 do Victoria & Albert Museum.
Cabines Espirais é uma plataforma aberta para 
música, eventos, teatro, dança, exposições. É 
composta de seis cabines e uma escada espiral, todas 
trabalhando como um condensador de performances 
que mistura um espaço singular e complexo com a 
liberdade de atividades a serem programadas, sejam 
elas experimentais ou didáticas, tradicionais ou 
contemporâneas, convencionais ou vanguardistas.
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PARQUE CIDADE-PORTO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DA BAÍA 
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Marcello Lindgren
Walmur Florêncio de Moura

Colaboradores/Collaborators João César de 
Melo, Fábio Fundão Pacheco da Costa, Braz 
Casagrande, Bernardo Cassaro Grasseli, 
Natasha Carolina Moroski e Renato Gabriel 
Gomes Primos
Localização/Site Vitória, ES, Brasil

Parque Cidade-Porto: 
Requalificação Urbana da 
Baía Sul de Vitória_Parque Cidade-Porto 
traz à tona a discussão sobre o desenho das cidades. O 
projeto constrói um recinto inédito sobre a extraordinária 
geografia da Baía de Vitória, criando uma integração 
entre a cidade, o porto e suas áreas naturais. 
O novo desenho conecta-se ao tecido urbano existente 
e recupera áreas degradadas, instituindo novos usos 
e soluções de mobilidade. A transformação desse 
espaço conforma a baía como centro estratégico no 
desenvolvimento urbano da região.
Técnica e arquitetura compõem uma estrutura única e 
inexorável: a nova Cidade-Porto, que mantém preservado 
o patrimônio natural e paisagístico do lugar. Um exemplo 
de construção da metrópole do novo milênio.

Urban planning Bolueta Area, Bilbao_The plan for the “Bolueta”  was born of the need to 
recover a today´s industrial zone fallen into disuse in a very valuable site of the Bilbao metropolitan area. Strategically, the 
project was conceived as an OPPORTUNITY to reverse the current state of decline, to create a straightforward use, if not a 
COMPLETE REGENERATION of the site emphasizing the rescue and enhancement of the natural landscape mainly the river.

Cesar Aitor Azcarate
Iñaki Garai
 
Colaboradores/Collaborators Borja López, 
Javier Aja, Gonzalo Carro, Inés López, Cristina 
Lamikiz, Beatriz Pagoaga, Javier Manjón, Ion 
Lndaburu
Projeto/Design 2008
Localização/Site Bilbao, Espanha

Urban Planning Bolueta Area, 
Bilbao_O planejamento para “Bolueta” nasceu da 
necessidade de recuperar a atual zona industrial, caída 
em desuso numa localização de grande valor para a área 
metropolitana de Bilbao. Estrategicamente, o projeto 
foi pensado como uma oportunidade para inverter o 
atual estado de declínio, para criar um novo uso, senão 
uma COMPLETA REGENERAÇÃO do lugar, enfatizando 
a recuperação e melhora da paisagem natural, 
principalmente do rio.

Cidade-Porto Park: Baía de Vitória Urban Requalification_The City-Port 
Park brings back the discussion about the design of the cities. The proposal constructs an inedited precinct over the 
extraordinary Vitoria’s bay geography, creating a full integration between the cities, the port and its natural areas. 
The new design merges with the existing urban tissue, recovers degraded areas and establishes urban life, instituting 
new uses and mobility solutions. The transformation of that space will reaffirm the bay as strategic center in the urban 
development of the area. 
The technique and the architecture compose a unique and inexorable structure, new City-Port, that maintains preserved 
the natural patrimony and scenery of the site. It will become an example of the new millennium metropolis construction.
of the area.
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Football – The B-Side_From the theme of the 8th BIA: urban qualification and mega events (World Cup 
2014) suggest a reflection about the passion for football and the excuded public of the event. In the territory of the informal 
slum stands the sacred space of the football field, making it during the World Cup in twins stadiums, giving visibility to 
the real city, enabling tourists to switch Cup matches with the “naked games” in edges of the city. Modules in steel are 
stands and shelter. Construct a situation of confrontation by the action of the project.

Lighting design, sound and furniture project for “Luz” Station_The 
development of additional parts to the restoration project of “Luz” Station represented a challenge for our team, because 
it dealt with the insertion of elements that should meet the current needs in a historical building, such as speakers, visual   
to establish the necessary dialogue between the new insertions and the remarkable centenary architecture of the “Luz” 
Station without hiding the contemporary of the new elements.

Paulo Faccio Neto
 

Colaborador/Colaborator Daniel Fausto 
de Menezes

Projeto/Design 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Projeto de iluminação, 
sonorização e mobiliário urbano 
para Estação da Luz_O desenvolvimento 

das peças complementares ao projeto de restauro da 
Estação da Luz representou um desafio, pois se tratava da 
inserção de elementos que deveriam atender necessidades 

atuais - caixas de som, suportes para comunicação 
visual, iluminação com intensidade adequada à operação 

e iluminação de valorização arquitetônica -  em um 
edifício histórico. Nosso projeto pretende não esconder 
a contemporaneidade das peças, porém, estabelecer o 

necessário diálogo dos novos elementos com a marcante 
arquitetura centenária da estação.

Marcelo Barbosa
Jupira Corbucci

Colaboradores/Collaborators Aline 
D’avola, Heralcir Césari, Guilherme 

Ortenblad e Laura Poggio
Projeto/Design 2009

Localização/Site São Paulo. SP, Brasil

Copa do Mundo – Lado B_A partir 
do tema da 8ªBIA – qualificação urbana e megaeventos 
(Copa de 2014), propomos uma reflexão sobre a paixão 
pelo futebol e o público que não terá acesso ao evento. 

no território informal da favela se destaca o espaço 
sagrado do campo de futebol, tornando-o, durante a 

copa, em duplo dos estádios, dando visibilidade à cidade 
real, possibilitando aos turistas alternar aos jogos da 
copa com os “jogos de pelada” nas bordas da cidade. 

módulos em aço são arquibancada e abrigo. constróem 
uma situação de enfrentamento pela ação do projeto.
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Christmas Square_The Winning proposal of a national arquitecture competition launched by the 
Municipality of Natal, with the objective of developing a new landmark for the city, its combines the symbolism and 
verticality of a Christmas tree, with the typical aspects of sociability and leisure that one finds on a square, Furthermore, 
the proposal presents a great commitment to sustainability.

Eduardo Quintella Florêncio
Ivvy Pedrosa Cavalcante 
Pessôa Quintella
Laurent Troost
 
Projeto/Design 2009
Localização/Site Natal, RN, Brasil

Praça do Natal_Projeto vencedor de 
um concurso nacional de arquitetura promovido pela 
Prefeitura de Natal, com o objetivo de desenvolver um 
novo marco que simbolize o “clima” natalino da cidade. 
A proposta conjuga o simbolismo e a verticalidade de 
uma “árvore de natal” com a sociabilidade e lazer típicos 
de uma praça, ao mesmo tempo em que possui grande 
comprometimento com a sustentabilidade.

Laura Espejo 
 
Projeto/Design 2006
Localização/Site Lisboa, outras cidades

Lisboa marca/ Lisboa 
conta_“Lisboa marca”, “Lisboa conta” é uma 
proposta que pretende dar um destaque à componente 
social no contexto de uma produção artística. 
O edifício abandonado, vazio, sem vida, inicia, neste 
projeto, um diálogo com a cidade, é dotado de vida 
durante a noite, subverte o seu diálogo de silêncio, 
e torna-se o protagonista. Sustentável é diminuir o 
consumo dos nossos recursos. Recuperar as nossas 
cidades, preencher o abandonado é sustentável. O 
projecto é aplicável a outros centros urbanos do mundo: 
Buenos Aires, São Paulo...

Lisbon marks/Lisbon tells_Lisbon marks, Lisbon tells, is a distinctly urban proposal that seeks to 
highlight the social component in an artistic production. The abandoned building, empty, lifeless, dialogues with the city; 
it comes alive at Lisbon night, subverts the status of silence and no activity and becomes the protagonist. Sustainability 
is to reduce consumption of our resources. Recover our cities, occupy the abandoned buildings... this is sustainability. The 
project can be applied in other urban centres worldwide: Buenos Aires, São Paulo...
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Urban regeneration of león railway land and its surroundings_ A  new 
centrality around the intermodal high speed train and bus station. Shopping center becomes the soul of the station and its 
link to the city in the other side of the river, through a covered pedestrian bridge with shops inside it. The proposal lies in 
the middle of a green park that covers the train tracks underneath. A hotel on top of the station enriches the mix of uses of 
the design, complemented by new residential and office buildings, up to 383.162m2 of built area.

Eduardo Leira
Raimundo Argüeso

J. Luís Burgos

Projeto/Design 2005/2009
Localização/Site León, Espanha

 
Transformação Urbana dos 

Terrenos Ferroviários em Léon 
e sua Envolvente_Uma nova centralidade 

em torno da estação intermodal do trem de alta velocidade 
e de ônibus. O centro comercial torna-se a alma da 

estação e concretiza a sua ligação à cidade do outro lado 
do rio, através de uma ponte para pedestres coberta com 

lojas no interior. A proposta incide no centro de um parque 
verde que cobre os trilhos da estação. Um hotel sobre a 
estação enriquece a junção de vários usos do desenho, 

complementada por novos edifícios residenciais e de 
escritórios, acima dos 383.162m2 de área construída.

Laborim, Quinta Do Cedro Interface_New centrality. Increase the zonal accessibility 
through network extension of Metro and remodelling road, creating a transport exchanger link in the interior of the same 
(deterrence, two lines of Metro, parking station bus) integrated in architectural complex (Mall, equipment, uses unique 
hotel, youth residence). Extension of a diagonal new main urban road, structuring voids of opportunity and articulating 
them to the Centre.

 Eduardo Leira
Susana Jelen

António Pérez Babo

Projeto/Design 2005/2006
Localização/Site Vila Nova de Gaia, Portugal

Interface de Quinta do Cedro, 
Laborim_Nova centralidade. Incremento da 

acessibilidade zonal mediante a extensão da rede 
de Metrô e remodelação do nó viário, criando um 

Intercambiador de Transporte no interior do mesmo 
(estacionamento de dissuasão, duas linhas de Metrô, 

estação de Autocarros) integrado no complexo edificado 
(centro comercial, equipamento, usos singulares, 

hotel, residência juvenil). Prolongação do viário urbano 
principal numa nova Diagonal, estruturando vazios de 

oportunidade e articulando-os ao Centro.
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Suspended Park_ The Pacaembu district was designed in early 40’s by Cia City  and it’s the only strictly 
residential neighborhoods located in the  central area of Sao Paulo. Its streets are mostly covered by trees however there 
is a lack of public squares and parks . Such public spaces are very hard to be implemented in Pacaembu  due to its sharp 
topography. When the NGO Viva Pacaembú requested us to solve a specific problem, which was to inhibit the occupancy 
of the area toward Fagundes Varela Street, we’ve realized by creating  a park down the street with access to Itatiba street 
would provide a huge  benefit for the neighborhood’s residents. The park will fulfill the residents’ needs with a  children’s 
playground , living area for the elderly and a small amphitheater for concerts.

Rosa Grena Kliass
Michel Gorski
Maria Cecilia Barbieri Gorski 

Colaboradores/Collaborators Beatriz D. 
Johanssen, Cassia R. Dias, Deise Correa, 
Demetrius Borges, Luciana C. Mantovani
Projeto/Design 2008
Localização/Site Porto Velho, RO, Brasil

Parque Madeira Mamoré_ 
Recuperação da várzea de igarapés do Rio Madeira, após 
remoção de habitações irregulares situadas em áreas de 
risco que aí se implantaram, integrando a ela os trilhos 
da estrada de ferro Madeira-Mamoré, cujos galpões 
que abrigavam a estação da ferrovia estão em área 
preservada, localizada ao lado da esplanada de acesso 
da área de intervenção.  

Arthur Casas 

Co-autor/Co-author João Valente
Colaboradores/Collaborators Flavia Castellan, 
Vanessa Martins, Mariana Lebrão
Projeto/Design 2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Parque Suspenso_O Pacaembu foi 
projetado no inicio da década de 40 pela Cia City e é 
hoje o único bairro estritamente residencial localizado na 
zona central de São Paulo. Suas ruas são arborizadas, 
mas há carência de praças públicas ou parques, até 
porque sua topografia acentuada dificulta a implantação 
desses equipamentos. Quando a ONG “Viva Pacaembu” 
nos chamou para solucionar um problema pontual, 
que era inibir a ocupação da área dessa praça pública 
a partir da rua Fagundes Varela, logo imaginamos o 
quanto o bairro ganharia se pudéssemos criar um parque 
suspenso com acesso pela rua Itatiba.
Esse parque procurará suprir algumas carências dos 
moradores do Pacaembu como Equipamentos de lazer 
para crianças, área de convívio para idosos e anfiteatro 
para pequenos concertos como a orquestra da câmara.

Madeira Mamoré Park_Recovering of Madeira River “igarapés” (narrow riverbank between two islands 
or between an island and the mainland) holm, after the removal of irregular houses located on dangerous area, houses 
that were built there beside the rails of Madeira Mamoré Railroad, which coach houses, that included the railway station, 
were located inside a preservation area, on the side of the intervention area access esplanade
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Tizo State Park_The Tizo State Urban Park has about 1.3 million square meters, located in the western metropolitan 
region of Sao Paulo.  The design program contains: plazas, trails of Orchids and Bromeliads, observation decks, Environmental 
Education Center with an amphitheater, a playground, a snack bar, picnic area, butterfly garden and nursery.  The buildings 
were developed in modular wood structure in 10 different types. They include aspects of sustainability such as less water usage, 
automation, constructed wetland for domestic sewage treatment and rainwater retention and its reuse.  

Andea Junqueira Campos
Patrícia Akinaga

 
Projeto/Design 2006-2009

Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Parque Estadual Tizo_O Parque Urbano 
Estadual Tizo tem cerca de 1,3 milhões de m², localiza-se 
na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Os 

espaços projetados são: Praça do Encontro, Caminho 
das Orquídeas e das Bromélias, decks de observação, 
Centro de Educação Ambiental com anfiteatro, parque 

infantil, uma lanchonete, área para piquenique, jardim 
das borboletas e Viveiro de visitação, espera e produção 

de mudas. As edificações foram desenvolvidas em 
estrutura modular de madeira por acoplamento; total 

de 10 tipologias.  Foram considerados aspectos de 
racionalização do uso da água, automação; tratamento 
de esgoto sanitário através de alagados construídos e o 

equacionamento da coleta pluvial e seu reuso.

Parque Tecnológico Itaipu Master Plan_The Master Plan intents to qualify the urban space 
of the Itaipu Tecnological Park, in Foz do Iguaçu, with the ordination of current activities and the planning of future activities 
and growth. The Plan presents a global proposal for organizing the dimensions of physical space: circulation, buildings, open 
spaces and infrastructure and networks; beyond the definition of future scenarios for the PTI and the adoption of sustainable 
practices for the densities, growth, building works, consumption levels, new activities and population.

Pedro Augusto Alves de Inda
Tiago Holzmann da Silva 

Colaboradores/Collaborators Leonardo Damiani 
Poletti, Cristiano Loureiro e Alice Rauber, 

Manoela Fleck
Projeto/Design 2008-2009

Plano Diretor do Parque 
Tecnológico Itaipu_O Plano Diretor 

tem o objetivo de qualificar o espaço físico do Parque 
Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, com a ordenação 

das atividades atuais e o planejamento das futuras 
atividades e do seu crescimento. O Plano envolve a 

elaboração de uma proposta global para organização 
das dimensões do espaço físico: circulações, edificações, 

espaços abertos e infraestruturas e redes; além da 
definição dos cenários futuros para o PTI e da adoção de 

práticas de sustentabilidade para o conjunto: densidades, 
crescimento, consumo, novas atividades e população.
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Ararê Sennes
 
Colaborador/Colaborator João Sette Whitaker 
Ferreira
Projeto/Design 2008-2009
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Projeto Quadra a Quadra_Este 
trabalho propõe uma nova metodologia de remodelagem 
urbana a partir da recuperação de trechos do centro da 
cidade. O objetivo central é a reabilitação completa de 
uma quadra, buscando um adensamento máximo, que 
possibilite atender as demandas de desenvolvimento 
sustentável e cumprir a reabilitação de edifícios e a 
revitalização de patrimônios culturais e históricos. O 
maior desafio é criar uma linha gradual e sólida de 
transformação urbana, garantindo um desenvolvimento 
sustentável da cidade e beneficiando os proprietários, 
locatários e moradores locais.

Candi Hirano
Shine Moura
Daniela Mungai

Colaboradores/Collaborators Andrea Benetton, 
Bruna Toldo, Fernanda Sevaroli, Sarah 
Bonanno, Tatiana Sakashita
Projeto/Design 2007
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Praça do Centenário_Foi inaugurado 
em 09/11/1974, por Decreto Municipal, o Bairro Oriental 
(Toyogai), na Liberdade, ponto turístico da capital de São 
Paulo. A construção da Via Leste-Oeste deixou cicatrizes, 
ocasionando a degradação do meio ambiente.
Hoje há restaurantes/bares/comércio/serviços/editoras/
livrarias/hospitais, faculdades/associações-provinciais/
eventos-orientais que necessitam de melhorias. 
Está em tramitação uma revitalização urbana, que 
permitirá visuais panorâmicas aos bens tombados do 
Patrimônio Histórico local. Apoiada na Operação Urbana 
Centro, terá sustentabilidade com células fotovoltáicas e 
reuso das águas pluviais.  

Centenary’s Place_Inaugurated on 09.11.1974 by the Municipal Ordinance, the Oriental District (Toyogai) in 
Liberdade, a tourist of Sao Paulo. The construction of the East-West Road left scars, causing degradation of the environment. 
Today with restaurants/bars/trades/services/publishers/bookstores/hospitals/colleges/provincial-associations and orientals-
events, need improvements. In Congress by Public Agencies is “URBAN REVITALIZATION”, allowing a overview visual to 
Heritage site. Supported in Operation Urban Center, will have sustainability with photovoltaic cells and reuse of rainwater.

Block by Block Project _This paper proposes a new methodology of urban remodeling from the 
recovery of parts of the city center, denominated Block by Block Project. The main objective of the project is the complete 
rehabilitation of a block, seeking a maximum density that will allow meeting the demands of sustainable development, 
with the possibility of building rehabilitation and revitalization of cultural heritage and history. The biggest challenge, 
while the biggest difference, is to create a gradual and solid urban transformation, ensuring sustainable development of 
the city and benefiting the owners, tenants and local residents.
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João Bosco Chamma
Laurent Troost

Colaboradores/Collaborators Miguel 
Capobiango, Tsuyoshi Myamoto,  

Waldemar Arduíno, Marcelo Imoto
Projeto/Design 2009

Localização/Site Manaus, AM, Brasil

Manaus: Repensando A 
Mobilidade_Este projeto propõe a reestruturação 

do sistema de mobilidade da cidade de Manaus e sua 
conectividade com o interior do Amazonas. A intenção 

é propor uma alternativa forte para as transformações 
urbanas de Manaus para além da Copa de 2014. O projeto 

inclui uma proposta de Monotrilho, a reestruturação do 
porto de passageiros e sua consequencia: a reestruturação 

da orla do centro da cidade.

Manaus:Rethinking the Mobilite_Based on a strong knowledge of the context combined with 
a rigorous analysis, this project proposes the restructuration of the whole mobility system for the city of Manaus and its 
connectivity with the rest of the State of Amazon. The ambition of this long term project is to propose a strong alternative 
for the urban transformations of Manaus for the FIFA World Cup 2014 and beyond. The specific project includes a Monorail 
proposal, the restructuration of the passenger harbor and its consequence: the refurbishment of the city center riverbank.

