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Resumo

A presente dissertação estuda as características dos

concursos de arquitetura enquanto processo de produção

arquitetônica. Em sua primeira parte, caracteriza os eventos a

partir da investigação de seu desenvolvimento num contexto

histórico e da fisiologia específica que os distingue. Para tanto,

são comentados os métodos e processos usualmente utilizados,

assim como, a regulamentação específica aplicada no Brasil e

no exterior, entre outros aspectos. A narrativa de casos relevantes

ilustra esta primeira abordagem. Em sua segunda parte, o trabalho

aborda a experiência brasileira, apresentando um relato dos

principais eventos realizados no século XX. Este relato fornece

os subsídios necessários para o estudo particular da cidade de

São Paulo. Após um relato sobre o estabelecimento dos processos

no decorrer da história da cidade, focaliza especificamente a

produção paulistana dos anos 90, buscando identificar a

importância dos concursos no desenvolvimento da arquitetura

contemporânea. Em sua conclusão, o trabalho discute algumas

hipóteses acerca dos eventos apresentados, relacionando os

aspectos levantados na primeira parte do trabalho aos descritos

na segunda.

Abstract

This dissertation studies competitions as a means of

architectural production. The first part studies the development

of events inside the historical context and its specific physiology.

The methods and procedures generally used and specific legal

systems applied in Brazil and abroad are also studied. The

narrative of relevant cases illustrates this approach. The

Brazilian experience is studied in the second part, presenting

some relevant cases that took place in the 20th century. This

background provides the necessary understanding for a

particular research on the city of São Paulo. After a short

narrative about the history of these procedures, the work

focuses on the 90’s production searching for the competitions

real contribution to the creation and development of a

contemporary architectural language. The final remarks discuss

the relationship between aspects presented in the first part of

the dissertation and the cases listed in the second.
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1. Introdução
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1.1 Caracterização do objeto de estudo:

1.1.1 O que define um concurso de arquitetura:

Quando temos um mesmo problema a ser resolvido, onde

as soluções devem ser apresentadas observando igualdade de

prazos e condições entre os concorrentes, temos caracterizado o

concurso.

Entre as características principais do concurso de arquitetura

está a simultaneidade. Esta simultaneidade das propostas é de

máxima relevância, uma vez que coloca a discussão de um

determinado problema, num período de tempo determinado e finito,

inserido numa época e contexto específicos.

Estas variantes presentes na realização de um concurso,

esteja ele inserido em qualquer uma das suas tipologias possíveis,

são indispensáveis na criação e desenvolvimento dos objetos

arquitetônicos.

Aliado à simultaneidade está o caráter não apenas

competitivo, mas a característica de evento catalisador do debate

e da discussão.

No concurso um problema idêntico é oferecido a todos os

concorrentes, que são sujeitos a regras estabelecidas tanto no que

diz respeito ao comportamento dos participantes quanto aos

requerimentos do projeto pretendido.

Neste tipo de processo o vencedor é escolhido por um júri

Concurso (do latim concursu): Ato ou efeito de concorrer. Afluência,
concorrência. Cooperação, ajuda. Certame. Provas documentais ou práticas
prestadas pelos candidatos a certo cargo público.

Concorrência: ato ou efeito de concorrer. Competição, rivalidade.
Competição: busca simultânea, por dois ou mais indivíduos, de uma

vantagem, uma vitória, um prêmio.
Certame: luta, combate, contenda, briga. Debate, discussão. Ato

público de certo relevo em que diferentes entidades competem ou concorrem
para estabelecer uma graduação de valores. (1)

Concorrer (etmologia): do verbo contribuir, cooperar. Concurso: ato
ou efeito de concorrer (origem da palavra - 1570). (2)

________________
(1) CUNHA, Geraldo. “Dicionário Etmológico Nova Fronteira”.RJ.1999.
(2) FERREIRA,Aurélio Buarque de Holanda. “Novo Aurélio Século XXI”. Nova
Fronteira. RJ. 1999.
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independente e soberano, que deve ainda gerir o encaminhamento

do processo de maneira a fornecer igualdade de condições e buscar

a melhor solução de acordo com as condições do edital fornecido.