Riverfront Redevelopment of an Old Industrial Area_The redevelopment of 
an industrial area along the estuary in the centre of Bilbao Metropolitan Area. A complete change was needed overcoming 
the nostalgia of the lost industrial fortress. The possibility of building 2000 dwellings and, 90000 m2 of services, in the 
25 hectares allowed to conceive a new metropolitan centrality Two towers in one, “on water”, along a river are the iconic 
features  A singular urban and architectural proposal that rise the quality standards of the built environment, but even 
today weighted down by the obsolescence industrial heritage.

Eduardo Leira
Raimundo Argüeso 

 
Projeto/Design 2007

Localização/Site Bilbao, Espanha

Operação Urbanistica de 
Remodelação da Antiga Zona 

Industrial na Frente da Ria 
de Bilbao_Aborda o redesenvolvimento de uma 

área industrial, ao longo do estuário no centro da Área 
Metropolitana de Bilbao.Uma reformulação completa era 
necessária superando a nostalgia da fortaleza industrial 

perdida. A possibilidade de construir 2000 habitações, 
os 90.000m2 de serviços nos 25 ha, permitiu conceber 

uma nova centralidade metropolitana. Duas torres numa 
só, “na água”, ao longo de um rio, são as características 
icónicas. Uma proposta singular urbana e arquitectónica 

que eleva os padrões de qualidade do ambiente 
construído, mas ainda hoje com pouco peso pela obsoleta 

herança industrial.
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Espermatocity_To revitalize the old industrial area of Curitiba. Making the region more attractive to new 
residents and commerce, through the rationalization of the urban density. To achieve this, it was created a large Cultural 
Park and a system of aerial walkways that improves public space and non-motorized displacement, promoting a network 
connections between major nodal points in the city through new and healthier perspectives.

Francis Camargo Iwamura
Márcia Lissa Azuma
Rhenan Wandembruck França
Thiago Fernando Maoski

Projeto/Design 2009
Localização/Site Curitiba, PR, Brasil

Espermatocity_Revitalizar a antiga 
cidade industrial do município de Curitiba. Tornar a 
região mais atrativa para novos moradores e para o 
comércio, racionalizando o adensamento urbano. Para 
isso criou-se: um grande Parque Cultural e um sistema 
de passarelas aéreas que valoriza o espaço público e o 
deslocamento não motorizado.  Promovendo uma rede 
conexões entre grandes pontos nodais da cidade por 
meio de novas e mais saudáveis perspectivas.

Echoes in the Landscape_Echoes in the landscape is a conceptual proposition. It’s a simple but 
ambitious idea to improve the central environment of Sao Paulo city. The project is a new creation of a green net that connects, 
through some of the local streets, all parks and squares located in the central area. This green net would allow “alternative” 
means of transportation in the central area, as riding bike and walking. At the same time the green net helps to increase the 
amount of trees in the landscape, improving the quality of the environment. As the result of all, this new green net can be 
considered as the “public space” of central area, completely connected and articulated in unique and single logic.

Augusto Anéas 
 
Projeto/Design 2008 
Localização/Site São Paulo, SP, Brasil

Ecos na Paisagem_Ecos na paisagem 
é uma proposição conceitual. É uma ideia simples, 
mas ambiciosa, para a melhora da condição ambiental 
da área central de São Paulo. O projeto é a criação de 
uma rede-verde que conecta todos os parques e praças 
dessa área central, através de um novo desenho da 
rua local. Essa rede-verde tem como objetivo permitir e 
incentivar meios de transportes hoje considerados como 
“alternativos” na cidade, como o andar de bicicleta e o 
caminhar urbano. Como resultado, essa rede-verde pode 
ser considerada o “espaço público” da área central, 
completamente articulado e conectado dentro de uma 
única lógica.
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Alice Varella Tepedino
     Analu Almeida Brandão
Jefferson Duarte de Sousa

Lia Soares Guerra
Natália Macedo Mayer

 
Orientador Luiz Alberto Pereira 

Escola/College FAU-UFRJ 
Cidade/City Rio de Janeiro

País de origem/Country Brasil

A forma sólida do cubo fechado, inspirada na 
compacidade da skyline de São Paulo, contrasta com 

a praça de bancos escultóricos e com o entorno. A 
intenção projetual foi extrair da regularidade dessa 

forma genérica, flexibilidade para adaptar o quiosque, 
cubo aberto, às diferentes necessidades. Suas marquises 

quando fechadas, compõem as faces do cubo, que 
funcionam como folhas em branco, podendo receber 

diversos tratamentos artísticos dependendo do contexto.

Amanda Arcuri
Pedro Varella

 
Orientador Alexandre Landesmann

Escola/College FAU-UFRJ 
Cidade/City Rio de Janeiro

País de origem/Country Brasil

Em um parque inicialmente abstrato, aparentemente 
infinito, a implantação do quiosque assinala um 

marco, um ponto de referência. A arquitetura proposta 
foi organizada em camadas e acolhe em seu núcleo 
o programa básico de apoio ao parque, conformado 
por uma camada de fechamento em aço perfurado. 

Entre núcleo e envoltório cria-se um espaço híbrido, de 
armazenamento do mobiliário, ou de permanência onde o 

usuário experimenta outra luz e sombra.

The solid shape of this closed cube, inspired in São Paulo’s skyline compacity, contrasts with the sculptural benches plaza 
and urban park’s environment. The projectual intention is to take the flexibility from its regularity, to adapt this kiosk for 
different needs, as an opened cube. The marquees, while closed, conform the faces of the cube and are blank sheets that 
can receive artistic treatments for varied contexts. 

In an abstract park, seemingly endless, the kiosk installation is a framework, a point of reference. The proposed architecture 
was organized into layers and receives at its core the basic support program for the park, formed by the layer closure in 
perforated steel. Between core and cover there is a hybrid space, furniture storage, or permanent stay where the user 
experiences another light and shadow.
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Ana Carolina Ferreira Janello
Antonio Ivo de Barros 
Mainardi Neto
Douglas Carvalho Alves
Rodrigo Rocha Martins
Thiago Souza Carloni
 
Orientador Ênio Moro Junior
Escola/College Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Entendeu-se que os Ecos Urbanos poderiam ser o 
misto entre ecossistema e reflexo sonoro repetitivo. 
Comparamos este último à expansão das cidades. 
Buscamos nela alguns símbolos, ícones urbanos, o 
invisível catador carroceiro, o frenético relógio e a 
poluição do lambe-lambe. Possui base modular, placas 
lineares e cobertura adaptável. Alterações na forma e 
multifuncionalidade aludem à metamorfose da cidade. O 
autoatendimento identifica a independência do cidadão. 

It was understood that Urban Echoes could be a mix of ecosystem and repetitive sound reflexion. Compare the latter to the 
expansion of cities. We seek in this some symbols, urban icons, the invisible teamster groomer, the frenzy clock and the 
pollution wheat paste. Has a modular, linear plates and cover plates adaptable. Changes in shape and in function allude 
to the metamorphosis of the city. 

Applying the concepts of sustainability, originality, and contemporary connectivity offered by the program, an urban 
equipment was created. From the orthogonal movement of the plates on its axis, and its composition, we obtained an 
organic form, reaching the expected dialogue with the “nature”, project’s placing local. While it shocks, the final result fits 
into the environment, causing curiosity and attraction to the public. 
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Ana Paula Gaspar e Silva
Bruna Di Rienzo O. Azevedo
Nara Martins Telles
Rodrigo da Costa Tamburus
Thais Viera Gutto
 
Orientador Adhemar Carlos Pala
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Aplicando os conceitos de sustentabilidade, 
originalidade, conectividade e contemporaneidade 
propostos pelo programa, o equipamento urbano foi 
elaborado. A partir da movimentação das placas 
ortogonais em seu próprio eixo, e em sua composição, 
obteve-se uma forma orgânica, alcançando o esperado 
diálogo com a “natureza”, local para implantação. Ao 
mesmo tempo em que choca, o resultado final se integra 
ao ambiente, gerando curiosidade e atraindo o público. 



André Luiz Ribeiro
Alicia Beatrice G. de Medeiros

Bruna Lomartire Furlanetto
João Felipe Almeida Lança

Taís Schiavon
Cláudio Silveira Amaral

 
Orientador Cláudio Silveira Amaral

Escola/College Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – UNESP  

Cidade/City Bauru
País de origem/Country Brasil

A estrutura criada surge de duas grandes placas 
articuláveis. Cria-se um ambiente livre quanto ao seu 

posicionamento no terreno, uma vez que não apresenta 
definição espacial daquilo que é piso, parede ou teto. 

Todas as faces são capazes de servir como base, de 
proteger, estruturar ou simplesmente vedar. Cria-se um 

volume fixo em si, mas mutável no ambiente.

Alfredo Cardoso de Faria Jr.
André Tabith Costa
Claudia Pantalena

Marcelo Guidotti
Rachel Magosteiro Viveiros

 
 Orientador Caio Ferreira

Escola/College PUC-Campinas 
Cidade/City Campinas

País de origem/Country Brasil

MOB FLEX é um sistema desenvolvido para a construção 
de equipamentos públicos, funcionando a partir 

de módulos combinados. Diferentes combinações 
geram diferentes possibilidades de organização 

e diferentes funções. O MOB FLEX é composto de 
materiais industrializados e recicláveis, visando 

sustentabilidade, fácil montagem e instalação, para 
que possa ser utilizado de maneira mais correta, tanto 

para equipamentos fixos e temporários, em eventos 
esporádicos que causam grandes aglomerações.

The built structure appears through two differents swivel plate. A free ambient is built according its placement on the 
terrain, once it does not create spacial definitions about pave, wall or roof are. All the faces are able to be used as base, to 
protect, to structure or simply stanch. A fixed volume is created itself, but it is changeable in the ambient.

MOB FLEX is a system designed to create public equipments based on the combination of modular units. Different 
combinations able it to have different forms of organization and uses. MOB FLEX is composed by industrialized and 
recyclable materials, seeking for sustainability, easy assembling and disassembling and installation, so that it can 
be used as permanent or temporary equipments, making possible to be applied on sporadic events, that causes large 
agglomeration.
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Angela Ishibashi
Rafael Campos Derderian
 
Orientador Celso Lomonte Minozzi
Escola/College Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O conceito do projeto é definido por conectividades, em 
diferentes escalas: entre o quiosque e o parque, caracter-
izado pela estrutura vazada, entre o quiosque e a cidade, 
através desta representada no piso.

The project concept is defined by connectivities at different scales: between the kiosk and park, characterized by the hollow 
structure, between the kiosk and the city through this represented on the floor.

The space is encompassed by a self-supporting structure of wooden strips: a flexible casing in which a system of gaps 
allows the sliding movement of the circulation modules over the living spaces. The open/closed opposition accentuates an 
ambiguity between the internal shelter and the external environment.
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Beni Goltsman Barzellai
Guilherme Lozinsky
Mariana Magalhães Costa
Patrícia Tinoco
Professor orientador:
Vera Hazan
 
Orientador Vera Hazan
Escola/College PUC-RIO
Cidade/City Rio de Janeiro
País de origem/Country Brasil

O espaço é envelopado por uma estrutura autoportante 
de ripas de madeira: um invólucro flexível cujo sistema 
de intervalos desencontrados permite o deslizamento dos 
módulos da circulação sobre os espaços de vivência. A 
alternância aberto/fechado gera uma ambiguidade entre 
o abrigo penetrável e o exterior.



Caio Baszynski Bruzetti
Raquel Reznicek Centkiewicz

Silvia Raquel Chiarelli
Tatiana Mittelstaedt

Thais Oikawa Kamigashima
 

Orientador Marcelo Consiglio Barbosa
Escola/College Universidade 

Presbiteriana Mackenzie
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

O módulo de serviços urbanos foi pensado de maneira 
que sua implantação fosse interessante não somente em 
parques, mas em qualquer espaço da cidade. A intenção 
é enriquecer a paisagem, uma vez que sua volumetria se 

destaca e sua forma incita o contato tátil e a interação 
com o público.

Amanda Landeiro
Camila Legey

Luana Lima
Mariana Villas-Bôas

 
Orientador Carla Juaçaba

Escola/College PUC-Rio
Cidade/City Rio de Janeiro

País de origem/Country Brasil

Partindo da idéia de que sustentabilidade é encontrar 
soluções menos agressivas ao meio ambiente, buscamos 

na própria natureza um ciclo a ser reinterpretado pelo nosso 
objeto projetual, o quiosque. É uma idéia que leva consigo o 
conceito de unidade, onde todos os sistemas se comunicam 

em prol de um único funcionamento. A captação pluvial, 
o armazenamento, a utilização e reutilização da água, 

acontecem na forma circular, que está representando um 
ciclo a ser percebido e explorado pelo visitante.

The urban services module was designed to become interesting not only at parks, but at any area of the city. It’s been 
developed to enrich the landscape, as its shape stands out and invites public interaction.

Supporting the idea that sustainability is directly connected to environmentally less aggressive solutions, our group searched 
within the nature a cycle to be reinterpreted by the object of the project – the kiosk. It is an idea that brings out the concept of 
unity where all systems communicate aiming at a single performance. The rainwater collection, storage, use and reutilization 
of the water are carried out in a circular manner, representing a cycle to be captured and explored by the visitor.
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Christiane G. L. Ribeiro
Elaine Nascimento
Fernanda Borba
 
Orientador Flávio Marcondes
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O projeto traduz as noções de permeabilidade, 
mutabilidade e versatilidade, condizentes com as 
necessidades de um parque urbano. Utiliza materiais 
recicláveis: aço, PVC, piso leve, placas fotovoltaicas, prevê 
re-uso de água pluvial e por si só constitui um módulo. 

The project reflects the concepts of permeability, mutability and versatility, consistent with the needs of an urban park. Use 
recyclable materials: steel, PVC, floor light, photovoltaics, provides re-use of rainwater and of itself is a module.

The environment convert itself gradually in a architectural object and walking on the ramp is fluid. Leaked elements ensure visual 
permeability and integration between internal and external. The rest modules suggest to users the appropriation of space

221

Bruno Milan 
Daniel Braz 
Julio Battistin 
Natasha Stephano 
Talita Alana
Rodrigo Mindlin Loeb
 
Escola/College Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O ambiente se transforma gradualmente em objeto 
arquitetônico e o passeio pela rampa acontece de forma 
fluída. Os elementos vazados garantem permeabilidade 
visual e integração entre interno e externo. Os módulos de 
descanso sugerem aos usuários a apropriação do espaço.



Danilo Costa
Diogo Luz

Felipe Aímola 
Gabriel Pacca

José Guilherme Carceles
 

Orientador Adhemar Pala
Escola/College Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

O uso de material reciclável foi o objetivo principal 
desde o inicio. Materiais que fossem sustentáveis, 

baratos e de fácil produção, que juntos resultassem 
em um projeto simples e de fácil manuseio. Placas de 

telhas de tubo de pasta de dente recicladas e alumínio 
reciclado perfurado formando um módulo leve e fácil 

de ser montado e desmontado, gerando diversas com-
posições. Um projeto adaptado para a cidade em suas 

infinitas possibilidades para implantação no Ibirapuera 
ou em outros parques públicos.

Alexandre Valieri D. Paes
Anibal Alves dos Santos Ghiro
 Dayana Fernandes Rodrigues

Hanna Greisas 
Larissa Mara Reis R. da Silva

 
Orientador Suzel Márcia Maciel

Escola/College Universidade Braz Cubas 
Cidade/City Mogi das Curzes

País de origem/Country Brasil

O quiosque sustentável parece se movimentar  
devido a posição das formas e permite a  

permeabilidade de seus espaços.

The use of recycled material was the main goal since the beginning. Sustainable, cheap and easily produced 
materials,together resulting in a simple and practical project. Tooth paste tube tile plates, and aluminium decks become 
a light and easily “build and unbuild” model, generating different compositions. A project adapted to the city and all it´s 
possibilities, fits for Ibirapuera or any other public parks.

The kiosk sustainable seems to put into motion the position of its forms due and allow the permeability of their spaces.
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Suellen Barros Alves
Márcio Tadeu M. dos Santos
Ercio Italo de Mori L. Junior
 
Orientador Roberto Pompéia
Escola/College Universidade 
Anhembi Morumbi 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Quiosque de serviços urbanos para usuários de Parques 
Públicos em São Paulo – Brasil.

Urban service kiosk for Public Park users in São Paulo – Brazil.

The city makes noises, a notion of an idea... echos...the urban refuses results on unusual raw materials.The park emits a sound, 
a recycled idea, where the rejected materials are released on a new conception. As well an human anatomy different pieces are 
linked to emit a sound, an idea. The main goal is transmiting (echoes) a sustainable cultural load deriving from environement.

223

Fábio Severo da Rosa
Anne Lyse Moroni
Bruno Arduino Cassol
Guilherme Bortoluzzi Ângelo
Melize Borges Calgaroto
 
Orientador Adriano Silva Falcão 
Escola/College Centro Universitário 
Franciscano(UNIFRA)
Cidade/City Santa Maria
País de origem/Country Brasil

A cidade emite um ruído, uma idéia... ecos...os refugos 
urbanos resultam em diferentes matérias primas. O 
parque ecoa um som, uma idéia reciclada, onde os 
materiais da cidade são retransmitidos em uma nova 
concepção. Como na anatomia humana diferentes peças 
se unem para emitir um som, uma idéia... O intuito 
do objeto é emanar (ecoar) uma bagagem cultural 
sustentável proveniente do meio circundante.



Cristiane Sfeir Alves
Felipe Fernandes Scacalossi

 Ingrid Silva
Paloma Rodrigues Whitaker

Renan Boaventura Duarte
 

Orientador Silvana Dudonis Vitorelo Iizuka
Escola/College Universidade Paulista

Cidade/City Sorocaba
País de origem/Country Brasil

O projeto baseia-se em conceitos ecológicos e 
sustentáveis, pensando na mobilidade dos parques 

urbanos existentes ajudando-os a proporcionar melhor 
conforto aos seus usuários.

Anne Caroline Caetan
Cristal Nogueira

Fernanda Ocanhas
Helio Lago

Marcelo Sacramento
 

Orientador Dominique Fretin
Escola/College Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

A forma compacta do quiosque é análoga a um “casulo” 
e surge da intenção de concentrar a maior parte do 

programa em um núcleo e de sua expansão inusitada. 

The project  is based on ecological and sustainable concepts, concerning the mobility of urban parks, helping them to 
provide higher comfort to their users.

The kiosk´s compact form is an analogy of a “cocoon” and it comes from the intention of concentrating the majority 
program into a center and its unusual expansion. 
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Aline Wesolovsky
Bruno Nascimento
Débora Luiza Furlan
Franciane Schreiner da Mota
Lívia Harumi Kotaka 
Okumoto 
Orientador Aloísio Leoni Schmid
Escola/College Universidade Federal 
do Paraná 
Cidade/City Curitiba
País de origem/Country Brasil

O projeto prevê o uso de materiais sustentáveis como 
o bambu, banners e garrafas PET’s reciclados. Conta 
com sistemas de auto-suficiência como a captação 
da água pluvial e bombeamento manual, refrigeração 
solar e geração da energia por meio de placas 
fotovoltaicas e bicicletas ergométricas utilizadas pelos 
freqüentadores do parque. Sua forma possibilita uma 
melhor circulação de ar e iluminação. Além disso, o 
método de funcionamento do quiosque contribui para 
conscientização da população de São Paulo sobre a 
importância da preservação do meio ambiente e de seus 
recursos naturais.

The project  makes use of sustainable materials as bamboo and recycled banners and PET bottles. It also includes self-
sufficient systems, such as a pluvial water reserve with manual bombardment and systems of solar cooling and energy 
production by solar panels and cycling machines used by the park’s visitors. Its form allows a better illumination and 
circulating air space. The working method of the kiosk contributes to stimulate the conscience of São Paulo´s inhabitants 
about the importance of preserving the environment and its natural resources. 

The tree was the main concept used to develop the volume. So, it was configured a shape that talks with the surrounding, 
fiting with the environment. With a modular composition, the structure can be displayed in many ways, making the process 
of assembling and disassembling easier. The sealings are made of movable panels, favoring the lightning and the 
ventilation, giving the idea of transparency and continuity. Searching for sustainable solutions, we tried to use materials 
recycled or that could be reused. We predicted the rain water reuse. Each module contains a collector tube that  passes 
through the structural pillars, conducting the water to treatment and storage.
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Germano Liao Corrêa da Silva 
Giselle Boacnin Martins 
Julia Jabur Zemella 
Karina Korich
 
Orientador Adhemar Carlos Pala
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

A árvore foi o conceito principal na elaboração da 
volumetria. Configurou-se uma forma que conversa com 
o entorno, integrando-se ao ambiente.
De composição modular, a estrutura pode ser disposta 
de várias maneiras, facilitando a montagem e 
desmontagem. As vedações são compostas por painéis 
moveis, que favorecerem a iluminação e a ventilação, 
dando a idéia de transparência e continuidade. 
Buscando soluções sustentáveis, procuramos 
utilizar materiais reciclados ou que pudessem ser 
reaproveitados. Prevemos o reaproveitamento de água 
pluvial. Cada módulo conta com um tubo coletor no 
interior dos pilares, conduzindo a água para tratamento 
e armazenamento.



Glória Rodrigues Kilanda
Márcia André Miguéis

Carlos Rómulo Lopes da Costa
 

Orientador Angela BL Mingas
Bruno Parreira

Escola/College Universidade Lusiada 
de Angola  

Cidade/City Luanda
País de origem/Country Angola

A idealização do Quiosque começa na reciclagem e 
mobilidade, o parafuso é reciclável e móvel,para termos 

a sensação de destarraxar de um lugar e tarraxar em 
outro. É feito por materiais reciclaveis e apresenta uma 

estrutura cônica.

Érica da Silva Ozébio
Graziella Peruzzo Salzedas

Priscila C. Gonçalves
Sarah Cristina Cardoso Nunes
Tainá de Assumpção A. Silva

 
Orientador Claudio Roberto P. Santos Pereira

Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O partido arquitetônico incorporado na concepção 
deste quiosque buscou ter como base o tripé 

sustentabilidade, organicidade e equilíbrio com 
o entorno vegetado, visando qualificação urbano-

ambiental e conforto. A principal referência projetual 
incorporada pelo grupo foi a obra do arquiteto japonês 

Shigeru Ban, que trabalha com estruturas pouco 
convencionais e de cunho ecológico, como os tubos de 

papelão estruturais; que no projeto do quiosque, são 
responsáveis por quase toda a vedação. Formalmente, 

tratam-se de duas formas curvas intermediadas 
por uma empena central, que corta toda a extensão 

do projeto; e outras duas empenas menores que 
interceptam  o pavilhão perpendicularmente à empena 

central, em ambas as faces. 

The idealization of the kiosk starts recycling and mobility, the screw is recyclable and mobile, to have the feeling destarraxar 
of a place and screw in another. It is made of recyclable materials and has a conical structure.

The architectural concept for this small pavilion is based on these three guidelines: sustainability, organic design and 
harmony with surrounding vegetation, aiming environmental qualification and comfort. Our main reference for this project 
was Shigeru Ban, the innovative Japanese architect, whose projects use non-conventional and sustainable materials, like 
structural recycled cardboard tubes. In our project, these tubes are responsible for almost all closure.
Formally, the project includes two curved walls (made of cardboard tubes), cut by a central wall in all its extension. There 
are also two other smaller walls, perpendicular to the central one. At the entrance, a snack bar, an information center and 
a bank kiosk can be easily noted. The toilets are located at the opposite side.
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Glaucia Castedo Silveira
Guilherme S. R. de Oliveira 
Isabela Lopes Ferreira Leite
Pedro Dias Martarello
Priscila de Almeida G. Tavares
 
Orientador Antonio Carlos Kfouri
Escola/College Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas 
Cidade/City Campinas
País de origem/Country Brasil

O projeto teve como partido as diretrizes da 8ª BIENAL 
“ECOS URBANOS”, na medida que se prioriza a 
espacialidade de módulos conectáveis em materiais 
sustentáveis.

The project was broken the guidelines of the 8th BIENAL “URBAN ECHOS”, as it emphasizes the spaciousness of connectable 
modules on sustainable materials.

The ANDArilho Project fits at various locations, it modules allow the user versatility, different spatial configurations 
through the connection of scaffoldings. The modular flooring boads can be altered according to availability, economy and 
aesthetics with the event and use of the park.
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Gianfrancesco Barbosa Mano
Guilherme Yoiti Uematsu
Gustavo Favaretto Martinez
Mariana Zambom
William Machado dos Santos
 
Orientador Cristina Baron e Claudemilson 
dos Santos
Escola/College Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – UNESP  
Cidade/City Presidente Prudente
País de origem/Country Brasil

O Projeto ANDArilho se ajusta aos mais diversos locais de 
implantação, seus módulos permitem ao usuário maior 
versatilidade, possibilitando diferentes configurações 
espaciais através da conexão dos andaimes. As placas 
modulares de revestimento podem ser alteradas de 
acordo com a disponibilidade, economia e estética com o 
evento e utilização do parque.



 Gustavo Furlan 
Laís Schiavon 

Leonardo Rinaldi
Marianna Fernandes

Tabata Aleixo
 

Orientador  Ivanir Abreu
Escola/College Unicentro Belas 

Artes de São Paulo 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

Quiosque formado  por lâminas curvas com janelas, 
unidas por trilhos. Permitindo movimento. Toldo fixado no 

piso desmontável. Entre o mesmo e as lâminas existem 
vãos, permitindo ventilação. Mobiliários transportáveis e 

montados, necessitando apenas de fixação.

 Aline Rosati
 Jéssica Ruy
 Laís Fernandes
 Renata Garlera
 

Orientador Pérola Brasconeli
Escola/College Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

O projeto busca, através da concepção de módulos 
flexíveis, atender às mais variadas necessidades dos 
possíveis parques onde o quiosque será implantado, 

levando em conta sistemas construtivos sustentáveis 
e viáveis.

Kiosk formed by curved blades with windows, connected by trails. Allowing movement. 
Sunblind fixed in removable floor. Between it and the blades are vain, allowing ventilation. 
Furniture mounted and transportable, requiring only fixation

The project tries to, through the conception of flexible modules, attend all the necessities of the possible parks in which the 
kiosk will be implanted, considering constructive systems that are sustainable and viable.
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Daniel Rothschild
Fernanda de A. Povoação
Kátia Yumi Ueda
 
Orientador Vanderlei Rossi
Escola/College Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo  
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Traduzir o programa através de uma forma atraente, de 
fácil montagem e cujo diálogo com o entorno fosse pleno, 
foram premissas para o desenvolvimento do projeto. 
Como alusão ao crescimento e evolução da cidade, os 
espaços distribuem-se de forma radiocentrica em torno 
do único pilar. A grande cobertura translúcida por ele 
sustentada desponta de maneira icônica: homenagem as 
árvores paulistanas. 

To translate the guideline through a charming way, of easy assembly and from which the dialog with the surrounding could 
be fully accomplished, were prerequisites for the project development. Referring to the growth and evolution of the city, 
the spaces are radio-centrically distributed around a single pillar. The large translucid cover sustained by it emerges in an 
iconic way: a tribute to the trees from Sao Paulo.

Extending the activities and connecting meshes were key factors to the conception of the object. The equipment has to attend 
not only the park boundaries, but also has to connect it to the urban mesh. The parks from São Paulo are fundamental to the city, 
concentrating a high number of people during its activities period, however, there is no more social function after these are over. The 
service module aims to promote the constant connection of the parks with the city, serving as a reference and quality public facility.
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Leandro Geronimo Gomes
Paulo Victor de Almeida
Sérgio Terra
Victor Calixto
Vinicius Barreto
 
Orientador Ricardo Vasconcelos
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Estender as atividades e conectar os tecidos foram 
fatores decisivos na concepção do objeto. O equipamento 
deve atender não somente os limites do parque, mas 
conectá-lo ao tecido urbano.
Os parques paulistanos são fundamentais para a cidade, 
concentrando uma grande população durante seu fun-
cionamento, no entanto, esvaziam a função social que 
exercem ao encerrar seu período de atividades.
O módulo de serviços pretende promover a constante 
conexão dos parques com a cidade, servindo como um 
equipamento público referencial e de alta qualidade.



Artur Kim Shum
Camila Guerreiro Reis

Maria Luiza Itokazu
Lettícia Rey

Rodolfo Mesquita Macedo
 

Orientador Artur Rozestraten
Escola/College Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da  

Universidade de São Paulo – FAUUSP 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

Como a simplicidade do bambu, a reutilização da vela 
do veleiro, a transparência do acrílico e a brincadeira de 

montar e desmontar compõe o espaço.

Fabiana Kalaigian Kiulhtzian
Lucas Bernardes Moraes Leite

Jenifer Laís Britzki
Mariana Cunha Hetem

 
Orientador Adhemar Carlos Pala

Escola/College Universidade Presbiteriana 
Mackenzie   

Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Aproveitamento da ventilação e conectividade com o 
entorno definem partido arquitetônico e volumetria 

baseada em planos interligados, módulos simples e 
materiais recicláveis.

How the simplicity of the bamboo, the reuse of the sail fabric, the transparency of the acrylic and the fun to assemble and 
disassemble compose the space

Advantage of ventilation and connectivity with the environment define the architectural layout and design based on 
interconnected plans, simple modules and recyclable materials.
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Lucas Toledo L. de Azevedo
 
Orientador Ethel Pinheiro Santana
Escola/College Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 
Cidade/City Rio de Janeiro
País de origem/Country Brasil

Atribuindo ao mesmo local os conceitos da Bienal, o 
equipamento se afirma como “lugar” para os parques 
de São Paulo. Flexível, possui não só as funções de 
alimentação e informação pública mas também 
bicicletário e iluminação pública. Racionalização 
e Sustentabilidade estão presentes nos materiais 
reciclados e reutilizados. Diversificando-se durante 
seus horários de uso, pela manhã, aberto, permitindo a 
entrada de luz e pessoas e, à noite, fechado,transforma-
se em lanterna, mostrando a originalidade do 
equipamento.

Assigning to the same local the concepts of Bienal, the equipment affirm its place for the São Paulo’s park. Flexible, 
hold not just the functions of alimentation and public information but also bicycle for rent and public illumination. 
Rationalization and sustainability marks presence on materials recycled and reused.  The originality of the equipment 
is shown by its diversity, being opened in the morning, allowing the entry of sunlight and people, and closed at night, 
changing into a lantern.

Organization, Flow, Inclusion, Technology, Sociability, Interactivity, Contemporaneousness. sustainability’s  not adaptation, 
is the result of project, materals, efficiency and respecting social and cultural aspects inherent to a public equipment that 
intent to offer services, accessibility and shelter, guarantee citizenship.
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Lúcia Navajas
 
Orientador Luiz Nunes
Escola/College UNISANTA 
Cidade/City Santos
País de origem/Country Brasil

Organização, Fluxo, Inclusão, Tecnologia, Sociabilidade, 
Interatividade, Contemporaneidade. Sustentabilidade 
não é adaptação, é fruto do projeto, materiais, eficiência 
e respeito aos aspectos sociais e culturais inerentes a 
um equipamento público que pretende oferecer: serviços, 
acessibilidade e acolhimento, garantindo cidadania



Luciana Raunaimer
Cristina Baron

Claudemilson dos Santos
 

Orientador Cristina Baron e 
Claudemilson dos Santos

Escola/College Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – UNESP  
Cidade/City Presidente Prudente, 

País de origem/Country Brasil

O projeto Carton é um sistema simples que tem como 
idéia fundamental a associação de painéis modulares 

que permitam a montagem de quiosques com finalidades 
e tamanhos de acordo com o uso pretendido.

Luciane Yuri Tomiyasu
Giusepe Filocomo

Isadora Magdalena Aranda, 
Juliana Kraneck Sumida

  
Orientador Leandro Medrano e 

Gabriela Celani 
Escola/College Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP 
Cidade/City Campinas

País de origem/Country Brasil

O projeto busca explorar as possibilidades proporcionadas 
por novas tecnologias associadas ao uso de materiais e 

sistemas sustentáveis. Tanto estrutura, como vedação 
e piso foram concebidos com materiais reciclados, 

recicláveis ou de fontes renováveis. A estrutura é composta 
por placas travadas nas duas direções e o corte destas 
peças com formas orgânicas é viabilizado com o uso de 

equipamentos de controle numérico. 

The Carton project is a simple system which has as main idea the modular panels association that allow mounting kiosks 
with finalities and sizes according to the intended use.

The project pursues to explore the possibilities provided by new technologies combined with sustainable systems and 
materials usage. Structure, packing and floor were designed with recycled, recyclable or renewable source materials. 
The structure was thought with a two-way lock system, and its organic design is possible due to the usage of numerical 
controlled equipments.
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Luciano da Silva Rodrigues
Rafael Escrivão Sorrigotto
Mariana Raquel Fedato
Bruna Stéphanie Tácito
Rafaela de Almeida
 
Orientador Norma Regina Truppel Constantino
Escola/College FAAC / UNESP  
Cidade/City Bauru
País de origem/Country Brasil

Através de uma linguagem figurativa, o projeto almeja 
à demarcação de uma identidade ao lugar. Elege-se 
como ícone a árvore, responsável pela conexão do objeto 
arquitetônico e o entorno próximo: a metrópole.

Using a figurative language, the project aims to define an identity to the place. The tree was elected as a symbol, being 
responsible for the connection between the architectonic object and its surroundings: the metropolis.

The concept of structure is based on dynamics of pantograph instrument meters, which has the feature of connectivity and 
convenience of compact structure, to be easily transported.
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Luiza Brunelli Coura
Guido Teixeira Imbroisi
Gláucio Coutinho de Lima
Flávia Ribeiro Botechia
Anna Cláudia Dias Peyneau 
 
Orientador Gláucio Coutinho de Lima,
Flávia Ribeiro Botechia e 
Anna Cláudia Dias Peyneau 
Escola/College Faculdade Brasileira – Univix 
Cidade/City Vitória
País de origem/Country Brasil

O conceito da estrutura baseia-se na dinâmica 
pantográfica do instrumento metro, que possui a 
característica de conectividade e praticidade de 
compactar uma estrutura, para que seja facilmente 
transportada.



Marcelo Passarelli
Arthur Rangel 

Rafael Medrano 
 

Orientador Rodrigo Mindlin Loeb
Escola/College Centro Universitário Belas 

Artes de São Paulo  
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

Projetado em placas modulares de eco-resina, o quiosque 
se alimenta de recursos naturais e acompanha o 

movimento solar. Painéis deslizantes com retro-projeções 
garantem em seu perímetro a informação junto com 

sistema de internet móvel e Bluetooth.

Marcos da Costa Sartori
Gabriella de Mattos Pimenta

Orientador Fábio Mariz Gonçalves
Escola/College Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo - Universidade de São Paulo 
Cidade/City São Paulo

País de origem/Country Brasil

O projeto combina sustentabilidade com alta tecnologia. 
A intenção é não restringir o parque, mas permiti-lo. 

Possibilita uma leitura visual ininterrupta da paisagem e 
encoraja o acesso por todos os lados.

Projected in modular echo-resin plates, the kiosk if feeds of natural resources and follows the solar orientation. Sliding panels 
with backward-projections guarantee in its perimeter the information together with system of mobile Internet and Bluetooth.

The project combines sustainability with high technologies. The intention is not to restrict the park, but to permit it. Allowing 
uninterrupted views across the park, it encourages access from all sides.
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Natália Marques
Bruna Gripp 
Marina Hissa
 
Orientador Daniela Alcântara, 
Mario Roque e Napoleão
Escola/College Universidade de Fortaleza 
Cidade/City Fortaleza
País de origem/Country Brasil

O projeto foi baseado na idéia modular, proporcionando 
diferentes formas de conexões, onde a partir de uma 
unidade de plástico reciclável, fossem criadas várias 
possibilidades de quiosques.

The project was based in a modular idea, giving the chance to create different connections. That will be possible from one 
unit of recyclable plastic that will create many possibilities to building.  

Starting from the idea of organic forms, adapted to the nature,  the idea of life cycle conditioned to a living organism , a 
large worm that causes distress and repudiation, in this case, causes an impact and interest, a universal way, connector and 
adaptable to think a project . Unconventional ways to generate energy, curiosity and attraction through materials antagonistic, 
flexible and articulate, a challenging way of thinking architecture, to meet contemporary needs increasingly complex
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Rafael Vilela da Cunha
Antonio Carlos dos Santos
Dimitri Iurassek
 
Orientador Dominique Fretin
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Partindo da idéia de formas orgânicas, adaptáveis a 
natureza, a idéia do ciclo biológico condicionou um 
organismo vivo, um grande verme que causa nojo e 
repudio, nesse caso, causa impacto e interesse, uma 
maneira universal, conectora e adaptável de se pensar 
um projeto. Formas não convencionais de gerar energia; 
curiosidade e atração através de materiais antagônicos, 
flexíveis e articulados; uma maneira desafiadora 
de pensar arquitetura para suprir necessidades 
contemporâneas cada vez mais complexas.  



Raísa Drumond
Anelise Guarnieri
Camila Nogueira

João Viaro
 

Orientador Fabio Mariz
Escola/College FAU – USP 

Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O quiosque busca criar um ponto de informações e de 
encontro em parques urbanos. Será composto por dois 
volumes interligados por um eixo central comportando 

balcão de informações, café e banheiros. Suas fachadas 
de madeira espaçadas entre si permitem entrada de luz 

e ventilação, além de garantirem contato visual com 
o parque. A flexibilidade se dá pela possibilidade de 

transladar um dos volumes, fazendo com que o quiosque 
se torne aberto. O fornecimento de energia, de água e a 

coleta de resíduos são independentes da rede urbana.

Raphael Toscano Pozzani
Andréia Gomes do Carmo

Daniela Zerbetto Lobo
Felipe Augusto V. Mendes

Vanessa Castilho
 

Orientador Helena Napoleon Degreas
Escola/College Centro Universitário FIAMFAAM 

Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O projeto se desenvolveu através do conceito sócio-
ambiental, resultando em acessibilidade, conectividade 

e visibilidade do parque, em um equipamento público 
ecologicamente correto, executado em dois pavimentos, 

com uso de materiais leves e reciclados.

The kiosk aims to create an information point and meeting in urban parks. It will consist of two volumes connected by a central 
axis comprising information desk, coffee and bathrooms. Its wooden spaced facades allow entry of light and ventilation, and 
ensure visual contact with the park. The flexibility is achieved by the possibility of translating one of the volumes, making the 
kiosk become open. The supply of energy, water and waste collection are independent of the urban network. 

This project has grown through the partner-environmental concept, resulting in accessibility, connectivity and visibility of the 
park, in a public and ecologically correct equipment, executed in two pavements, with use of light and recycled  materials . 
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Ricardo Galvão
Beatriz Bertho
Gabriela Ortega
Maíra Barros
Mariela Mezalira

Orientador Ana Maria Reis de Góes Monteiro
Escola/College Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo – Unicamp 
Cidade/City Campinas
País de origem/Country Brasil

O conceito deste projeto foi criar um equipamento 
urbano compacto, flexível e modular, para gerar 
facilidade de transporte e manutenção, agilidade de 
instalação e reciprocidade com a paisagem e usuários. 
Um volume único se decompõe em partes para 
compor-se em espaços que se articulam de forma a 
estabelecer relações de interatividade, acessibilidade 
e conectividade. Desta maneira, concebeu-se um 
equipamento totalmente articulado, para movimentar os 
ambientes e aumentar o pé-direito, possibilitando assim 
seu funcionamento e/ou compactação para transporte 
em veículo urbano de carga.