Como procedimento padrão estipula-se que, elaborado o

programa, os arquitetos se inscrevem e são convidados a responder

às questões do edital dentro de certos padrões impostos e, após a

entrega dos trabalhos solicitados, acontece o julgamento.

Os concursos podem ser classificados tipologicamente em

de idéias, de projeto, de projeto completo, e ainda direcionados

apenas a escolha de um arquiteto e não de um projeto específico.

Na sua maioria são eventos que acontecem em uma ou

duas fases e podem ser abertos a todos os profissionais

interessados ou impor restrições de participação, seja através de

convite expresso pelo promotor ou a partir de exigências curriculares

específicas do profissional interessado.

Encarado como competição, deve oferecer prêmios,

diferentemente dos meios usuais de contratação onde o trabalho é

requerido já baseado em negociação de honorários.

Porém, o processo deve também estipular regras de

contratação e salvaguardo dos direitos autorais dos profissionais

envolvidos.

Entre os procedimentos básicos adotados, destaque para a

necessidade da garantia do anonimato, assim como a de se

documentar o material apresentado, tornando os resultados públicos.

1.1.2 O concurso como processo de produção

arquitetônica:

Numa conversa com estudantes, Le Corbusier certa vez

disse: “A história tem sido meu único professor” .( TOSTRUP, 1999)

Porém, a história da arquitetura não está completa se nos

referirmos apenas ao que foi construído.

Importantes projetos de arquitetura não foram de fato

realizados. Muitos destes foram pensados para concursos de

arquitetura, e nestes casos, como só o primeiro colocado é

desenvolvido, os outros premiados e demais concorrentes acabam

esquecidos.

Os concursos, no processo de produção de arquitetura, vêm

se tornando eventos cada vez mais comuns e são interessantes

pelo fato de que as atas dos júris, os memoriais dos inscritos e as

reportagens decorrentes dos eventos, contém informação que reflete

um momento da produção arquitetônica, espelhando parte

importante de sua história.

Arquitetos renomados ou não, inovadores ou conservadores,

de posturas divergentes, têm sua obra inserida no panorama da

produção contemporânea, num determinado tempo e espaço com

uma motivação específica, possibilitando a discussão do momento

e a comparação de soluções diversas adotadas para um mesmo

problema.

Os concursos criam oportunidades para os arquitetos
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demonstrarem sua capacidade técnica e criativa desenvolvendo

projetos aos quais não teriam acesso pelas vias normais de

contratação e leis de mercado e, possibilitam aos mais jovens

oportunidades para prática do ofício e acesso a temas de maior

complexidade.

Neste contexto, também podem agir como forma democrática

de diálogo entre o poder público e os cidadãos no processo de

conformação das cidades.

Daí a importância de se entender como os concursos

interagem na formação, divulgação e consolidação de novos

conceitos, do desenvolvimento da arquitetura e na transformação

do ambiente urbano.

Certame, palavra de origem romana que define competição,

tem seu significado relacionado à noção de certeza e ilustra bem a

dimensão desta colocação. As pessoas que possuem a autoridade

de fazer planos e realizá-los, se utilizam do processo para ter a certeza

do melhor resultado possível.

Remetendo a um significado mais utópico, da concepção

olímpica, as competições carregam não somente o sentido de

vencer, mas também de compartilhar mudanças e conhecimentos,

descobrir limites e excedê-los.

Os concursos ainda são interessantes pela peculiaridade

do caráter retórico dos textos que acompanham os projetos,

oferecendo uma oportunidade única de se estudar a relação entre

o desenho e o texto para o entendimento do projeto, onde a retórica

se torna peça de extrema importância, pois todos os níveis da

apresentação envolvem proposições e persuasão e, o sucesso de

um projeto depende em grande parte da força de seus argumentos.

A promoção de concursos internacionais tomou força com o

movimento moderno e a internacionalização da arquitetura, quando

arquitetos de todo o mundo buscavam compartilhar experiências e

encontraram nos concursos um eficiente canal para divulgação de

um ideário novo.

A União Internacional dos Arquitetos (UIA) defende a adoção

de concursos, sobretudo os internacionais, como meio apropriado

para escolha de projetos que busquem simbolizar uma era ou

civilização, incentivar o interesse por temas de alcance internacional

e de uso coletivo, atender a demanda por novas tecnologias,

valorizar temas negligenciados, encorajar a criatividade, revelar

novos talentos, estimular o ensino e a educação e enfatizar o

exercício da arquitetura e seu papel na sociedade.

No panorama mundial, grandes nomes se revelaram através

da participação em concursos, assim como marcos referenciais da

produção arquitetônica se lançaram através dos mesmos.

Alguns arquitetos tiveram momentos de sua carreira

intimamente relacionados à sua participação em concursos, como

por exemplo Alvar Aalto que participou de pelo menos uma centena

de  eventos, sendo premiado em 55 (cinquenta e cinco), obtendo a

primeira colocação em 25 (vinte e cinco) deles. (HELANDER, 1998)

Por outro lado, personalidades importantes, como Frank
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Lloyd Wright, Guerrit Rietveld e Louis Kahn se posicionaram contra

este tipo de processo.

O arquiteto J.J.P. Oud escreveu em 1954:

“É precisamente a incessante troca de argumentos entre os

desejos do contratante e as idéias do arquiteto que faz da arquitetura

e do ato de construir uma atividade que espelha as necessidades

da sociedade, e neste aspecto os concursos são inadequados,

porque criam um hiato entre este contato, tornando discurso o que

deveria ser realidade de aço e pedra”. (TOSTRUP, 1999)

Os concursos podem assumir um papel importante quando

institucionalizados, como no caso da França, que passou por um

reerguimento de sua produção arquitetônica nas últimas décadas,

intimamente relacionado com a decisão do governo de escolher

através de concurso o projeto de qualquer obra pública, por menor

que fosse.

Desta iniciativa surgiu uma legislação interessante que

regulamenta detalhadamente os meios de escolha e contratação

de obras pelo poder público. Deste período podemos citar os

concursos para o Parc La Villette e para a Ópera Bastille em 1982 e

para o bairro La Défense em 1983.

Os anos 80 se mostraram favoráveis à realização de

concursos em toda a Europa e podemos creditar o fato a um período

de transições e questionamentos quanto aos rumos da arquitetura

contemporânea.

O Brasil, embora com menor tradição, também tem a história

de sua arquitetura pontuada por momentos importantes marcados

por tais procedimentos.

Ramos de Azevedo, importante figura para a arquitetura

paulista, no início de sua carreira, participou de alguns concursos,

como o para a Nova Santa Casa Paulistana e o controverso concurso

para o Monumento do Ipiranga, que despertou grande interesse na

mídia da época.

Este interesse é comparável ao episódio do Concurso do

Palácio do Governo de São Paulo em 1927, com envolvimento do

arquiteto Flávio de Carvalho, que se utilizou por diversas vezes

das ocasiões criadas pelos concursos para lançar idéias e provocar

discussões, independente dos resultados alcançados.

Estes eventos envolveram a elite intelectual da cidade em

torno de uma discussão sobre arquitetura, ocupando espaço nos

meios de comunicação em geral, em momentos distintos da história.

Um exemplo importante para a nossa arquitetura foi a recusa

da realização do projeto em linhas acadêmicas, vencedor do

Concurso para o Ministério da Educação no Rio de Janeiro em

1935, de autoria do arquiteto Archimedes Memória, professor da

Escola de Belas Artes. Os prêmios foram pagos mas o vencedor

não foi executado. Lúcio Costa foi encarregado de realizar um novo

projeto, convidando os outros funcionalistas desclassificados e Oscar

Niemeyer a formar uma equipe única e, Le Corbusier para atuar como

consultor.

O edifício resultante se tornou obra referencial e, neste caso,
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seria interessante imaginar que rumos a arquitetura brasileira teria

tomado se o resultado inicial do concurso fosse acatado.