The concept of the project was to create an urban facility compact, flexible and modulate in result we research portability, 
agility of installation, easiness of maintenance and interactivity between the landscape and the users. A single volume that by 
its decomposition in parts, compose spaces that are articulated in order to establish relations of interactivity, accessibility and 
connectivity. This way, was conceived an equipment fully articulated, to move surroundings and increasing ceilings, allowing 
their operation and/or compression for urban transport vehicle.

The project is made of two volumes, linked by a stair that leads to the roof of one of them. This one has the snackbar and a 
compact library, with pillows and tables available around it. The other volume has the restroom and the ATM. The information 
system is made by LED screens that will show the visitors digital information, with one screen in each one of the volumes.  

237

Sabrina Aron
Gabriel Finotti
Gabriel Garcia
Lídia Martello
Paula Hori
 
Orientador Ricardo Hernán Medrano
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O quiosque apresenta-se em dois blocos, unidos por uma 
escada que permite o acesso a cobertura de um deles. 
Este é constituído pela lanchonete e uma mini-biblioteca, 
com mesas e pufs dispostos ao seu redor. O outro bloco 
é constituído de sanitários e caixa eletrônico. O sistema 
de informações será feito através de telas de led que 
passarão informações através de imagens digitais, tendo 
cada bloco uma dessas telas informativas.



Sérgio Evandro Gil
Cláudia Catarina M. Alves

Gisela Marlise Gonçalves Silva
Paulo Alexandre Pires Tavares

Teresa Gonçalves Viagem
 

Orientador Ângela B.L. Mingas e 
Bruno Parreira

Escola/College Universidade 
Lusíada de Angola 

Cidade/City Luanda
País de origem/Country Angola

Este projecto é baseado na flor de Lótus que é uma 
planta do género Nympheea, da família das ninfaceas.

O quiosque ocupará uma área total de aproximadamente 
75,3914 e é projectado com materiais recicláveis que 

facilitarão a sua montagem e desmontagem 

Sergio Luis Freiberg
Bruno Palharini Chaves

Gabriel Bombardelli
 

Orientador José Carlos Marques
Escola/College Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul 
Cidade/City Porto Alegre

País de origem/Country Brasil

O projeto brota da terra como raízes, se transformando em 
alvéolos pulmonares, fazendo a cidade de São Paulo respirar.

This project is based on the lotus flower is a plant of the genus Nymphea, the family of ninfaceas. The kiosk will occupy a total 
area of approximately 75.3914   and is designed with recyclable materials that will facilitate its assembly and disassembly
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The project sprouts from the earth as roots, becoming lung alveoli, making the city of São Paulo breathe.
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Suzana Capistrano
Mariana Barbosa
André Dantas 
Rodrigo Iorio
 
Orientador Marco Milazzo e Lara Sanchez
Escola/College UNESA 
Cidade/City Rio de Janeiro
País de origem/Country Brasil

O CUBO MÁGICO, como um elemento simples, de domínio 
público, inspirou a forma deste quiosque, fazendo 
referência conceitual ao dinamismo e a diversidade 
típicos de São Paulo e expressando algumas intenções 
do projeto: Movimento, Diversidade, Ludicidade 
e Conectividade. Além de adaptar-se às técnicas 
sustentáveis o quiosque modular abre-se durante o dia, 
ampliando seus espaços, seus usos e sua própria forma 
e fecha-se durante a noite, quando então a forma cúbica 
amplia-lhe a segurança.

The MAGIC CUBE being a simple element, wich is in the public domain, inspire the kiosk form, thus making concepitual 
reference to São Paulo’s dynamics and diversity, and incorporated some of the project intentions: Movement, Diversity, 
Ludicity e Connectivity. Apart from adapting itself to sustainable techniques, the modular kiosk may be opened  during the 
day, enlarging its spaces, uses and its own form. It may be closed at night, when its cubic form increases security.

Consisting by vertices is originated from a study of modules, that are arranged to configure differents spaces compositions. 
Self-sustainability is given through the rainwater reuse, use photovoltaic energy, sewer, garbage collection and use only 
recyclable materials in construction. Modulation: the bathrooms and balconies using a “box” system (segmented module); 
the adjustable raised floor for easy deployment in irregular terrain; the roof structure composed by segments of PVC pipes 
of same dimension, with different types and sizes of connections.
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Tatiana Sakashita
Heloísa Katsuda
Juliana Godói

Orientador Candi Hirano
Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

Composta por vértices é originada de um estudo de 
módulos, que arranjados entre si configuram diferentes 
composições de espaços. A auto-sustentabilidade se 
dá por meio de reutilizar a água pluvial, utilizar energia 
fotovoltaica, tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo 
e utilizar somente  materiais recicláveis na construção.
Modulação: banheiros e balcões utilizam sistema 
“box”(módulo pronto segmentado); piso elevado 
regulável para facilitar a implantação em terrenos 
acidentados; estrutura da cobertura compostas por 
segmentos de canos de PVC de mesma dimensão, sendo 
diferenciado os tipos e tamanhos de conexões.
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Thiago Jaconianni 
Marina Piquet

Yuri Pereira
 

Orientador Claudia Miranda
Escola/College Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro 
Cidade/City Rio de Janeiro

País de origem/Country Brasil

O projeto responde a uma demanda variável através de 
uma arquitetura efêmera e de caráter flexível. A proposta 

consiste em um módulo pavilhonar básico, montado 
a partir de elementos pré-fabricados, tendo em vista 
sua reprodutibilidade. Uma estrutura independente, 

aparafusável, dispensa qualquer tipo de solda e garante 
um processo de montagem rápido e sustentável porque 

racional. O fechamento em chapas metálicas perfuradas, 
permeável, permite ventilação constante e entrada de 

luz natural e promove uma mimetização com o contexto 
no qual está inserido pela reflexão difusa do entorno: a 

paisagem.

Victor Martins Minghini
Bárbara Souza de Oliveira
Carolina Gomes de Souza
Janaína Moraes do Santos
Wanesca de M. Rodrigues

 
Orientador Pérola Felipette Brocaneli

Escola/College Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

Cidade/City São Paulo
País de origem/Country Brasil

O partido inicial do projeto foi desenvolver um módulo 
capaz de prover abrigo, responder a uma necessidade 

de infraestrutura, e possuir um sistema próprio 
de auto-suficiência. Permitindo - devido a essas 

características - múltiplas possibilidades de expansão 
e arranjos entre módulos, facilitando a utilização para 
diversas necessidades e vontades. A sustentabilidade 
está na compatibilidade com a cidade de diferenças, 

reconhecendo e se adaptando as multiplicidades.

The Project is an answer for a variable demand by means of an ephemeral architecture with flexible character. The 
solution presented proposes a basic pavilion module erected from industrialized elements, aiming its reproducibility. 
An independent structure composed by a few elements screwed exempting the welding works in loco assure a faster 
and sustainable erection process, because of it’s rationality. For the closure it was used perforated metal plates. This 
type of permeable closure allows constant ventilation and natural light and acquires as well the shade of the dominant 
vegetation, reflecting diffusely the immediate surroundings: the landscape.

The concept of the project was based in developing a module capable of providing shelter, attending the needs of 
infrastructure, and possessing a self-sufficiency system. Allowing – due to those characteristics – multiple possibilities of 
expansion and arrangements between them, facilitating the use according to different needs and desires. The sustainability 
lays on the compatibility with a city of differences, acknowledging and adapting to the multiplicities.
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São duas, pelo menos, as prerrogativas de uma mostra.
A primeira é a prerrogativa do exibir-se, do mostrar-se, que é também 
prerrogativa de quem faz e se esforça para fazer bem feito.  É a exposi-
ção do trabalho que almeja a qualidade e que, exposto, a um só tempo, 
informa e extasia. Esta é a parte da exibição que diz sobre o grande 
arsenal tecnológico que dispomos, sobre a expertise que desenvolvemos 
e sobre as possibilidades que, criativamente, construímos sobre esses 
potenciais. Essa é também a parte que emociona ao ver como tentamos 
– e também como conseguimos – espiritualizar a matéria, retirar a ca-
pacidade expressiva de sua inércia, responder com altivez a problemas 
graves como são os de habitar dignamente.  
Assim, quem percorre a mostra, vai se encontrar com o trabalho do ar-
quiteto e seu especial modo de propor a vida na nossa terra, colocando 
para dialogar dimensões diferentes como espaços vazios e matérias 
densas (ou espaços plenos e matérias fugazes), cores e linhas, virtuali-
dades e realidades. Vai se deparar com o gosto especial dos arquitetos 
em articular volumes no espaço, fazendo o espaço aéreo de morada sem 
perder a conexão com a terra. Vai poder verificar a capacidade da Ar-
quitetura em co(h)abitar com o mundo em volta, abrindo janelas impre-
vistas, re-propondo a paisagem a partir de possibilidades criadas pelo 
novo edifício e de tal forma integrando a Arquitetura ao verde, ao céu, ao 
ar, à água, quase como se ela fora um quinto elemento. 
Quem aceitar o convite à mostra, vai se surpreender em como o vocabu-
lário construtivo se transmuta em vocábulos sempre novos pela ação do 
arquiteto. São grelhas, cobogós, vedações, brise-soleils, promenades, 
ritmos, pérgulas, galerias, balanços, rugosidades, texturas, interações, 
integrações, encontros, todos desdobrados em centenas de possibili-
dades e proveitos. Quem tiver coração, vai se deliciar com a especial 
vocação dos arquitetos em criar lugares sempre novos e poéticos como 
seus nomes: Nova Esperança, Cocal, Caminho das Águas, Chaminé, Ci-
dade Jardim, Piqueri, Praça das Manifestações, Árvore da Praça, Vila 
Gardner, Marco da Linha Verde, Palácio dos Ferroviários. Todos, sempre, 
uma nova esperança.
A segunda prerrogativa da mostra é a da crítica. É por ela que a profis-
são avança e é ela também um dos exercícios prediletos do arquiteto. 
Através da mostra podemos investigar se estamos sabendo responder 
aos desafios que se colocam para nós, produtores do espaço do homem, 
nesta quadra do novo milênio. Será que estamos sabendo discernir com 
sabedoria quais são as questões contemporâneas? Estamos sabendo 
como lidar com os reflexos e a superação da imensa injustiça social 
deste nosso país? Estamos sabendo criar soluções que não onerem o 
nosso meio-ambiente, já tão combalido e espoliado? 
E os desafios históricos de nossa profissão, estamos sabendo como su-

perá-los?  Estamos produzindo uma arquitetura brasileira ou ainda im-
portamos outras línguas e outras posturas? Já superamos efetivamente 
a disputa das belas artes e da politécnica em prol de uma produção 
socialmente aplicada, com o estatuto próprio e o saber-fazer específico 
da Arquitetura? 
E a diversidade brasileira, a imensa variedade regional, cultural, climá-
tica, social, ela está expressa na mostra? Temos resposta para a agenda 
nacional contemporânea proposta aos arquitetos? Se, desde Vitrúvio, 
trabalhamos sobre o tripé utilitas, firmitas, venustas, temos, quanto ao 
uso (utilitas), uma resposta social para os problemas da pobreza e da 
habitação social e sobre os novos usos contemporâneos? Temos uma 
resposta tecnológica (firmitas) para o uso criativo de novas possibilida-
des tecnológicas e para as novas questões da sustentabilidade? Temos 
uma resposta brasileira, diferenciada, adequada, para a questão da lin-
guagem e da beleza (venustas)? Sabemos dar uma resposta patrimonial 
fazendo sobreviver com vigor o antigo no jogo do presente?
Isto é o que temos, hoje, para mostrar. Mas, para você que chega, é sem-
pre bom lembrar que uma mostra depende tanto de quem exibe quanto 
de quem vê. Que a mostra lhe seja agradável e provocadora.

FLAVIO CARSALADE

EXPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS E 
NÚCLEOS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS 
DO BRASIL
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The exhibition prerogatives are at least two.
The first is the prerogative of exhibiting, of showing itself, which is also the 
prerogative of one who struggles to do it right. It is the exhibition of the work 
that aims to quality and which, once showed, at the same time informs and 
entrances. This is the part of the exhibit that tells of the great technological 
arsenal we have at our disposal,the expertise we have developed and of the 
possibilities that, with creativity, we have built over these potentials. This is 
also the part that moves us when we see how we have tried – and also how we 
have achieved – to spiritualize the matter, to retrieve from its inert condition the 
expression capacity, to answer with haughtiness the serious problems, as the 
one of living with dignity.
So, a person who walks through the exhibit will meet the architect’s work and 
his/her special way of proposing life on earth, promoting a dialogue between 
empty spaces and dense materials (or full spaces and fleeting materials), col-
ors and lines, virtualities and realities. Will come across the architects’ special 
fondness of articulating volumes in space, making of the aerial space a home 
without losing the connexion with the earth. Will be able to verify the Architec-
ture’s capacity to live together with the world surrounding it, opening unexpected 
windows, re-proposing the landscape from the possibilities created by the new 
building and integrating Architecture to the green, the skies, the air, the water, 
in such a way that it becomes almost a fifth element. 
The ones who accept the invitation to the exhibit will be surprised by the way the 
construction vocabulary turns into an always new term due to the architect’s ac-
tion. They are grids, latticeworks, sealings, brise-soleils, promenades, rhythms, 
pergolas, galleries, oscillations, rugosities, textures, interactions, integrations, 
encounters, all of them unfolded into hundreds of possibilities and benefits. 
The ones who have a heart will be delighted with the architects’ special calling 
to create always new and poetic places, with their names: New Hope, Cocal, 
Waters Way, Chimney, Garden City, Piqueri, Manifestations Square, Square Tree, 
Gardner Village, Green Line Landmark, Railroaders Palace. All of them, always, 
a new hope. 
The second exhibit prerogative is the critic. It is through it that the profession 
goes forward and it is also one of the architect’s favorite exercises. Through 
the exhibit we can investigate if we know how to answer to the challenges put 
before us, producers of man’s spaces, in this period of the new millennium. Are 
we apt to discern wisely which are the contemporary questions? Do we know how 
to deal with the reflexes and the overcoming of our country’s immense social 

unfairness? Are we able to create solutions that do not burden our environment, 
already so weakened and spoiled? 
And the historical challenges of our profession, do we know how to overcome 
them? Are we producing a Brazilian architecture or are we still importing other 
languages and other attitudes? Have we already overcome effectively the dis-
pute between fine arts and polytechnic to favor a socially applied production 
with its own statute and the Architecture’s specific know-how?
And the Brazilian diversity, the huge regional, cultural, climatic, social variety, is 
it expressed in the exhibit? Do we have an answer to the contemporary national 
agenda, proposed to the architects? If, since Vetrúvio, we work on the tripod 
utilitas, firmitas, venustas, do we have, regarding the use (utilitas), a social 
answer for the poverty and social habitation and about the new contemporary 
uses? Do we have a technological (firmitas) answer for the creative use of new 
technological possibilities and for the new question of sustainability? Do we 
have a Brazilian answer, differentiated, adequate, for the question of the lan-
guage and the beauty (venustas)? Do we know how to give a heritage answer, 
making survive with vigor the ancient in the game of the present?
This is what we have to show you, today. But, for you who arrives, it is useful to 
remember that an exhibit depends on who exhibits as much as on who looks at 
it. May the exhibit be pleasant and provoking to you.

BRAZILIAN ARCHITECTS INSTITUTE’S 
DEPARTMENTS AND CHAPTERS EXPOSITION

FLAVIO CARSALADE
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Ceará 

Departamento Ceará 2009:
Denise Braga Olinda
Fernandes Atem Arquitetos
Marcus Novais
Mário Wilson 
Nathalia Timbó Canamary
Ricardo Muratori

Árvore de Natal em Rede de  Dormir
Autora: Denise Braga Olinda

Residência DM
Autores:  Ricardo Fernandes, Juliana Atem (Fernandes Atem Arquitetos)

Casa ads Dunas
Autor:  Marcus Vinícius Rocha Novais

Condomínio Carmel Atlântico
Autor: Mário Wilson Costa Filho

Museu da Resistência
Autora: Nathalia Timbó Canamary

Edifício Nextel
Autor: Ricardo Henrique Muratori de Menezes

Mato Grosso do 
Sul 
Arquiteto  Carlos Lucas Mali 
CREA/MS (Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
estado de Mato Grosso do Sul)

Centro de Convenções de Corumbá

Ceará
Ceará Department 2009:
Denise Braga Olinda
Fernandes Atem Arquitetos
Marcus Novais
Mário Wilson 
Nathalia Timbó Canamary
Ricardo Muratori

Christmass Tree in a Hammock
Author: Denise Braga Olinda

DM Residence
Authors: Ricardo Fernandes, Juliana Atem (Fernandes Atem  Architects)

Dunes House
Author: Marcus Vinícius Rocha Novais

Carmel Atlantic Condominnium   
Author: Mário Wilson Costa Filho

Resistence Museum
Author: Nathalia Timbó Canamary

Nextel Building
Author: Ricardo Henrique Muratori de Menezes

Mato Grosso do Sul
Architect Carlos Lucas Mali
CREA/MS (Mato Grosso do Sul State Engineering, Architecture and 
Agronomy Council)

Corumbá Convention Center
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Mato Grosso 
Paulo César Molina Duarte Monteiro
Laboratório de Genética São Thomé

Escola de Magistratura

Residência Santa Rosa

Escola de Natação Golfinho Azul

Residência Santa Rosa

Clínica Getúlio Saúde

Casa - Lago do Manso

Escola Adventista

Condomínio Beira Rio

Conjunto Habitacional Ouro Mil

Museu de História Natural

Memorial Rondon / Mimoso Pantanal Mato Grossense
Co-autor: José Afonso Bottura  Portocarrero

Luiz Claudio Bassam
Residencial Multifamiliar

Residência Pascoal e Carla

Márcia Miranda e Éder Bispo
Casa GB

Mato Grosso
Paulo César Molina Duarte Monteiro
São Thomé Genetics LAboratory 

Magistracy School

Blue Dolphin Swimming School

Santa Rosa Residence

Getúlio Health Clinic

House - Manso’s Lake

Adventist School

River Edge Condominium

Ouro Mil (Thousand Gold) Habitational Complex

Natural History Museum

Rondon Memorial / Mimoso Mato Grosso’s Pantanal (swampland)
Co-author: José Afonso Bottura Portocarrero

Luiz Cláudio Bassan
Multifamily Residential

Pascoal and Carla Residence

Márcia Miranda and Éder Bispo
GB House
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Minas Gerais
10º Premiação de Arquitetura  2008

Habitacional 
Menção Honrosa
Residência AN
Autores: Rogério Mascarenhas Aguiar e equipe

Casa Cabalini
Autores: Márcio Flávio Motta Ribeiro e equipe

Residência Vila Castela
Autor: Marcelo Goulart de Sena

Residência Nova Lima
Autor: Ulisses Morato de Andrade

Habitação Multifamiliar
Prêmio
Vila Gardner 
Autores: Gustavo Araújo Penna

Fins Industriais, Comerciais, de Serviço e Institucionais 
Prêmio
Edifício OCEMG – SESCOOP MG 
Autores: Júlio Araújo Teixeira

Menção Honrosa
Sede COPASA – São Sebastião do Paraíso
Autor: Ulisses Morato de Andrade

Fins Educativos
Prêmio
Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI
Autores: Marcelo Amorime equipe

Fins de Lazer 
Prêmio
Centro de Eventos La Rocca
Autores: Rogério Mascarenhas Aguiar e Equipe

Arquitetura de Interiores Comercial
1º Lugar
Loja Coven
Autores: Marcelo Bastos Alvarenga e equipe

2º Lugar 
Restaurante - Eventos
Autores: Alessandro Eduardo D. Rende e equipe

Arquitetura de Interiores Conjunto da Obra
Prêmio 
Casa da Mata 
Autores: David Martins Guerra e equipe

Minas Gerais
10th Architecture Award  2008

Habitational
Honorable Mention
AN Residence
Authors: Rogério Mascarenhas Aguiar and team