Outro momento importante foi o concurso para Brasília. A

recusa da oferta de Le Corbusier pelo governo e a opção pela

realização de um concurso nacional para a escolha do Plano Piloto

resultaram em uma das realizações urbanísticas mais discutidas

no cenário nacional e internacional.

O resultado causou polêmica ocupando considerável espaço

na mídia e, a participação dos profissionais colocou em discussão

as idéias do movimento moderno, registrando um momento

importante da arquitetura brasileira e como vários de seus principais

expoentes se posicionaram.

A recente promulgação da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 que

estipula a obrigatoriedade de concursos para edifícios públicos,

impulsionou novamente a discussão sobre a regulamentação e

validade dos processos, assim como sua participação no

desenvolvimento e consolidação do cenário profissional.

Questionamentos e discussão sobre a validade dos

processos sempre existirão, assim como posicionamentos

favoráveis e contrários, mas o fato é que o concurso, encarado

como processo de contratação profissional, está presente e cada

vez mais se insere na realidade de produção da arquitetura.

Um entre outros métodos de contratação e relacionamento

entre cliente, arquiteto e sociedade, deve ser considerado como

tal, como um processo, que merece ser estudado e discutido.

Hoje podemos perceber uma nova internacionalização em

curso, diretamente ligada à globalização e suas consequências no

mercado, abolindo fronteiras. Neste novo contexto, canais de troca

como os concursos continuam a ser utilizados e ganham novos

impulsos.

Cabe salientar que, em sua maioria, os objetos resultantes de

tais processos são obras de caráter público, institucional e de forte

presença na organização social-urbana das cidades, o que reforça a

necessidade de um estudo sobre tais procedimentos.

1.1.3 Enfoque:

Os concursos podem produzir ótimos resultados, mas

também podem ser responsáveis por grandes equívocos. Esta

dubiedade de resultados suscita o questionamento sobre a validade

e legitimidade dos processos.

Embora relacionados a uma noção de certeza da melhor

escolha, recentemente não faltam exemplos de resultados

equivocados, colocando em questão os procedimentos adotados.

Porém, este parece não ser um problema recente e, muito

menos, restrito à produção nacional.

Um exemplo clássico é o concurso para a escolha da Sede

da Liga das Nações Unidas de Genebra, em 1927 que, contando

mais de 300 (trezentos) inscritos, não chegou a um resultado final,

com 09 (nove) trabalhos sendo premiados, mas nenhum declarado
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vencedor. Mesmo fracassando na essência de sua realização, até

hoje suscita discussões.

O concurso para a ampliação do Museu do Prado, realizado

em 1995, também aglutinou momentos de euforia e total decepção.

O evento que contou com a participação de nomes importantes da

arquitetura internacional entre participantes e júri, com mais de

1500 (mil e quinhentas) inscrições, resultou num evento fracassado

que não conseguiu chegar a um projeto vencedor, considerado por

muitos como mero ato propagandístico.

Apenas dois anos depois foi organizado um novo concurso,

com escopo diferente, entre os 10 (dez) finalistas do evento anterior

e, em dezembro de 1998, foi declarado vencedor o projeto do

arquiteto Rafael Moneo.

A não execução dos projetos parece ser também mais

constante do que deveria, como no caso do concurso para o

Pavilhão Brasileiro da Expo Sevilha realizado em 1990/91. Sob a

alegação de falta de verba, o projeto vencedor não foi realizado,

mas o evento alavancou discussões sobre os rumos de nossa

arquitetura, da sua própria organização e dos resultados obtidos.

Um concurso é um meio para se alcançar um fim e não

pode se tornar um fim em si mesmo, por isso é fundamental a

discussão dos resultados para que se aprimorem os processos.

Os concursos não podem assumir o papel de meros

pagadores de prêmios sem a efetiva implantação do objeto. É

preciso evitar que se tornem eventos viciados sempre com os

mesmos participantes e júri.

A confiabilidade do processo é o que assegura que

profissionais estabelecidos também se envolvam nas competições,

que não devem se tornar interessantes apenas aos jovens, e

depende da cuidadosa elaboração do edital e da sua correta

interpretação, cabendo aos organizadores o cuidado para que todos

os inscritos recebam as mesmas informações e um julgamento

imparcial.

Os concursos devem se comprometer também com o

desenvolvimento da atuação do profissional, como fórum para se

discutir a evolução do ofício do arquiteto.

Por outro lado, o cliente deve sentir-se confortável no

processo, com a certeza de que a solução escolhida atenderá às

suas necessidades, para desta forma tornar-se um procedimento

atraente também ao consumidor privado.

Finalmente, é imprescindível o interesse da crítica e do

mercado editorial nos eventos, pois estes são os canais apropriados

e necessários para a propagação e discussão de conceitos,

possibilitando uma análise dos resultados e sua inserção num

contexto histórico, traçando rumos para a produção contemporânea.

É neste contexto que se insere esta pesquisa, buscando

formar um repertório que permita refletir sobre o assunto.

A delimitação de tempo e lugar - eventos realizados no século

XX, com especial atenção ao caso da cidade de São Paulo - se deu

em virtude da determinação de um campo que poderia ser útil tanto
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na arena de discussões profisisonais como no ensino, e que levasse

à compreensão da situação contemporânea da prática profissional.

O trabalho pretende realizar uma leitura do material publicado

a respeito, o que fornecerá em boa medida a leitura e análise do

posicionamento dos júris, da crítica e a resposta do mercado de

trabalho, a partir da leitura de obras concluídas, projetos abandonados,

participação dos arquitetos atuantes e outras condicionantes.

Infelizmente, ainda permanecerá a lacuna do estudo das

“arquiteturas perdidas”, daqueles projetos apresentados e não

premiados, que continuam desconhecidos e à parte das discussões.

Para um desenvolvimento futuro, a partir da radiografia de

um evento isolado, com a pesquisa e catalogação de todos os

projetos apresentados, seria possível recuperar tais arquiteturas,

e analisar a fundo as interfaces com o processo.

1.2 Relevância:

Eventos controversos, duramente criticados ou

ardorosamente defendidos, indiscutivelmente geram o interesse

por parte do arquiteto, da crítica e dos meios acadêmicos.

O estudo da história destes eventos fornece subsídios para o

entendimento deste interesse, pois permite o conhecimento dos

produtos decorrentes e uma caracterização dos profissionais

envolvidos.

Através deste estudo podemos explorar o fato de que tanto o

arquiteto consagrado quanto o iniciante se fascinam com a

possibilidade de colocar suas idéias em discussão.

Como já mencionado, o Brasil teve momentos importantes

de sua história arquitetônica diretamente relacionados com a

realização ou não de concursos de arquitetura.

A partir desta constatação, podemos questionar qual teria

sido até então a participação destes eventos no processo de

formação da arquitetura brasileira e, especificamente na produção

paulistana.

Constatada a relevância do tema, se faz necessário entender

a fisiologia dos eventos, os métodos e processos utilizados, assim

como a legislação e participação dos órgãos de classe, a opinião

da crítica e dos profissionais atuantes.

O concurso, se encarado como método lícito de contratação,

mediando relações de contratação, precisa ser estudado no que

diz respeito aos procedimentos utilizados. Esta leitura permite que

se identifique possíveis motivos de erros e acertos nos processos.

Outro ponto de interesse parte da constatação de que a

apresentação de projetos para concursos apresenta características

próprias, diferentes daquelas utilizadas na apresentação usual de um

projeto ao cliente.

A linguagem visual utilizada nos concursos, é diferenciada

e divide importância em igual parcela com os textos apresentados,

já que, na maioria dos processos, o arquiteto não está presente

fisicamente para defender seu projeto.
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Nos concursos, aparece um intermediador, na figura do corpo

do júri, que não é leigo e não é um corpo único, formado muitas

vezes por profissionais de diferentes repertórios e posicionamentos

profissionais, e este aspecto peculiar se reflete na organização da

argumentação dos concorrentes.

1.3 Objetivos:

A partir das constatações anteriormente colocadas, este

trabalho objetiva compilar informações e visualizar os produtos

resultantes.