Cabalini House
Author: Márcio Flávio Motta Ribeiro and team

Vila Castela Residence 
Author: Marcelo Goulart de Sena

Nova Lima Residence
Author: Ulisses Morato de Andrade

Multifamily Habitation
Award
GardARDNER VILLAGE
Author: Gustavo Araújo Penna

Industrial, Commercial, Services and Institutional Finality
Award
OCEMG Building– SESCOOP MG
Author: Júlio Araújo Teixeira

Honorable Mention
COPASA Headquarters – São Sebastião do Paraíso
Author: Ulisses Morato de Andrade

Education Finality
Award
Children Education Municipal Unit – UMEI
Authors: Marcelo Amorime and team

Leisure Finality
Award
La Rocac Events Center
Authors: Rogério Mascarenhas Aguiar and Team

Commercial Interior Design
1st Place
Coven Shop
Authors: Marcelo Bastos Alvarenga and team

2nd Place
Restaurant - Events
Authors: Alessandro Eduardo D. Rende and team

Interior Design Works Assemblage
Award
Forest House
Authors: David Martins Guerra and team
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Paraíba 
Premiação IAB-PB 2009

Obras

Edificação Residencial Unifamiliar 
1º Lugar – Residência Glaucia e Marcos Gusmão
Vera Pires Roberto Ghione Arquitetos Associados
 
Edificação Residencial Multifamiliar 
1º Lugar – Residencial Paralia
Antônio Cláudio Massa, Ernani Henrique Júnior e Sílvia Muniz 

Edificação Comercial/Serviços 
1º Lugar – Centro Médico do Agreste/UNICRED Caruaru
Antônio Cláudio Massa, Ernani Henrique Júnior e Gilberto Guedes

2º Lugar – Mister Pizza
Antônio Cláudio Massa, Ernani Henrique Júnior e Sílvia Muniz

Edificação Pública ou Institucional 
1º Lugar – Conselho Regional de Medicina da Paraíba 
Gilberto Guedes

2º Lugar – Zarinha Centro de Cultura 
Paulo Macedo

Arquitetura de Interiores Comercial/Serviços 
1º Lugar – Restaurante Tanabata
Sandra Moura

Urbanismo
1º Lugar – Condomínio Residencial Bosque das Orquídeas  
Paulo Macêdo

Projetos

Edificação Residencial Unifamiliar  
1º Lugar – Casa Altiplano
José Maciel Neto

2º Lugar – Residência Claudiana Leal 
Elisana Dantas e Leila D’Angela

Paraíba
IAB-PB 2009 Award

Works

Single Family Residential Building
1st  Place – Glaucia and Marcos Gusmão Residence 
Vera Pires Roberto Ghione Associated Architects

Multifamily Residential Building 
1st Place – Paralia Residential
Antonio Cláudio Massa, Ernani Henrique Júnior and Silvia Muniz

Commercial/Services Building
1st Place – Agreste/UNICRED Caruaru Medical Center  
Antônio Cláudio Massa, Ernani Henrique Júnior e Gilberto Guedes

2nd Place – Mister Pizza
Antonio Cláudio Massa, Ernani Henrique Junior and Silvia Muniz

Public or Institutional Building  
1st Place – Paraíba’s Medicine Regional Council 
Gilberto Guedes

2nd Place – Zarinha Cultural Center 
Paulo Macedo

Commercial/Services Interior Design 
1st Place – Tanabata Restaurant 
Sandra Moura

Town Planning 
1st Place – Orchids Woods Residential Condominium 
Paulo Macedo

Projects

Single Family Residential Building 
1st Place – Plateau House
José Maciel Neto

2nd Place – Claudiana Leal Residence
Elisana Dantas and Leila D’Angela
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Edificação Comercial/Serviços   
1º Lugar – Empresarial Avenida Epitácio Pessoa 
Ricardo Vidal

2º Lugar – Escritório Imobiliário
Francisco Cabral, Flávio Lucena e Patrícia Gouvêa

Edificação Pública ou Institucional 
1º Lugar – CREA - PR
Cristiano Rolim, Ricardo Nogueira, Ricardo Vidal e Oliveira 
Júnior

Patrimônio Cultural 
1º Lugar – Revitalização do Tribunal de Justiça da Paraíba
Gilberto Guedes

2º Lugar – Restauração da Capela de Nossa Senhora da Graça 
Elisana Dantas e Leila D’Angela

Rio de Janeiro
Premiação Anual IAB-RJ  2007

A Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil foi 
instituída no ano de 1963 quando o arquiteto Maurício Roberto era 
então Presidente do IAB - Departamento da Guanabara. Inspirada 
em iniciativas semelhantes existentes em outros países, em 
especial, o Annual Award dos Estados Unidos, a Premiação Anual 
do IAB tinha como objetivo destacar anualmente os trabalhos de 
arquitetos cariocas que contribuíram para o engrandecimento 
da Arquitetura Brasileira em seus variados campos de atuação 
profissional.
Realizada nos últimos 46 anos, sempre com grande sucesso, 
a Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil – 
Departamento do Rio de Janeiro tornou-se evento obrigatório no 
calendário cultural do Instituto.

Edificação residencial unifamiliar e multifamiliar
Prêmio
Workshop Chiq da Silva
Autora: Carolina Rezende

Edificação para fins industriais, comerciais e institucionais
Prêmio
Nova sede do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia
Autores: Rodrigo Sambaquy, Aníbal Sabrosa e Flavio Kelner

Commercial/Services Building
1st Place – Epitácio Pessoa Avenue Entrepreneurial 
Ricardo Vidal

2nd Place – Real State Office  
Francisco Cabral, Flávio Lucena and Patrícia Gouvêa

Public or Institutional Buildign
1st Place – CREA – PR
Cristiano Rolim, Ricardo Nogueira, Ricardo Vidal and Oliveira Junior

Cultural Heritage
1st Place – Paraíba’s Law Court Revitalization
Gilberto Guedes

2nd Place – Our Lady of Grace Chapel Restoration 
Elisana Dantas and Leila D’Angela

Rio de Janeiro
IAB-RJ Annual Award 2007

The Instituto dos Arquitetos do Brasil (Brazil’s Architects Institute) 
Annual Award was instituted in the year of 1963 when Architect 
Maurício Roberto was IAB – Guanabara Department’s President. Inspired 
on similar initiatives in existence in other countries, especially the 
United States’ Annual Award, IAB’s Annual Award had as objective to 
highlight yearly the “cariocas” (State of Rio de Janeiro inhabitants) 
architects works which had contributed for the improvement of Brazilian 
Architecture in their various professional actuation fields.
Performed in the last 46 years, always with great success, the Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (Brazil’s Architects Institute) Annual Award – 
Rio de Janeiro Department became a compulsory event for the Institute’s 
cultural calendar.

Single family and multi-family residential edification
Award
Workshop Chiq da Silva
Author: Carolina Rezende

industrial, commercial and institutional finality edification
Award
Traumatology-Orthopedics National Institute New Headquarters 
Authors: Rodrigo Sambaquy, Aníbal Sabrosa and Flavio Kelner
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Edificação para fins religiosos; sociais; culturais; educativos; 
para o lazer e o entretenimento
Prêmio
Espaço de Revitalização em Botafogo – UNIBANCO ARTEPLEX RIO
Autores: Solange Libman e Pablo Benetti

Urbanismo e Paisagismo
Prêmio
Plano de integração das áreas livres de edificação da R.A. de 
São Cristóvão – RJ
Autores: Jonathas Magalhães P. da Silva e Vera Regina Tângari

Premiação Anual IAB-RJ  2008

Conservação e Valorização do Patrimônio Construído
Prêmio 
Centro de Movimento Déborah Colker
Autores: Bruno Fernandes, Alder Catunda Timbó Muniz, Octávio 
Henrique Reis, Pedro da Luz Moreira e Roberto de Almeida Nascimento

Arquitetura de Interiores
Prêmio
Esch Café São Paulo 
Autor: Miguel Pinto Guimarães

Design
Prêmio
Estante Beduina
Autora: Lia Siqueira

Educação, Saúde e Religiosa
Prêmio
Um lugar Chamado Escola
Autora: Teresa Rololem de Vassimon

Cultural
Prêmio
Edifício Administrativo Oi Futuro
Autor: André Lompreta de Oliveira

Comercial, Industrial e Institucional
Prêmio
Edifício Cidade Nova
Autores: José Ruy Rezende, Gilberto Frederico Gabriel e Filipe 
Jacopucci dos Reis

Habitação Unifamiliar
Prêmio
Residência Itaipava
Autor: Miguel Pinto Guimarães

Edification for religious, social, cultural, education finality; for 
leisure and entertainment
Award
Revitalization Space in Botafogo - UNIBANCO ARTEPLEX RIO
Authors: Solange Libman and Pablo Benetti

Urban planning and Landscaping
Award
São Cristóvão – RJ R.A.’s edification free areas integration plan
Authors: Jonathas Magalhães P. da Silva and Vera Regina Tângari

IAB-RJ  2008 Annual Award

Built Edification Heritage Conservation and Valuation
Award
Déborah Colker Movement Center
Authors: Bruno Fernandes, Alder Catunda Timbó Muniz, Octávio Henrique 
Reis, Pedro da Luz Moreira and Roberto de Almeida Nascimento

Interior Design
Award
São Paulo Esch Café 
Author: Miguel Pinto Guimarães

Design
Award
Bedouin bookshelf
Author: Lia Siqueira

Education, Health and Religious
Award
A place called School
Author: Teresa Rololem de Vassimon

Cultural
Award
Oi Futuro Administrative Building
Author: André Lompreta de Oliveira

Commercial, Industrial and Institutional
Award
New City Building
Authors: José Ruy Rezende, Gilberto Frederico Gabriel and Filipe 
Jacopucci dos Reis

Single Family Home
Award
Itaipava Residence
Author: Miguel Pinto Guimarães
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Rondônia
Projeto de Restauração e Elementos de Integração do Complexo 
Ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e Beira Rio 2001 e 2002 
 
Através de sua reconstituição histórica ferroviária, tem como 
propósito a restauração, reativação, integração da EFMM, 
de Porto Velho a Guajará Mirim, Rondônia. Neste Projeto de 
Restauração, foram reconstituídas as obras e edificações da 
Ferrovia Madeira Mamoré, em processo inédito de recriação e 
reconstituição histórica, dentro da realidade virtual, de todas as 
suas estruturas e técnicas construtivas, ou seja, foram recriadas 
e redesenhadas. Foi considerado a topografia da sua antiga via 
permanente. Devido as Usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, 
no rio Madeira, que irá submergir os trilhos da Ferrovia histórica, 
o projeto de restauração acima mencionado, foi adulterado, e 
substituído por outros que se apropriaram de suas principais 
imagens, e plagiaram suas principais menções. E essas versões 
foram chamadas de  “Madeira Mamoré”; e estão em processo 
de implantação, com recursos federais e pelo Consorcio dos 
Construtores das Usinas que constroem os grandes lagos 
represados no rio Madeira .
O projeto de restauração foi adulterado e edesfigurado com o 
nome de Madeira Mamoré. Os projetos adulterados destroem a 
EFMM Patrimônio Histórico Tombado.

Luiz Leite de Oliveira

São Paulo
Premiação IAB/SP 2008

Nessa edição, destaca-se a habitação de interesse social da 
categoria de edifício e separam-se urbanismo e paisagismo, tendo 
como intuito enfatizar as soluções habitacionais e urbanísticas.
As desigualdades sociais e a concentração de renda se 
manifestam fisicamente nos espaços segregados das nossas 
cidades. Nelas, as carências habitacionais constituem, talvez, 
o maior problema: a falta de moradia digna para a população 
mais carente. No Brasil, são mais de sete milhões de famílias que 
precisam de moradias novas, além de 10 milhões de domicílios 
com problemas de infraestrutura básica. No Estado de São Paulo, 
o déficit atinge um milhão e meio de unidades.
Os imensos desafios habitacionais e urbanos e suas soluções 
espaciais clamam a presença do arquiteto.
Instituiu-se o prêmio “Joaquim Guedes – cidade contemporânea”, 
para projetos ou obras de urbanismo ou habitação social, ao lado 
dos prêmios “Rino Levi para obra construída” e “Carlos Barjas 
Millan para projeto”. 

Rondônia
Railway Complex Madeira Mamoré and Beira Rio Railroad Restoration 
and Integration Elements Project 2001 and 2002

Through its railway history, its purpose is the restoration, reactivation, 
integration of EFMM, from Porto Velho to Guajará Mirim, Rondônia. In 
this Restoration Project, the works and buildings of the Madeira Mamoré 
Railroad were reconstituted, in a recreation and historical reconstitution 
process never done before, inside virtual reality, of all its structures and 
building techniques, that is, they were recreated and redesigned. The 
topography of its ancient permanent way was considered. Due to Santo 
Antonio and Jirau hydroelectric power pants, in the Madeira river, which 
will submerge the historic railroad rails, the restoration project above 
mentioned was counterfeited and replaced by others that arrogated its 
main images and plagiarized its main mentions. And these versions 
were called “Madeira Mamoré”; and are in implementation process, with 
federal resources and by the Power Plants Constructors Consortium, 
which build the great dammed lakes on Madeira River
The restoration project was counterfeited and isfigured with the name 
Madeira Mamoré. The counterfeited projects destroy EFMM, declared 
Historical Heritage.  

Luiz Leite de Oliveira  

São Paulo
IAB/SP  2008 Award

In this edition we highlight the social interest habitation, building 
category, and town planning and landscaping are separated, aiming to 
emphasize the habitative and town planning solutions.
The social inequalities and income concentration are shown physically 
in our cities segregated spaces. In them, the habitative shortcomings 
constitute, perhaps, the greatest problem: the lack of respectable homes 
for the more destitute population. In Brazil, there are more than seven 
million families that need new homes, besides 10 million domiciles 
with basic infrastructure problems. In the State of São Paulo the deficit 
reaches one and a half million units.
The immense habitative and town planning challenges claim for the 
architect’s presence.
The award “Joaquim Guedes – cidade contemporânea (contemporary city)” 
for town planning or social habitation projects or works, beside the awards  
“Rino Levi para obra construída (for built work)” e “Carlos Barjas Millan 
para projeto (for project)”. 
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E esse é o grande desígnio da Premiação IAB/SP 2008; por um 
lado, identificar, por outro, divulgar a produção da arquitetura 
contemporânea paulista, abrangendo os vários campos de 
atuação e as diversas demandas da sociedade, tendo a reflexão e 
a valorização como parâmetros.

Categoria Edifício
Comissão Julgadora: 
Abílio Guerra 
Hedivaldo Canho 
Marcelo Suzuki
Marcos Acayba
Mario Biselli

Prêmio Carlos Millan
Estação Piqueri
Autores: Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Barbara e 
Fernando Viégas

Prêmio Ex AEQUO – Rino Levi  
Galeria Adriana Varejão
Autor: Rodrigo Cerviño Lopez

Museu do Pão 
Autores: Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz, Anselmo Turazzi

Habitacional Projeto
Edifício Habitacional na Rua Simpatia
Menção Honrosa
Autores:  Álvaro Puntoni, Jonathan Davies, e João Sodré 

Comercial Projeto
Indústria Faber-Castell
Prêmio 
Autores:  Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo 
Marcondes Ferraz

Institucional Projeto 
Nova Sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São 
José dos Campos -  AEA SJC
Menção Honrosa
Autores: João Paulo Daolio e Thiago Natal Duarte

Biblioteca Pública Sergio Buarque de Holanda
Menção Honrosa
Autores: José Rollemberg de Melo Filho, Lara Melo Souza 
Marília Gontijio e Wanderley Ariza

And this is the great purpose of  IAB/SP 2008 Award, on one side to identify, 
and on another to divulge the São Paulo’s contemporary architecture 
production, encompassing the various fields of action and the several 
demands of society, having as parameters the reflection and valorization. 

Category Building
Awards Committee: 
Abílio Guerra 
Hedivaldo Canho 
Marcelo Suzuki
Marcos Acayba
Mario Biselli

Carlos Millan Award  
Piqueri Station 
Authors: Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Barbara and 
Fernando Viégas

Ex AEQUO – Rino Levi Award
Adriana Varejão GAllery 
Author: Rodrigo Cerviño Lopez

Bread Museum  
Authors: Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz, Anselmo Turazzi

Habitative Project  
Habitative Building at Simpatia Street 
Honorable Mention 

Authors:  Álvaro Puntoni, Jonathan Davies, and João Sodré 

Commercial Project 
Faber-Castell Industry 
Award
Authors:  Fernando Forte, Lourenço Gimenes and Rodrigo Marcondes Ferraz

Institutional Project
São José dos Campos Engineers and Architects Association New 
Headquarters– AEA SJC
Honorable Mention 
Authors: João Paulo Daolio and Thiago Natal Duarte

Sergio Buarque de Holanda Public Library
Honorable Mention 
Authors: José Rollemberg de Melo Filho, Lara Melo Souza Marília 
Gontijio and Wanderley Ariza
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Escola de Ensino Profissionalizante e Centro Comunitário 
Safrater Casa do Caminho 
Prêmio 
Autores: Alexandre Cafcalas, Angelica Villaça e Hernani Paiva

Requalificação Restauro - Projeto
SESC – Av. Paulista
Menção Honrosa
Autores: Gianfranco Vannucchi e Jorge Königsberger

Reconversão dos edifícios de interesse histórico do Parque do 
Belém (antiga FEBEM Tatuapé) 
Menção Honrosa
Autores: Alessandra Gizella da Silva, Apoena Amaral e José 
Luiz Brenna

Câmara Municipal de São Caetano do Sul:
Re-Conceituação + Ampliação
Prêmio 
Autor: José Augusto Fernandes Aly

Habitacional - Obra Construída
Residência em São Paulo
Menção Honrosa
Autor:  Gilberto Belleza

Residência São Luis do Paraitinga   
Menção Honrosa
Autores: Claudio Libeskind e Sandra Llovet

Casa Corten
Menção Honrosa
Autor: Marcio Kogan

Casa Grelha
Menção Honrosa
Autores: Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo 
Marcondes Ferraz

Residência no City Boaçava  
Prêmio 
Autores: Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga

Safrater Casa do Caminho Professionalizing School and Community Center 
Award 
Authors: Alexandre Cafcalas, Angelica Villaça and Hernani Paiva

Re-Qualifying Restoration - Project
SESC – Paulista Avenue
Honorable Mention 
Authors: Gianfranco Vannucchi and Jorge Königsberger

Belém Park historical interest buildings recovering (former FEBEM 
Tatuapé)
Honorable Mention
Authors: Alessandra Gizella da Silva, Apoena Amaral and José Luiz 
Brenna

São Caetano do Sul City Council:  
Re-Conception + Enlargement
Award
Authors: José Augusto Fernandes Aly

Habitative - Built Work
Residence in São Paulo 
Honorable Mention
Autor:  Gilberto Belleza

Residence in São Luis do Paraitinga 
Honorable Mention
Autores: Claudio Libeskind AND Sandra Llovet

Corten House 
Honorable Mention
Author: Marcio Kogan

Grid House
Honorable Mention
Authors: Fernando Forte, Lourenço Gimenes and Rodrigo Marcondes Ferraz

Residence at City Boaçava
Award
Authors: Fernando de Mello Franco, Marta Moreira and Milton Braga
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Comercial - Obra Construída 
VGP Artigos de Papelaria  
Menção Honrosa
Autores: Cláudia Nucci, Valério Pietraróia e Sergio Camargo

Prêmio Ex AEQUO
Livraria da Vila 
Autor: Isay Weinfeld

Berçario Primetime
Autor: Marcio Kogan 

Institucional - Obra Construída
EE Jardim Santa Emília
Menção Honrosa
Autores: Anna Helena Villela e Maria Julia Herklotz

Centro Digital do Ensino Fundamental
Prêmio 
Autor: José Augusto Fernandes Aly

Requalificação Restauro - Obra Construída
Casa da Cultura do Sertão
Menção Honrosa
Autores: Luís Antônio Jorge, Flávia Zelenovsky , Cássio Castro 
e Pedro Dultra Britto

Museu do Futebol
Prêmio 
Autor: Mauro Munhoz

Fins Religiosos - Obra Construída
Capela
Prêmio 
Autor: Sergio Kipnis

Commercial - Built Work
VGP Artigos de Papelaria (Stationary’s)
Honorable Mention
Authors: Cláudia Nucci, Valério Pietraróia and Sergio Camargo

Ex AEQUO Award
Vollage’s Library
Author: Isay Weinfeld

Primetime Nursery 
Author:Marcio Kogan 

Institutional - Built Work 
Santa Emília Garden School  
Honorable Mention
Authors: Anna Helena Villela and Maria Julia Herklotz.