A bibliografia sobre o assunto é restrita, caracterizada em

sua maior parte por um reduzido espaço nas publicações

especializadas e algumas reportagens especiais publicadas

esporadicamente.

O Instituto dos Arquitetos do Brasil guarda um arquivo não

muito sistematizado de dados e, a devolução dos trabalhos após o

término dos eventos impossibilita uma melhor catalogação dos

projetos apresentados.

Um dos trabalhos acadêmicos mais expressivos na área é

a dissertação de Maria Helena Flynn (FLYNN,1987), que faz um

completo levantamento da bibliografia existente. Este trabalho teve

prosseguimento no doutorado da mesma autora, que infelizmente

ainda não está disponibilizado para consulta.

Outro trabalho desenvolvido sobre o tema e publicado

recentemente, é a dissertação de mestrado de Alfredo del Bianco

(DEL BIANCO, 2002) que enfoca especificamente os concursos de

arquitetura na década de 90 em São Paulo.

O presente trabalho busca caracterizar os eventos, assim como

os profissionais envolvidos, a partir de uma amostragem que não é

totalizadora, mas busca ser expressiva. Não opta pela análise crítica

dos projetos, mas sim pela radiografia dos eventos através da

apresentação dos projetos premiados e a eventual repercussão

obtida pelos mesmos.

Busca ainda caracterizar a contribuição deste tipo de

procedimento na formação de um repertório da arquitetura

paulistana, a partir da identificação das obras e intervenções

resultantes.

O trabalho pretende traçar um histórico da produção

arquitetônica, relacionar a herança cultural deixada e o repertório

projetual a novos caminhos propostos para o projeto arquitetônico.

O estudo do caso particular de São Paulo, por sua realidade

urbana complexa e escola arquitetônica relevante para a arquitetura

contemporânea, permite realizar uma análise abrangente da

importância dos concursos para o desenvolvimento da linguagem

arquitetônica.

A partir dos dados levantados é possível traçar relações com

os demais processos de produção arquitetônica e levantar

questionamentos sobre quais motivos levariam o arquiteto a participar

destes eventos, quais os resultados materiais produzidos e, de que
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maneira estes interagem com o desenvolvimento do ofício do

arquiteto.

O estudo dos concursos  possibilita a análise de um recorte,

de um momento específico, onde podemos caracterizar como a

classe profissional se coloca diante de um mesmo problema, com

os mesmos prazos e iguais condições de trabalho.

1.4 Metodologia:

A partir do índice bibliográfico desenvolvido por FLYNN

(1987)  o trabalho buscou nas publicações citadas um contato direto

com as informações originalmente publicadas, numa primeira

aproximação do assunto.

Desta pesquisa surgiu a necessidade de entender não

apenas o contexto nacional, mas a história dos concursos no cenário

mundial.

Outro caminho desenvolvido foi a busca por outros trabalhos

acadêmicos, de onde surgiram duas referências fundamentais: o

trabalho de doutoramento de STRONG (1996) sobre os concursos

na Inglaterra, abordando especificamente a fisiologia dos eventos e,

o de TOSTRUP (1999) sobre a produção norueguesa, que aborda a

presença da retórica nos projetos apresentados em concursos.

A partir daí foi estabelecido um recorte temporal, o século XX,

e um limite  geográfico, a produção em São Paulo, limites que foram

se desdobrando, partindo de um universo amplo até a finalização do

trabalho, com o estudo específico da produção paulistana no final do

século XX.

A catalogação e organização das informações levantadas

foi organizada de maneira a buscar uma leitura visual, através de

fichas de trabalho, gráficos e tabelas, que permitiram uma visão

global da produção estudada. Esta aproximação do assunto permitiu

a formação de um repertório de referência, que permitisse traçar

comparações e estabelecer padrões.

Cabe salientar que o presente trabalho é bibliográfico em

sua essência, e busca compilar as informações arroladas nas

publicações pesquisadas.

1.5 Conteúdo:

Em sua introdução o trabalho apresenta o enfoque pretendido

do objeto de estudo, assim como os objetivos do trabalho.