Elementary School Digital Center
Award
Author: José Augusto Fernandes Aly

Re-Qualifying Restoration - Built Work 
Sertão (Inland) Culture House  
Honorable Mention
Authors: Luís Antônio Jorge, Flávia Zelenovsky , Cássio Castro and 
Pedro Dultra Britto

Football Museum 
Award
Author: Mauro Munhoz

RELIGIOUS FINALITY – BUILT WORK
CHAPEL
Award
Author: Sergio Kipnis
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Categoria Habitação de Interesse Social
Comissão Julgadora:
Araken Martinho
Berthelina Alves Costa
Celso Sampaio
João Whitaker 
Nabil Bonduki

Produção Pública 

Favela Boa Esperança Jardim Guarani  
Menção Honrosa
Autores: Eulalia Portela Negrelos, Marcos Boldarini, Daniel 
Souza Lima, Sergio Faraulo e Simone Ikeda

Loteamento Rubens Lara Jardim Casqueiro / Cubatão 
Menção Honrosa
Autores: Adriana Blay Levisky e Eduardo Martins Ferreira

Projeto de Melhorias Habitacionais e Urbana
Menção Honrosa
Autores: Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Habitação e Meio Ambiente de Taboão da Serra

Vila Nova Esperança
Prêmio 
Autores:Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz

Produção Privada  

Obra Construída  
Boxhoues
Prêmio
Autor: Arquiteto Yuri Vital

Category Social Interest Habitation 
Award Committee:
Araken Martinho
Berthelina Alves Costa
Celso Sampaio
João Whitaker 
Nabil Bonduki

Public Production 

Boa Esperança Jardim Guarani Slum 
Honorable Mention
Authors: Eulalia Portela Negrelos, Marcos Boldarini, Daniel Souza 
Lima, Sergio Faraulo and Simone Ikeda

Loteamento (division of land into parcels) Rubens Lara Jardim 
Casqueira / Cubatão  
Honorable Mention
Authors: Adriana Blay Levisky and Eduardo Martins Ferreira

Habitative and Urban Enhancement Project
Honorable Mention
Authors: Taboão da Serra Urban Development, Habitation and 
Environment Municipal Secretariat

New Hope Village  
Award
Authors:Francisco Fanucci and Marcelo Ferraz

Private Production 

Built Work
Boxhouse
Award

Author: Architect  Yuri Vital
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Projeto
Habitação Social em Lins
Menção Honrosa
Autores: Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo 
Marcondes Ferraz

Categoria Ensaios Críticos 
Comissão Julgadora:  
Alberto Xavier
Débora Frazatto 
Renato Anelli 
Valter Caldana 

Livro: A Cidade e suas Margens 
Menção Honrosa
Fotografia: Elisa Bracher 
Textos: Fábio Valentim e Rodrigo Naves

O Lugar do Projeto: No Ensino e na Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo
Menção Honrosa
Organizado por: Cristiane Rose Duarte, Paulo Afonso Rheingantz, 
Giselle Azevedo e Laís Bronstein

David Libeskind : Ensaio sobre as Residências Unifamiliares
Prêmio 
Autora: Luciana Tombi Brasil

Categoria Paisagismo
Comissão Julgadora: 
Benedito Abbud
Maria Cecília Barbieri Gorski 
Maria Teresa de Pinho Meca

Projeto
Uma Praça no Caminho das Águas
Menção Honrosa
Autores: Elza Niero e Paulo Pellegrino 

Sistema de Espaços Livres Públicos Parque da Chaminé 
Prêmio 
Autor: Leandro Rodolfo Schenk

Project
Social Habitation in Lins
Honorable Mention
Authors: Fernando Forte, Lourenço Gimenes and Rodrigo Marcondes Ferraz

Category Critical Essays 
Award Committee:  
Alberto Xavier
Débora Frazatto 
Renato Anelli 
Valter Caldana

Book: The City and its Margins 
Honorable Mention
Photography: Elisa Bracher 
Texts: Fábio Valentim and Rodrigo Naves

The Place of the Project: in Architecture and Town Planning and Research 
Honorable Mention
Organized by: Cristiane Rose Duarte, Paulo Afonso Rheingantz, Giselle 
Azevedo and Laís Bronstein

David Libeskind: Essay About Single Families Residences
Award
Author: Luciana Tombi Brasil 

Category Landscaping
Award Committee:  
Benedito Abbud
Maria Cecília Barbieri Gorski 
Maria Teresa de Pinho Meca

Project 
A Square in the Waters Way 
Honorable Mention
Authors: Elza Niero and Paulo Pellegrino 

Chimney Park Public Spaces System 
Award

Author: Leandro Rodolfo Schenk
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Obra Concluída
Parque Belém (antiga FEBEM Tatuapé) 
Prêmio 
Autores:Alessandra Gizella da Silva,Apoena Amaral e José Luiz Brenna

Categoria Design 
Comissão Julgadora: 
Artur de Mattos Casas
Eduardo de Jesus Rodrigues
Pedro Mendes da Rocha

Design de Objeto 
Poltrona Soycubo? 
Prêmio 
Autor: Fernando Frank Cabral

Cenografia Balé a outra Valsa 
Prêmio 
Autores: Arquiteto Leandro Rodolfo Schenke e  Bongiovanni Martins

Cobogó Haaz
Prêmio 
Autor: Marcio Kogan

Design de Interiores
Escritório de Arquitetura Libeskindllovet 
Prêmio 
Autores: Claudio Libeskind e Sandra Llovet

Livraria da Vila Shopping Cidade Jardim
Prêmio 
Autor: Isay Weinfeld

Conclued Work 
Belém Park (former FEBEM Tatuapé)  
Award

Authors:Alessandra Gizella da Silva,Apoena Amaral and José Luiz Brenna

Category Design 
Award Committee:  
Artur de Mattos Casas
Eduardo de Jesus Rodrigues
Pedro Mendes da Rocha

Object Design 
Soycubo? Armchair 
Award
Author: Fernando Frank Cabral

Scenography Ballet the other Waltz
Award
Authors: Architect Leandro Rodolfo Schenke and  Bongiovanni 
Martins

Cobogó (latticework) Haaz
Award
Author: Marcio Kogan

Interior Design  
Liberskindllovet Aechitecture Office  
Award
Authors: Claudio Libeskind and Sandra Llovet

Shopping Cidade Jardim Village Library
Award
Author: Isay Weinfeld
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Casa Corten
Prêmio 
Autor: Marcio Kogan 

Categoria Urbanismo
Comissão Julgadora:
Adilson Costa Macedo
Antônio Fernandes Panizza
Hector Vigliecca
Paulo Canguçu Fraga Burgo
Roberto Aflalo Filho

Obra Construída
Passarela Estaiada Miguel Reale - Avenida Cidade Jardim - 
São Paulo
Menção Honrosa
Autor: João Valente Filho

Praça Victor Civita Museu Aberto da Sustentabilidade
Prêmio 
Autores: Adriana Levisky e Anna Julia Dietzsch

Projeto
Parque do Cocal 
Menção Honrosa 
Autor: Marcello Lindgren

Sistema Empresarial Parque 
Prêmio 
Autor: Leandro Rodolfo Schenk

CORTEN HOUSE
Award
Author: Marcio Kogan 

Category Town Planning 
Award Committee:
Adilson Costa Macedo
Antônio Fernandes Panizza
Hector Vigliecca
Paulo Canguçu Fraga Burgo
Roberto Aflalo Filho

Built Work 
Stayed Passageway Miguel Reale - Cidade Jardim Avenue - São Paulo
Honorable Mention 
Author: João Valente Filho

Victor Square Sustentainbility Open Museum 
Award
Authors: Adriana Levisky and Anna Julia Dietzsch

Project 
Cocal Park
Honorable Mention
Author: Marcello Lindgren

Entrepreneurial System Park 
Award
Author: Leandro Rodolfo Schenk
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Núcleo de 
Araraquara, SP
A produção da arquitetura no interior do estado de São Paulo tem mos-
trado seu avanço e amadurecimento. Seja no setor privado ou público, 
o projeto tem alcançado valorização e elevado seu status de qualifica-
dor do espaço produzido.
Projetos Institucionais, de Recuperação de Patrimônio Histórico, 
de requalificação urbana, projetos sociais e de sustentabilidade, 
vem ampliando nosso horizonte de atuação. Os projetos destaca-
dos pelo Núcleo de Araraquara demonstram o grande potencial 
desse mercado ávido por novidades, ao mesmo tempo em que de-
monstram a necessidade de um perfil muito eclético e abrangente 
dos profissionais que atuam na Arquitetura no seu conceito mais 
amplo –  do Design ao Planejamento Urbano. 
O interior Paulista nos proporciona a oportunidade de realizar e in-
tervir em espaços micro e macro, fazendo da experiência de projetar, 
uma experiência de realizar e usufruir.

Beatriz Aied
Presidente IAB -Núcleo de Araraquara 2009

Projeto de Recuperação de Patrimônio Histórico
Museu Ferroviário Araraquara   
Autora: Beatriz Aied

Assistência Técnica para Habitação Social  
Mutirão Araraquara  
Autor:  Aderson Passos Neto

Design
Kruppa
Autoras:  Carolina Pirola , Denise Zakaib e Ligia Gaion 

Instalações Urbanas  
Kruppa
Autoras:  Carolina Pirola , Denise Zakaib e Ligia Gaion 

Projeto Institucional Público
Arena Multiuso - Estádio de Futebol 
Autor:  Lincoln Ferri Amaral

Projeto Institucional
Clube Náutico Araraquara   
Autor:  Francisco José Santoro

Araraquara Chapter, SP

The architecture production in the state of São Paulo countryside has 
shown its improvement and matureness. Be it in the private or public 
sector, the project  has reached valorization and elevated its status as 
a qualifier of the produced space. Institutional Projects, Recuperation of 
Historic Heritage, projects for urban   re-qualifying, social projects and 
sustainability projects have enlarge our acting horizon. The projects that 
stand out by the Araraquara Nucleus demonstrate the great potential of 
this market eager for novelties, at the same time showing the need for a 
very eclectic and encompassing profile from the professionals who act in 
Architecture in its most ample concept – from Design to Urban Planning.
The São Paulo countryside provides to us the opportunity to perform and intervene 
in micro and macro spaces, turning the experience of designing into an experi-
ence of performance and enjoyment.  

Beatriz Aied
IAB President - Araraquara Nucleus 2009

Historical Heritage Recovering Project 
Araraquara Railroad Museum
Author: Beatriz Aied

Technical Assistance For Social Habitation
Araraquara’s Collective Effort
Author: Anderson Passos Neto

Design
Kruppa
Authors: Carolina Pirola, Denise Zakaib and Ligia Gaion

Urban Installations
Kruppa
Authors: Carolina Pirola, Denise Zakaib and Ligia Gaion

Public Institutional Project
Multiple Use Arena - Football (Soccer Stadium)    
Author: Lincoln Ferri Amaral

Institutional Project
Araraquara Nautical Club
Author: Francisco José Santoro
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Planejamento Urbano - Coordenação
Coordenação Implantação Fiscalização do Desenvolvimento Urbano 
Autora: Luciana Gonçalves

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental Sustentáveis
Autora:  Luciana Gonçalves

Intervenções Urbanas e Praças Públicas 
Memorial de 100 Anos da Imigração Japonesa 
Autora: Luciana Gonçalves

Núcleo de 
Suzano, SP
Regularização e Urbanização de Assentamentos Precários 

Atualmente, o déficit habitacional chega a 12 milhões de pes-
soas que vivem em favelas, cortiços, alojamentos provisórios e 
áreas em situação de risco. São casos específicos de habitações 
precárias que ferem o princípio do direito à moradia digna. Nosso 
desafio é construirmos cidades mais justas e democráticas. 
A possibilidade de expor experiências positivas e inovadoras de 
programas e projetos de habitação de interesse social, que ga-
rantam o mínimo de dignidade aos núcleos familiares envolvidos, 
é muito gratificante. 
Percebemos que os profissionais buscam melhores condições e 
oportunidades eqüitativas e sustentáveis, e a Bienal de Arqui-
tetura torna-se um evento de grande visibilidade funcionando 
como disseminadora de idéias, principalmente quando abre es-
paço para a divulgação de trabalhos que reflitam a função social 
de nossa profissão. Por esta ótica o núcleo IAB tem importância 
fundamental atuando junto aos profissionais  catalisando e pro-
pagando suas idéias.

Consuelo Gallego e Sanderlei Vilanova
Arquitetos e Urbanistas

Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários 
Autores:  Consuelo Gallego, Sanderlei F.  Vilanova
Colaboradores  Thais Fróes

Urban Planning - Coordination
Urban Development Supervision Implementation Coordination 
Author: Luciana Gonçalves

Sustainable Environmental and Urban Development Guide Plan
Author: Luciana Gonçalves

Urban Interventions and Public Squares 
Japanese Immigration 100 Years Memorial
Author: Luciana Gonçalves

Suzano Chapter, SP

Precarious Occupations Town Planning and Regularization 

Currently, the habitation deficit reaches 12 million people who live in slums, slum 
tenement houses, temporary lodges and risky areas. They are specific cases of 
precarious homes that hurt the principle of respectable home right. Our challenge 
is to built fairer and more democratic cities.
The possibility of exhibiting our positive and innovative experiences of socially 
oriented habitation projects and programs, which assure a minimum of dignity to 
the family nuclei involved, is very gratifying.
We’ve noticed that professionals search for better conditions and sustainable, 
equitable opportunities, and the Biannual of Architecture becomes a greatly vis-
ible event, working as a scatterer  of ideas, specially when it opens its space for 
the propagation of works that can reflect the social function of our profession. 
Through this point of view, the IAB nucleus has a fundamental importance, acting 
with the professionals to promote and divulge their ideas.  

Consuelo Gallego and Sanderlei Vilanova
Architects and Town Planners

Precarious Homes Regularization and Town Planning
Authors: Consuelo Gallego, Sanderlei F. Vilanova
Contributors Thais Fróes
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São Paulo, 31 de Outubro a 6 de Dezembro de 2009
O Fórum de Debates, nesta VIII Bienal de Arquitetura, teve uma carac-
terística inovadora: pela primeira vez, foi uma atividade permanente, 
paralela à exposição. Foram mais de 40 debates, cuja organização foi 
coordenada por mim, com o apoio inestimável de Liane Makowski (IAB/
SP) e Claudia Pires (IAB/MG). O objetivo do Fórum era ressaltar a impor-
tância do papel da Arquitetura na Cidade Contemporânea.
Começamos com Jordi Farrando, Secretário Geral da UIA, falando dos 
Projetos Olímpicos de Barcelona, ao quais começaram  a ser planejados 
oito anos antes do evento e deixaram um legado paradigmático que nos 
trouxe lições a serem seguidas ou evitadas nas nossas atividades de 
preparação para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas do Rio em 2016. A 
seguir, Nuno Portas nos brindou com uma aula sobre os projetos urbanos 
contemporâneos e a dimensão necessária à arquitetura para obtermos 
espaços públicos de qualidade. O jornalista Gilberto Dimenstein demons-
trou todo o seu interesse por cidades inovadoras, coordenando o debate.
A Grande Paris - os estudos dos dez escritórios de arquitetura foram 
sintetizados por Jean Gauthier e serviram de comparação com o Projeto 
Recife-Olinda, apresentado por Milton Botler. O Filósofo Renato Janine 
Ribeiro apresentou as novas utopias possíveis da sociedade contem-
porânea sob os olhares do Historiador Francisco Alambert, do Cientista 
Social Sérgio Adorno e do Arquiteto Carlos Martins. Um momento de 
tensão ocorreu na apresentação do Novo Teatro de Dança por Jacques 
Herzog, quando movimentos populares trouxeram as necessidades da 
área da Luz, que demandam também a ação do Arquiteto na cidade 
democrática.
A democracia esteve presente nos inúmeros debates e temas que foram 
tratados nesses quarenta profícuos dias e seria muito difícil traduzir 
toda a sua riqueza. Apesar de ter tido muito menos audiência do que 
gostaríamos, inovamos uma vez mais e conseguimos registrar todas 
as discussões realizadas, o que constitui um material importante para 
entender o estado da arte do debate sobre Arquitetura e Contempora-
neidade. Esperamos que a próxima Bienal possa se apropriar desse im-
portante material traduzindo-o em resultados concretos que ampliem o 
nosso papel na busca e concretização de cidades mais justas, belas e 
sustentáveis.

Nadia Somekh
Curadora do Fórum permanente de debates

FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES 
DA 8A BIENAL INTERNACIONAL DE 
ARQUITETURA
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São Paulo, October 31 to December 6, 2009
The Debates Forum, in this VIII Biannual of Architecture, had an innovative char-
acteristic: for the first time it was a permanent activity, parallel to the exhibition. 
There were more than 40 debates, which organization was coordinated by me, with 
the invaluable support of Liane Makowski (IAB/SP) and Cláudia Pires (IAB/MG). 
The Forum’s objective was to highlight the Architecture’s role importance in the 
Contemporary City.
We started with Jordi Farrando, UIA General Secretary, talking about Barcelona’s 
Olympic Projects, which started to be planned eight years before the event and left 
a paradigmatic legacy that brought to us lessons to be followed or avoided in our 
preparation activities for 2014 Cup and 2016 Olympic Games in Rio. Following, 
Nuno Portas treated us to a class about contemporary urban projects and the 
necessary dimension for architecture so we get quality public spaces. The journal-
ist Gilberto Dimenstein showed all his interest for innovative cities, coordinating 
the debate.
The Great Paris – the studies of the ten architecture offices were synthesized 
by Jean Gauthier and helped in the comparison with the Project Recife-Olinda, 
presented by Milton Botler. Philosopher Renato Janine Ribeiro presented the con-
temporary society’s possible new utopias, under the views of Historian Francisco 
Alambert, Social Scientist Sérgio Adorno and Architect Carlos Martins. A moment 
of tension occurred during the presentation of the Dance New Theater by Jacques 
Herzog, when popular movements brought the needs of Luz neighborhood area, 
which also demand the Architect’s action in the democratic city. 
Democracy was present in the countless debates and themes that were discussed 
during these profitable forty days and it would be very difficult to translate all its 
richness. Although we had less audience than we would like to, we innovated once 
more and succeed in recording all the discussions held, what constitutes impor-
tant material to understand the state of art of the debate about Architecture and 
Contemporaneousness. We hope the next Biannual can apportion this important 
material, translating it into concrete results that enlarge our role in the search and 
substantiation of fairer, more beautiful and sustainable cities.

Nadia Somekh
Debates Permanent Forum Curator

8TH BIANNUAL INTERNATIONAL 
OF ARCHITECTURE DEBATES 
PERMANENT FORUM
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O Fórum Permanente de Debates da 8ª Edição da Bienal Internacional 
de Arquitetura tem início no dia 1º de novembro, domingo, com as pre-
senças da Presidente do IAB, Arquiteta Rosana Ferrari, a coordenadora 
do Fórum, Arquiteta Nadia Somekh e o Curador Cultural e idealizador do 
conceito desta edição, Arquiteto Bruno Padovano.

Nomes internacionais se unem a arquitetos brasileiros para discutir o 
Papel do Arquiteto na Cidade Contemporânea, o legado deixado por Me-
gaeventos nas cidades e o Patrimônio Modernista.  O Fórum também vai 
debater a política habitacional e a assistência técnica pelos Movimen-
tos Nacionais de Luta pela Moradia e outros temas.  