A partir desta caracterização, o conteúdo desenvolvido foi

dividido em duas partes.

A primeira parte, formada pelos capítulos 2 e 3, busca

caracterizar o concurso de arquitetura a partir das referências na

história da arquitetura e do entendimento da fisiologia dos processos.

O capítulo 2 é dedicado a história dos eventos no panorama

mundial. Busca discutir a influência e presença das competições

no desenvolvimento da arquitetura, nos meios acadêmicos,

profissionais e da crítica, identificando o profissional que se envolve
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nos processos e suas motivações.

Apresenta um quadro de desenvolvimento, com um breve

relato da história destes eventos até os dias de hoje, comentando

acontecimentos referenciais e objetos decorrentes, assim como a

repercussão alcançada.

O capítulo 3 caracteriza o concurso a partir de suas

referências fisiológicas e conceituais. Busca identificar

características que diferenciam o produto resultante do concurso

de arquitetura daquele produzido pelos meios de contratação e

mercado profissional usuais.

Neste momento, o trabalho se volta para o levantamento da

legislação e normatização dos processos adotadas no Brasil e

exterior. Neste contexto, são pinçados depoimentos  e opiniões dos

meios profissionais e da crítica, num olhar que busca discutir

também a organização da prática profissional e o mercado de

trabalho.

Ainda neste capítulo, o trabalho se debruça sobre algumas

questões conceituais. Dois aspectos relevantes são ressaltados: a

presença da retórica nos documentos oficiais e textos que

acompanham os projetos e, o aspecto da imagem na representação

da arquitetura, sobretudo na especificidade da representação de

conceitos projetuais utilizados pelos concorrentes de uma

competição.

A segunda parte do trabalho, englobando os capítulos 4 e 5,

desenvolve um olhar sobre o caso brasileiro, caracterizando num

primeiro momento o cenário nacional, com um relato da evolução

dos eventos no país, apresentando dados quantitativos e obras

referenciais, seguido da caracterização do cenário paulistano,

identificando projetos, participantes, julgadores  e a aceitação dos

processos nos meios profissionais.

A partir desta caracterização fecha-se o universo nos anos 90

em São Paulo. Este trecho busca esboçar um panorama que permita

avaliar a aceitação e eficiência do concurso como meio de

contratação profissional e modificação do espaço urbano.

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho a partir de

um breve balanço sobre a participação dos concursos de arquitetura

como influência e referência para a produção contemporânea,  assim

como alguns comentários sobre os métodos e procedimentos

apresentados.

Nas conclusões estão colocadas as impressões do

pesquisador com relação ao assunto abordado.

Estas observações finais não tencionam o julgamento ou

estabelecimento de valores, mas buscam a constatação de

permanências e repetições nos procedimentos, preparando o

terreno para futuras discussões.
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2. História
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2.1. Considerações  preliminares

Concursos costumam ser eventos que fazem notícia,

gerando  polêmica. Alguns anos atrás foram publicados dois artigos

no jornal Sunday Times (em 1994), com diferentes pontos de vista

sobre a validade de sua utilização como método de seleção de

projetos de arquitetura.

O crítico Hugh Pearman se colocava contrário à  realização

dos mesmos, enquanto os arquitetos Richard Rogers e Mark

Girouard se posicianavam favoravelmente à sua utilização, cada

qual colocando motivos diversos para justificar seu posicionamento.

Essa diversidade de opiniões ilustra o tradicional quadro de opiniões

opostas em torno do assunto.(STRONG,1996)

Voltemos então à discussão inicial: seriam os eventos

“calcanhares de Aquiles do ofício” ou estaria faltando um melhor

posicionamento dos profissionais, organizadores e da crítica

especializada, a fim de sedimentar a credibilidade dos resultados

obtidos ?

Como poderíamos então julgar se um evento obteve

sucesso?  Se foi construído, se suscitou o surgimento de novas

linhas de pensamento, discussões e controvérsias ou a partir do

posicionamento da crítica a respeito?

Com certeza poderíamos enumerar diversos pontos de

interesse e conflito, ampliando ainda mais esta discussão.