1 de novembro

Horário : das 15h30 às 17h
Tema: Projetos Urbanos e Cidade Contemporânea
Palestrante: Jordi Farrando (UIA) - Espanha
Palestrante: Nuno Portas - Portugal
Debatedora: Maria Elisa Baptista - IAB/MG 
Debatedor: Carlos Fernando Andrade - IAB/RJ
Coordenador : Gilberto Dimenstein

Horário : das 17h30 às 19h
Tema: Grandes Projetos de Escala Metropolitana
Palestrante: Arq. Francois Decoster - França
Palestrante: Arq. Milton Botler
Debatedor: Gilson Paranhos IAB/DF
Coordenadora : Vitória Régia Lima Andrade IAB/PE

Horário: das 19h às 21h
Tema: Exposição Generocité - França 
Apres. Representação Nacional Francesa: Francis Rambert - Curador 
Expo Generocité
Arq. Gregory Bousquet
Arq. Carolina Bueno 
Arq. Gaelle Harmonic
Arq. Nicolas Ziesel
Phelipe Croiser

2 de novembro

Das 15h30 às 17h
Tema: Cidade Contemporânea e Sustentabilidade

Palestrante: Arq.Maurício Andrés Ribeiro 
Palestrante: Arq. Goh Shang Sha - Cingapura
Debatedor:  Arq. Demetre Anastassakis
Coordenadora :  Arq. Dayse Goes  IAB/RJ
Das 17h30 às 19h
Palestra: Sociedade Contemporânea e Arquitetura
Palestrante: Renato Jaime Ribeiro - Filosofia/USP
Debatedor: Sérgio Adorno - Ciências Sociais /USP
Debatedor: Francisco Alambert - Hitória/USP
Debatedor: Arq. Carlos Martins - USP/ São Carlos
Coordenadora :  Arq. Nadia Somekh  IAB/SP

3 de novembro

Das 14h às 16h
Tema: As Cinco Áfricas - Portugal 
Apres. Delegação Portuguesa - Arq. Manuel Graça Dias – curador Expo 
Portugal
Palestrantes: 
Arq. Inês Lobo - Portugal
Arq. Jorge Figueira - Portugal
Arq. Pedro Reis - Portugal
Arq. Pedro Maurício Borges - Portugal
Arq. Pedro Ravara - Portugal
Arq. Nuno Vidigal – Portugal
Coordenador: Rafael Schimidt IAB/SP

Das 16h30 às 20h30
Tema: O Papel do Arquiteto na Cidade Contemporânea
Palestrante: Arq. Roberto Zancan - Itália 
Moderador: Francisco Spadoni
Debatedor: Uli Hellweg - Curador Expo Alemanha
Palestrante : Arq. Thomas Tsang - Hong Kong
Palestrante: Arq. Saskia Van Stein - Holanda
Palestrante:  Arq. Stephen S.Y.Lau - Hong Kong
Palestrante:  Rui Leão 
Moderador : Arq. Eduardo Habu – IAB/SP

7 de novembro

Das 9h às 18h 
Lançamento do Fórum Urbano Mundial   
Moderador: Nabil Bonduki

PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM 
PERMANENTE DE DEBATES
por NADIA SOMEKH
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The 8th  Biannual International of Architecture’s Permanent Debates Forum 
starts on Sunday, November 1st, with the presence of IAB’s President, Architect 
Rosana Ferrari,  of  the Forum coordinator, Architect Nadia Somekh and of the 
Cultural Curator and this edition concept’s creator, Architect Bruno Padovano.

Internationally recognized names join the Brazilian architects to discuss the 
Architect’s Role in the Contemporary City, the legacy left by Mega-events at the 
cities and the Modernist Heritage. The Forum will also debate the habitation 
policy and technical assistance by the Fight for Homes National Movements and 
other themes.

November 1st 

Time : from 15:30h to 17:00h
Theme:Urban Projects and the Contemporary City
Lecturer: Jordi Farrando (UIA) - Spain
Lecturer: Nuno Portas - Portugal
Debater: Maria Elisa Baptista - IAB/MG 
Debater: Carlos Fernando Andrade - IAB/RJ
Coordinator : Gilberto Dimenstein

Time : from 17:30h to 19h
Theme: Great Projects of Metropolitan Scale
Lecturer: Arch. Francois Decoster - France
Lecturer: Arch. Milton Botler
Debater: Gilson Paranhos IAB/DF
Coordinator : Vitória Régia Lima Andrade IAB/PE

Time: from 19h to 21h
Theme: Generocité Exhibition - France 
Presentation: French National Representation: Francis Rambert - Curator Expo 
Generocité
Arch. Gregory Bousquet
Arch. Carolina Bueno 
Arch. Gaelle Harmonic
Arch. Nicolas Ziesel
Phelipe Croiser

November 2nd

From 15:30h to 17:00h
Theme: Contemporary City and Sustainability
Lecturer: Arch.Maurício Andrés Ribeiro 

Lecturer: Arch. Goh Shang Sha - Singapore
Debater:  Arch. Demetre Anastassakis
Coordinator :  Arch. Dayse Goes  IAB/RJ

From 17:30h to 19h
Lecture: Contemporary Society and Architecture
Lecturer: Renato Jaime Ribeiro - Philosophy/USP
Debater: Sérgio Adorno – Social Sciences /USP
Debater: Francisco Alambert - History/USP
Debater: Arch. Carlos Martins - USP/ São Carlos
Coordinator :  Arch. Nadia Somekh  IAB/SP

November 3rd

From 14h to 16:00h
Theme: The Five Africas - Portugal 
Presentation: Portuguese Delegation - Arch. Manuel Graça Dias – Curator Expo 
Portugal
Lecturers: 
Arch. Inês Lobo - Portugal
Arch. Jorge Figueira - Portugal
Arch. Pedro Reis - Portugal
Arch. Pedro Maurício Borges - Portugal
Arch. Pedro Ravara - Portugal
Arch. Nuno Vidigal – Portugal
Coordinator: Rafael Schimidt IAB/SP

From 16:30h to 20:30h
Theme:  The Architect’s Role in the Contemporary City
Lecturer: Arch. Roberto Zancan - Italy 
Moderator: Francisco Spadoni

Debater: Uli Hellweg - Curator Expo Germany
Lecturer : Arch. Thomas Tsang - Hong Kong
Lecturer: Arch. Saskia Van Stein - Netherlands
Lecturer:  Arch. Stephen S.Y.Lau - Hong Kong
Lecturer:  Rui Leão 
Moderator : Arch. Eduardo Habu – IAB/SP

November 7th

From 9h to 18h 
World Urban Forum Launching   

PERMANENT DEBATES FORUM PROGRAM
buy NADIA SOMEKH



268

Governo Federal, ONU, Comitê Unhabitat, Governo do RJ
Prefeitura da Cidade do RJ, Conselhos das Cidades
Eduardo Moreno, Mariam Ynusa e Jorge Wilhem
Moderador: Cláudio Acioly
Demetre Anastassakis,  Candido Malta  C. Filho, Vicente Loureiro
Moderador: Cid Blanco
Sergio Magalhães, MIT, Cláudio Acioly

17h 
Lançamento do Projeto Reabilitação da Rua Frei Caneca 
Casarão Brasil - Douglas Drumond e Victor Chinaglia IAB/SP

8 de novembro

Das 14h às 17h
Patrimônio Modernista – mesa redonda
Tema: Arquitetura Modernista Europeia
Palestrante: Prof. Stanislau Moss - Suiça 
Palestrante: Remo Halter Casa Grande - Presidente BSA Suiça
Coordenação: Pedro Moreira e Nina Nedelykov 

10 de novembro

Das 16h30 às 19h – mesa redonda
Tema : Mobilidade Contemporânea
Palestrante : Roberto MacFadden
Palestrante : Fernando Mello Franco
Palestrante : Renato Anelli
Coordenador: Silvana Zioni

Patrimônio em Debate
Das 19h às 20h30
Experiências Contemporâneas de Gestão de Centros Urbanos
Coordenador de mesa: Eduardo Carlos Pereira
Palestrante - Ana Beatriz Galvão - IPHAN
Palestrante - Patrícia Plan Maestro - Havana Cuba
Palestrante - Maria Helena MacLaren -Corredor Cultural RJ 

13 de novembro

Fórum de Movimentos Sociais
Das 9h às 18h
Tema: A Política Habitacional e a Assistência Técnica
Palestrante: Movimentos Nacionais de Luta pela Moradia 
Palestrante : Assistências Técnicas dos Movimentos Sociais
Coordenador: Claudia Pires - IABMG

14 de novembro

Fórum de Movimentos Sociais
Das 9h às 18h
Tema: A Política Habitacional e a Assistência Técnica
Palestrante: Movimentos Nacionais de Luta pela Moradia 
Palestrante: Assistências Técnicas dos Movimentos Sociais
Coordenador: Claudia Pires - IABMG

15 de novembro

Das 17h às 19h – mesa redonda
Tema: A História da Arquitetura e a Cidade
José Geraldo Simões Jr.
Carlos Martins
Ana Maria Fernandes - UFBA
Jean Pierre Frey - Inst.Urbanisme Paris
Coordenadora: Maria Cristina da Silva Leme - FAU SP

17 de novembro

Das 15h30 às 17h15
Tema: Projetos Urbanos e Sustentabilidade
Palestrante: Arq. Guy Perry 
Palestrante: Guilherme Teixeira Wisnik 
Palestrante: Raimundo Bambó - Espanha 
Moderador: Arq. Ronald Tanimoto - Brasil

Das 17h45 às 19h30 – mesa redonda
Tema: Formação do Arquiteto
Coordenador: Valter Caldana - Mackenzie

Das 19h30 às 21h – mesa redonda
Tema: Empreendimentos Imobiliários e Qualidade Urbana
Coordenação: Marcio Mazza
Roberto Aflalo
Gianfranco Vannuchi
José Carlos Casarin

18 de novembro

Das 17h às 19h
Lançamento do livro Patrimônio Cultural - Leonardo Castriorta - IAB/MG

Das 19h30 às 21h30
Patrimônio em Debate
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Moderator: Nabil Bonduki
Federal Government, UN, Unhabitat Committee , RJ State Government, 
RJ City Prefecture, Cities Councils
Eduardo Moreno, Mariam Ynusa and Jorge Wilhem
Moderator: Cláudio Acioly
Demetre Anastassakis,  Candido Malta  C. Filho, Vicente Loureiro
Moderator: Cid Blanco
Sergio Magalhães, MIT, Cláudio Acioly
17:00h 
Frei Caneca Street Rehabilitation Project Launching 
Casarão Brasil - Douglas Drumond and Victor Chinaglia IAB/SP

November 8th

From 14h to 17h
Modernist Heritage – round table
Theme: European Modernist Architecture
Lecturer: Prof. Stanislau Moss - Switzerland 
Lecturer: Remo Halter Casa Grande - President BSA Switzerland
Coordination: Pedro Moreira and Nina Nedelykov 

November 10th

From 16:30h to 19:00h – round table
Theme : Contemporary Mobility
Lecturer : Roberto MacFadden
Lecturer : Fernando Mello Franco
Lecturer : Renato Anelli
Coordinator:   Silvana Zioni

Heritage in Debate
From  19h to 20:30h
Urban Centers Management Contemporary Experiences
Table coordinator: Eduardo Carlos Pereira
Lecturer - Ana Beatriz Galvão - IPHAN
Lecturer - Patrícia Plan Maestro - Havana Cuba
Lecturer - Maria Helena MacLaren -RJ Cultural Aisle 

November 13th

Social Movements Forum
From 9h to 18h
Theme: Habitation Policy and Technical Assistance
Lecturer: Fight for Homes National Movements 
Lecturer : Social Movements Technical Assistances
Coordinator: Claudia Pires - IABMG

November 14th

Social Movements Forum
From 9h to 18h
Theme: Habitation Policy and Technical Assistance
Lecturer: Fight for Homes National Movements 
Lecturer : Social Movements Technical Assistances
Cooedinator: Claudia Pires - IABMG

November 15th

From 17h to 19h – round table
Theme: Architecture’s History and the City
José Geraldo Simões Jr.
Carlos Martins
Ana Maria Fernandes - UFBA
Jean Pierre Frey - Inst.Urbanisme Paris
Coordinator: Maria Cristina da Silva Leme - FAU SP

November 17th

From 15:30h to 17:15h
Theme: Urban Projects and Sustainability
Lecturer: Arch. Guy Perry  - 
Lecturer: Guilherme Teixeira Wisnik 
Lecturer : Raimundo Bambó - Spain 
Moderator: Arch. Ronald Tanimoto - Brazil

From 17:45h to 19:30h – round table
Theme: Architect’s Formation
Coordinator: Valter Caldana - Mackenzie

From 19:30h to 21h – round table
Theme: Real State Enterprises and Urban Quality
Coordination: Marcio Mazza
Roberto Aflalo
Gianfranco Vannuchi
José Carlos Casarin

November 18th

From 17h to 19h
Cultural Heritage Book Launching - Leonardo Castriorta - IAB/MG

From 19:30h to 21:30h
Heritage in Debate
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Patrimônio Industrial: Heranças e Perspectivas de Intervenção
Coordenador de mesa:  Leonardo Castriorta - IAB/MG
Manoela Rufioni (UNICAMP / TICCIH) Comitê Brasileiro de Patrimônio Industrial
Samuel Kruchin (IAB)
Ricardo Yasbeck - SECOVI
19 de novembro

Das 17h30 às 19h30
Tema: A Produção dos Arquitetos no Estado de SP
Palestrantes :  Ricardo Badaró - Rod. Campinas e entorno + 4 conv.
Moderador : Ronald Tanimoto

Das 20h às 21h30
Tema: Arquitetura Contemporânea - Cultura Arte e Design
Palestrante: Arq. Carlos Zíbel - Brasil
Moderador : Arq. Ariane Daniela Cole 

20 de novembro

Das 19h15 às 20h15
Tema: Arquitetura Contemporânea 
Palestrante: Arq. Alexandro Aravena Mori - Chile 
Palestrante: Arq. Gustavo Pena
Debatedor : Guilherme Wisnik 
Moderador: Victor Chinaglia - Brasil

21 de novembro

Das 14h30 às 17h30
Mesa COSU – Conselho Superior
Mesa 1 - Barbara Prado
Mesa 2 - Daniel Colina 

Das 19h às 21h
5º Prêmio Nacional de Pré Fabricado de Concreto para Estudantes de 
Arquitetura
Premiação dos melhores projetos elaborados, por estudantes de arquite-
tura, a partir da utilização de pré-fabricados de concreto.
O prêmio objetiva difundir e ampliar os conceitos de industrialização com 
sistemas construtivos em pré-fabricados de concreto, por meio da divul-
gação e do debate dos trabalhos apresentados.
O desenho das edificações e das nossas cidades, com incremento da 
qualidade de vida e manejo correto da natureza também é um dos obje-
tivos do Prêmio Pré-fabricados 2009 Estudantes.

22 de novembro

Das 16h às 18h – mesa redonda
Tema :  Papo de Arquiteto
Coordenação: Gaby Aragão - Revista AP - MG 

Mesas redondas : 
Mesa 1 – Projetos: Teoria e Prática - Romeu / COSU 
Mesa 2 – Cidades Olímpicas - Otíllia Arantes / Filosofia USP 

25 de novembro

Patrimônio em Debate
Das 19h30 às 21h30
Ações Contemporâneas de Intervenções na Cidade Vertical
Coordenador de Mesa: Eduardo Carlos Pereira
Palestrante: Arq. Brandon Haw - escritório de Arquitetura Foster & Part-
ners – Londres 
Mônica Junqueira (FAUUSP)
Fernando Atique (USF- Itatiba) [Edifício Esther – SP]
Flavia Brito do Nascimento (IPHAN – SP) [Pedregulho – RJ]

2 de dezembro

Patrimônio em Debate
Das 19h30 às 21h30
Patrimônio e Espaço Urbano: Ações em Centros Metropolitanos
Coordenador de Mesa: Nádia Somekh
Jacques Herzog - Projetos Culturais e Patrimônio
João Sette Whitaker (FAUUSP)
Marly Rodrigues (IPHAN)
José Eduardo de Assis Lefèvre (FAUUSP  - CONPRESP)

3 de dezembro

Das 17h às 19h – mesa redonda
Tema: Formação do Arquiteto
Palestrante: Valter Caldana - Mackenzie

06 de dezembro – encerramento

19h - Premiação
Exposição Internacional de Arquitetura e Urbanismo
Exposição Internacional de Projetos de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
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Industrial Heritage: Inheritances and Intervention Perspectives
Table coordinator:  Leonardo Castriorta - IAB/MG
Manoela Rufioni (UNICAMP / TICCIH) Industrial Heritage Brazilian Committee
Samuel Kruchin (IAB)
Ricardo Yasbeck - SECOVI
November 19th

17:30h to 19:30h
Theme: Architects Production in SP State
Lecturers :  Ricardo Badaró - Rod. Campinas and surroundings + 4 guests.
Moderator : Ronald Tanimoto

From 20h to 21:30h
Theme: Contemporary Architecture - Culture Art and Design
Lecturer: Arch. Carlos Zíbel - Brazil
Moderator : Arch. Ariane Daniela Cole 

November 20th

From 19:15h to 20:15h
Theme: Contemporary Architecture
Lecturer: Arch. Alexandro Aravena Mori - Chile 
Lecturer: Arch. Gustavo Pena
Debater : Guilherme Wisnik 
Moderator: Victor Chinaglia - Brazil

November 21th

From 14:30h to 17:30h
COSU table – Superior Council
Table 1 - Barbara Prado
Table 2 - Daniel Colina 

From 19h to 21h
Manufactured Concrete 5th National Award for Architecture Students
Award for the best projects prepared by architecture students, using manufac-
tured concrete.
The award aims to divulge and enlarge the industrialization concepts with con-
structive systems in manufactured concrete, by means of dissemination and 
debate over the works presented.
The buildings and our cities design, with life quality enhancement and nature 
correct managing is also one of the objectives of the Manufactured Award 
2009 Students.

November 22th

From 16h to 18h – round table
Theme :  Architect’s Chat
Coordination:  Gaby Aragão – AP Magazine - MG 

Round Tables: 
Table 1 – Projects : Theory and Practice - Romeu / COSU 
Table 2 –Olympic Cities - Otíllia Arantes / Filosofia USP 

November 25th

Heritage in Debate
From 19:30h to 21:30h
Interventions Contemporary Actions in the Vertical City
Table Coordinator:  Eduardo Carlos Pereira
Lecturer : Arch. Brandon Haw -  Foster & Partners Architecture office– Londres 
Mônica Junqueira (FAUUSP)
Fernando Atique (USF- Itatiba) [Esther Building – SP]
Flavia Brito do Nascimento (IPHAN – SP) [Pedregulho – RJ]

December 2nd

Heritage in Debate
From 19:30h to 21:30h
Heritage and Urban Space: Actions in Metropolitan Centers
Table Coordinator: Nádia Somekh
Jacques Herzog – Cultural Projects and Heritage
João Sette Whitaker (FAUUSP)
Marly Rodrigues (IPHAN)
José Eduardo de Assis Lefèvre (FAUUSP  - CONPRESP)

December 3rd

From 17h to 19h – round table
Theme: Architect’s Formation
Lecturer: Valter Caldana - Mackenzie

December 6th - closing

19h - Awards
Architecture and Town Planning International Exhibition
Architecture and Town Planning Students Projects International Exhibition



272

WORKSHOPS
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APRESENTAÇÃO

A realização dos Workshops na 8ª BIA busca um enriquecimento de pro-
postas que ampliem e/ou consolidem a qualificação urbana prevista 
para a área objeto da intervenção pública, nas doze cidades que rece-
berão a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014.
Esse conteúdo de cada workshop não deve ser visto como uma solução para 
a área no contexto da cidade, nem uma crítica à ação prevista do Estado 
(se bem que críticas poderão ser feitas). Cada workshop deverá apresentar 
mais de uma proposta ou conclusão no final dos trabalhos. O encontro é 
para ser um cadinho de ideias, que poderão ou não ser consideradas pelo 
poder público, oferecendo alternativas para as propostas oficiais da Copa 
em cada cidade-sede e aumentando a participação da classe dos arquite-
tos e urbanistas num assunto de destacado interesse público.
A variável fundamental dos trabalhos deve ser o espaço tridimensional 
como elemento básico estruturador das propostas. Evidentemente que 
poderão ser objeto do relatório final de cada workshop medidas e dire-
trizes vinculadas a objetivos políticos, sociais, econômicos etc. Apenas 
não poderão transbordar o relatório, minimizando as propostas de na-
tureza espacial.
O trabalho realizado deve ser objeto de um relatório a ser apresentado, 
junto com os demais workshops da semana, em sessão específica no 
auditório da 8ª BIA reservado para tal, na tarde da 6ª feira da semana 
dos trabalhos.

COORDENADORES

Os seguintes arquitetos e urbanistas foram convidados pelo Curador 
dos Workshops, o arquiteto Wilson Edson Jorge, para as atividades de 
coordenação dos workshops específicos:

- Carlos Egídio Alonso (Cuiabá)
- Eduardo Della Manna (Manaus)
- Catharina Pinheiros C. S. Lima (Natal)
- Heliana Comin Vargas (Fortaleza)
- Eduardo Carlos Pereira (Belo Horizonte)
- Eduardo Alberto Cusce Nobre (Recife)
- Luiz Antonio Nigro Falcoski (Porto Alegre)
- Pedro Sales (São Paulo)
- Nelson Andrade (Rio de Janeiro)
- Liane Makowski Almeida (Brasília)

- Patrícia Bertacchini (Curitiba)
O Consultor dos Workshops será o arquiteto Carlos de La Corte, da Co-
missão da Copa 2014 da FIFA.
A Colaboradora da Coordenação será a Arq. Adriana Blay Levisky.
Participaram, ainda, membros das equipes de pesquisa da cooperação 
científica entre o NUTAU/USP - Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e LERI - London 
East Research Institute, sob a coordenação dos professores Lamartine 
DaCosta (NUTAU/USP) e Álvaro de Miranda (LERI). Haverá também o 
acompanhamento técnico do engenheiro Thomaz Assumpção da Urban 
Systems Brasil, que fará apresentações sobre dados mercadológicos e 
infraestruturais das cidades-sede nas terças feiras de manhã.

PERÍODO DOS WORKSHOPS

Aconteceram 3 (três) ou quatro (quatro) workshops por semana, durante 
3 (três) semanas, nos meses de novembro e dezembro de 2009, no Ter-
ceiro Pavimento do Pavilhão Bienal no Parque Ibirapuera em São Paulo, 
das 9h às 18h.

Foram quatro dias para cada workshop (de 3ª a 6ª feira), com a seguinte 
programação básica:

3ª feira: Apresentações técnicas sobre as cidades-sede, discussões 
conceituais e sessão de brain-storming.
4ª feira: Desenvolvimento de ideias de projeto urbanístico.
5ª feira: Elaboração das propostas de projetos de qualificação urbana.
6ª feira: Pela manhã, conclusões dos trabalhos. À tarde, apresentação 
das conclusões, seguidas de debates entre os workshops da semana, no 
auditório da 8ª BIA, quando seriam objeto de discussão entre todos os 
membros dos workshops e o público em geral.

CICLOS DOS WORKSHOPS

1º Ciclo: 17 a 20 de Novembro - Cidades: Porto Alegre, Manaus e Rio de 
Janeiro.
2º Ciclo: 24 a 27 de Novembro - Cidades: Belo Horizonte, Curitiba, For-
taleza e Natal.
3º Ciclo: 01 a 04 de Dezembro - Cidades: Recife, Cuiabá, São Paulo e 
Brasília.

WORKSHOPS PARA A QUALIFICAÇÃO URBANA 
EM CIDADES-SEDE DA COPA 2014
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PRESENTATION

The holding of Workshops at 8th BIA aims to an enhancement of proposals that 
enlarge and consolidate the urban qualifying forecast for the area object of 
public intervention, in the twelve cities that will receive the Brazil Football World 
Cup, in 2014.
The contents of each workshop is not to be seen as a solution for the area in the 
city’s context, neither as a critic to the State forecast action (but critics may be 
done). Each workshop shall present more than one proposal or conclusion at the 
end of its works. The meeting is meant to be a crucible of ideas, which may or 
may not be considered by the public power, offering alternatives for the Cup’s 
official proposals in each city-seat, and enlarging the architects and town plan-
ners participation in a matter of great public interest.
The works fundamental variable shall be the tri-dimensional space as a basic 
element in the structuring of the proposals. Evidently, measures and directives 
linked to political, social, economical, etc, objectives may be object of each 
workshop final report. Only, they shall not overflow the report, minimizing the 
proposals of spatial nature.
The work made shall be object of a report to be presented, together with the 
other workshops of the week, in a specific session at the 8th BIA auditorium 
reserved for that end, during the week of the works Friday afternoon.    

COORDINATORS

The following architects and town planners were invited by the Workshops Cura-
tor, architect Wilson Edson Jorge, for the activities of coordination for the spe-
cific workshops:

- Carlos Egídio Alonso (Cuiabá)
- Eduardo Della Manna (Manaus)
- Catharina Pinheiros C. S. Lima (Natal)
- Heliana Comin Vargas (Fortaleza)
- Eduardo Carlos Pereira (Belo Horizonte)
- Eduardo Alberto Cusce Nobre (Recife)
- Luiz Antonio Nigro Falcoski (Porto Alegre)
- Pedro Sales (São Paulo)
- Nelson Andrade (Rio de Janeiro)

- Liane Makowski Almeida (Brasília)
- Patrícia Bertacchini (Curitiba)
The Workshops Consultant will be architect Carlos de La Corte, from FIFA 2014 
Cup Commission.
The Coordination Contributor will be Arch. Adriana Blay Levisky
Members of the scientific cooperation research teams between NUTAU/USP – 
Research Nucleus in Architecture and Town Planning Technology from University 
of São Paulo and LERI – London East Research Institute also participated, under 
the coordination of Professors Lamartine DaCosta (NUTAU/USP) and Álvaro de 
Miranda (LERI). There will also be the technical accompaniment of engineer 
Thomaz Assumpção from Urban Systems Brasil, who will make the presentations 
about market and infrastructure data in the cities-seat on Tuesday mornings. 

WORKSHOPS PERIOD

The workshops happened 3 (three) or 4 (four) per week, during 3 (three) weeks in 
the months of November and December, 2009, at the São Paulo Ibirapuera Park 
Biannual Pavilion, Third Floor, from 9:00 to 18:00 hours.

Each workshop took four days (from Tuesday to Friday) with the following basic 
program:

Tuesday: Technical presentations about the dities-seat, conceptual discussions 
and brain-storming session.
Wednesday: Urban project ideas development
Thursday: Urban qualifying projects proposals elaboration
Friday: During the mornings, conclusion of the works. In the afternoon, presenta-
tion of conclusions, followed by debates between the week workshops, at the 8th 
BIA auditorium, when they will be object of discussion among all the workshops 
members and the general public.

WORKSHOPS CYCLES

1st Cycle: November 17 to 20 – Cities: Porto Alegre, Manaus and Rio de Janeiro
2nd Cycle: November 24 to 27 – Cities: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza  AND 
Natal.
3rd Cycle: December 01 to 04 - Cities:  Recife, Cuiabá, São Paulo AND Brasília.

WORKSHOPS FOR URBAN QUALIFYING IN 2014 
WORLD CUP SEAT CITIES 
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ARQUIMOB
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O módulo de arte contemporânea ArquiMob coordenado pelo arquiteto 
Carlos Zibel para 8ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 
instaura nos espaços intersticiais do edifício - aqueles espaços rema-
nescentes dos fluxos, das funções e das ocupações principais -, condi-
ções que se abrem para uma nova relação estética.
Essa estratégia da diferença, como dizem Deleuze e Derrida, contribui 
para um espaço propício à emergência de acontecimentos artísticos e 
culturais, baseados nas relações intra-pessoais e afetividades que os 
trabalhos instigam. 
São três trabalhos, três meios e três expressões que se enredam com 
o espaço e solicitam para sua completude um público participador, na 
expressão do Hélio Oiticica. Próximo à entrada principal Human Being 
do Manifesto 21.TV, na rampa que leva ao primeiro nível Natureza Ur-
bana #3: carro verde do Coletivo Bijari e, no pilar central das rampas 
Arquitetura Interativa do Luis Carli.
Os artistas do ArquiMob estarão, ainda, em um Debate aberto ao pú-
blico, previsto para o sábado do dia 21 de novembro das 15 as 18 hs 
com outros convidados, entre eles, Marcos Moraes, Giselle Beiguelman 
e Marcelo Bicudo. 

Obras do módulo ArquiMob na 8ª BIA-SP:

• Luis Carli - Arquitetura Interativa: projeções em complexidade orga-
nizada
A instalação é composta por uma projeção em grande proporção de um 
software gráfico generativo, um programa com centenas de partículas 
com comportamento gráfico, que devido às possibilidades de relação e 
troca de informação entre si e com o ambiente se auto-organizam em 
composições gráficas sempre novas e inesperadas.
Além de trocar informação entre suas partículas internas a instalação 
se relaciona com o ambiente em que está inserida e as pessoas que 
ocupam o mesmo. O movimento de pessoas em volta da projeção em-
purrará e mexerá as partículas do sistema, levando as imagens a se 
reconfigurarem e se reorganizarem de novos modos.
Dessa forma a projeção desse sistema gráfico modificará o ambiente 
em que foi inserido, do mesmo modo que ele é modificado pelo am-
biente em que está inserida, em uma relação recíproca e mútua. As 
composições projetadas serão sempre únicas, emergindo do entrelaça-
mento entre o espaço, como as pessoas se apropriam desse espaço, e o 
comportamento gráfico das partículas do sistema.

• Grupo Bijari - Natureza Urbana: carro planta
O Carro Planta é  uma das configurações do Projeto Natureza Urbana, 
que tem por objetivo ocupar com vegetação objetos de mobiliário ur-
bano para realizar a clássica pergunta: “Para quem o espaço urbano 
é feito?”
Para nós as respostas são claras. Não queremos a rua como o espaço 
exclusivo para a  troca de mercadorias e sim como o espaço para a vida 
pública.
O Projeto Natureza Urbana tem como meio de atuação a ocupação sub-
jetiva da expressão simbólica do grande capital internacional: o billbo-
ard, o container e o carro: a publicidade, os agentes gentrificadores e 
o rodoviarismo.
Convidados pela Bienal Internacional de Arquitetura, o BijaRi faz a 
mesma pergunta para os cidadãos de São Paulo e apresenta, atra-
vés desse dispositivo, uma alternativa de como deve ser a cidade que 
queremos.

• Manifesto21.TV – Human Being
A instalação de um carrinho de ambulante no saguão da Bienal estabe-
lece a confrontação do outro e da diferença. Situação tantas vezes ma-
quiada pelos próprios arquitetos que, para dizer a verdade, raramente 
têm a oportunidade de acolher as demandas culturais, para não dizer, 
as socioeconômicas, de parcelas enormes da população das grande 
cidades cidades. Manifesto21.TV dá voz e faz refletir a situação de 
alienação e exclusão que a arquitetura e o urbanismo do meio urbano, 
tantas vezes favorecem. 

ARQUIMOB
O ESPAÇO DOS ACONTECIMENTOS 

CARLOS ZIBEL COSTA 
Professor Associado na graduação e na pós-graduação da Universi-
dade de São Paulo junto aos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e de 
Design. Atual Coordenador do Curso de Design da FAUUSP
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The contemporary art module ArquiMob, coordinated by architect Carlos Zibel 
for the 8th São Paulo Biannual International of Architecture establishes at the 
building’s interstitial spaces – those spaces remnant from the flows, the func-
tions and the main occupations –, conditions which open themselves to a new 
aesthetic relation.
This difference strategy, as say Deleuze and Derrida, contributes for a space fa-
vorable to artistic and cultural happenings appearance, based on intrapersonal 
relations and affectivity which the works provoke.
They are three works, three mediums and three expressions that entangle them-
selves with the urban and architectonic space and request for their completion 
a participating public, in Hélio Oiticia’s expression. Close to the main entrance 
Human Being from Manifesto21.TV, at the ramp leading to the first level Human 
Nature #3: green car from Bijari Group and at the ramps central column Interac-
tive Architecture from Luis Carli.
The ArquiMob artists will be yet in an open public Debate, scheduled for Sat-
urday, November 21, from 15 to 18 hs with other guests, among them Marcos 
Moraes, Giselle Beiguelman e Marcelo Bicudo.      

ArquiMob module works at 8th BIA-SP:

• Luis Carli Interactive Architecture: projections in organized complexity
The installation is composed by a projection in large scale of generative graphic 
software, a program with hundreds of particles  with graphic behavior, which 
due to the information relation and exchange possibilities, with each other and 
with the environment, auto-organize themselves in graphic compositions always 
new and unexpected. Besides exchanging information between the internal par-
ticles the installation establishes relations with the environment in which it is 
inserted and the persons in it. People’s movement around the projection will 
push and move the system’s particles, making the images to reconfigure and 
reorganize themselves in new ways.
This way this graphic system’s projection will modify the environment in which 
it is inserted, the same way it is modified by the environment it was inserted in,  
in a mutual and reciprocated relation. The projected compositions will always be 
unique, appearing from the interlacement between the space, the way people get 
hold of it and the system’s particles graphic behavior.

• Bijari Group – Urban Nature: green car
The Green Car is one of the Urban Nature Project’s configurations, that aims to 
occupy with vegetation urban furniture objects to perform the classical question: 
“To whom is the urban space made?”
For us the answers are clear: We don’t want the street as a space exclusive for 
goods exchange, but as a space for public life.
The Urban Nature Project has as acting medium the subjective occupation of the 
big international capital symbolic expression: the billboard, the container and 
the car: the publicity, the gentrifying agents and the highway lifestyle.
Invited by the Biannual International of Architecture, BijaRi asks the same ques-
tion to São Paulo citizens and presents, through this device, an alternative of 
how the city we want should be.

• Manifesto21.TV – Human Being
The installation of a street vendor cart at the Biannual lobby established a con-
frontation with the other and the difference. Situation so many times made up 
by the architects themselves who, to tell the truth, seldom have an opportunity of 
giving heed to the cultural, not to mention the socioeconomic, demands of huge 
portions of the big cities population. Manifesto21.TV gives voice and induces 
reflection upon the alienation and exclusion state which the urban milieu archi-
tecture and urbanism so many times favor. 

ARQUIMOB
THE HAPPENINGS SPACE 

CARLOS ZIBEL COSTA 
Graduation and Post-Graduation Associated Professor at University of São Paulo 
for the Courses of Architecture and Town Planning and of Design. Current Coor-
dinator for the Design Course of FAUUSP
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Surface, epidermis, dermis, hypodermis, adipose, glandular, 
fibrous and muscular tissue, bones, a place, Soul. An invis-
ible place where we grow and expand our cover from inside 
out and from outside in.
After the skin comes the clothing and at last the house. 
Third skin.
The Installation Soul’s Architecture seeks for people partici-
pation while they experiment and grasp the space, the act of 
wrapping inside the cocoons that hold Hélio Oiticica’s Paran-
golés essence.
The participation goal takes us to the artist’s words: “to give 
the man, today’s individual, the possibility of experiment-
ing the creation, of discovering through participation, sev-
eral kinds of participation, something that for him/her holds 
some meaning.”
When allowing for the possibility of experimenting the cre-
ation, of finding out, through interaction, something that 
holds a meaning, the individual will sense and search in 
his/her memory, in his/her living experience, his/her soul’s 
architecture...

Marina Inoe
Plastic Artist 

Superfície, epiderme, derme, hipoderme, te-
cido adiposo, glandular, fibroso e muscular, 
ossos, um lugar, Alma. Um lugar invisível 
onde crescemos, expandimos nosso envoltó-
rio de dentro para fora e de fora para dentro.
Depois da pele vem a indumentária e por fim 
a moradia Terceira pele.
A Instalação Arquitetura da Alma busca a 
participação do público ao experimentar e 
vivenciar  o espaço, o ato de se revestir nos 
casulos que possuem a essência dos Paran-
golés de Hélio  Oiticica.
O objetivo da participação nos leva às pala-
vras do artista: “dar ao homem, ao indivíduo 
de hoje, a possibilidade de experimentar a 
criação, de descobrir pela participação, esta 
de diversas ordens, algo que para ele possua 
significado.”
Ao proporcionar a possibilidade de experi-
mentar a criação, de descobrir, pela intera-
ção, algo que possua um significado, o indi-
víduo irá perceber e buscar em sua memória, 
em sua vivência vivida, a arquitetura de sua 
alma...
 
Marina Inoe
Artista Plástica

SOUL’S ARCHITECTURE
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COM TECIDOS
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“A dream come true, a flight through the biannual space. I 
thank the architect Bruno Padovano who invited me, IAB that 
reaffirmed the invitation and, above all, my team who executed 
my flights with much love and care.”

Loira

“Um sonho realizado, um voo pelo espaço 
da bienal. Agradeço ao arquiteto Bruno 
Padovano que me convidou, ao IAB que 
reiterou o convite e principalmente à mi-
nha equipe que realizou com muito amor 
e carinho meus voos.”

Loira

FABRIC INSTALATION
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Scenic intervention
of Coletivo Urbano de Teatro (Theater Urban Collective)

Presentations occurred on 11/28 and 12/05 afternoons, at the 
Biannual Pavilion’s internal ramp.

Synopsis
Inspired on Ítalo Calvino’s Invisible Cities and on view 
point’s scenic technical language, journey / 4 acts tells the 
journey of a travelers’ group.
Seven actors-musicians use forms (of the space, of their own 
bodies), trajectories and speeds as sources for the creation of 
small movement dramaturgy pieces, which propose a look (now 
poetic then critical then good-humored) at the city as a human 
relationships space-time.

Execution: Theater Urban Collective
Cast: Antonio Terra; Cristiano Meireles; Fernando Gimenes; Juliana 
Osmondes; Laura Fajngold; Mariana Delgado; Wiliam Simplício
Dramaturgy and general direction: Tábata Makowski
Musical direction: Cristiano Meireles
Preparation in view points: Roberta Nazaré
Costume design: Éder Lopes

Intervenção cênica 
do Coletivo Urbano de Teatro

As apresentações aconteceram nas tar-
des de 28/11 e 05/12, na rampa interna 
do Pavilhão da Bienal.

Sinopse
Inspirada nas Cidades Invisíveis de Íta-
lo Calvino e em elementos da técnica-
linguagem cênica view points, jornada/4 
atos conta a jornada de um grupo de via-
jantes. 
Sete atores-músicos utilizam formas (do 
espaço, de seus próprios corpos), traje-
tórias e velocidades como matrizes para 
a criação de pequenas dramaturgias de 
movimento, as quais propõem um olhar 
(ora poético ora crítico ora bem humorado) 
para a cidade como um espaço-tempo de 
relações humanas.

Realização: Coletivo Urbano de Teatro
Elenco: Antonio Terra; Cristiano Meireles; 
Fernando Gimenes; Juliana Osmondes; 
Laura Fajngold; Mariana Delgado; Wiliam 
Simplício
Dramaturgia e direção geral: Tábata 
Makowski
Direção musical: Cristiano Meireles
Preparação em view points: Roberta Nazaré
Figurino: Éder Lopes

JORNEY/4 ACTS
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TÉRREO E MEZANINO
espacialidade             conectividade

MAPAS DA
EXPOSIÇÃO



287

1O PISO

2O PISO
sustentabilidade

originalidade

EXPOSITION MAPS
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