A maioria dos processos realizados parece apresentar

sempre duas faces, com efeitos positivos e negativos. Concursos

podem gerar maus projetos, mas também maus projetos nascem

dos meios comuns de contratação.

O arquiteto Jean Nouvel declarou numa entrevista realizada

em Paris, em fevereiro de 1993 :

“(...) As apresentações para concursos poderiam se reduzir a cinco
páginas plotadas que compreendessem: o que tem que se dizer e como se vai
fazer ; ou seja, uma forma de conhecimento que proponha intervenções desta
forma e com esta forma. A primeira assinala um método que pode seguir uma
lógica coletiva similar à do resto das ciências (...), enquanto a segunda demanda
um prolongamento de um comportamento individual, de um desejo que persegue
um sentimento de conforto ao sair do panorama inabarcável da primeira parte,
um espaço aéreo ilimitado, e entrar em um espaço condensado e manejável
que consegue acumular ar, água, terra e fogo em uma porção concreta. Isto
causa certa tranqüilidade.Tanto a primeira parte como a segunda adquirem um
sentido genérico, sem nomear este ou aquele edifício, mas o edifício em geral
que é uma parte da matéria como pode sê-lo uma pedra, um peixe ou uma alga.
Não aparece a diferença edifício-contexto ou edifício-usuário, apenas um conjunto
de homens (forças) que em um momento dado passam por um lugar e paralisam
a transferência de forças para formar parte de um programa arquitetônico”.
(NOUVEL apud JORGE, 2001)

Esta pode ser uma visão particular do arquiteto, em muito

baseada em sua experiência e vivência profissional, mas coloca a

recorrente questão quando se trata do assunto concursos:

O que se deve esperar de um concurso? O que este deve

exigir dos concorrentes e quais resultados deve apresentar ?

Seriam os concursos meios de se conseguir a melhor

proposta finalizada ou deveriam caracterizar a busca pela idéia,

pelo conceito que oferece uma melhor possibilidade de
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desenvolvimento adequado?

E a partir da escolha de um caminho, como transportar o

campo das idéias para o campo da prática arquitetônica?

O projeto elaborado para a participação em um concurso,

sobretudo para seu autor, representa ainda a incessante busca

pelo significado particular do trabalho de cada profissional.

O assunto, indiscutivelmente, causa interesse e suscita aos

arquitetos um posicionamento a respeito, por isso se faz necessária

a discussão da influência e presença das competições no

desenvolvimento da Arquitetura, nos meios acadêmicos,

profissionais e da crítica, discutindo seu papel nesta história.

2.2 Sobre procedimentos:

Uma questão crucial, sempre abordada, diz respeito a

obrigação do promotor em contratar o arquiteto selecionado pelo

júri, diferenciando-se os concursos de projetos específicos e

concursos de idéias nos quais se pagam os prêmios, mas não se

contratam efetivamente os vencedores.

Outra questão reside no conflito entre se encontrar a melhor

solução ou o melhor arquiteto. No recente caso do edifício do Times

em Nova York, realizado no ano 2000, Renzo Piano foi escolhido

para ser o arquiteto responsável pelo projeto do novo edifício, mas

o projeto a ser desenvolvido não seria  necessariamente o

apresentado no concurso, refletindo a perpétua ambigüidade entre

arquitetura como uma arte ideal e uma atividade prática e

pragmática.

Este novo tipo de procedimento permite  ainda que se discuta

a questão da habilidade de cada profissional para encarar problemas

diferenciados.

Concursos elegem propostas e não projetos finalizados, daí

a necessidade de se escolher  a solução com o melhor potencial.

Teoricamente, a melhor proposta mostra o arquiteto que melhor

lidará com o problema.

Concursos encorajam questionamentos ou resultam em

conformismo? Como mercado de contratações os concursos

agraciam poucos, mas é preciso ver a sua importância no mercado

como exposição do trabalho dos arquitetos.

As publicações resultantes são importantes canais de

divulgação e discussão para a classe profissional, daí o

questionamento sobre a validade de concursos em que pouco ou

nada é publicado, ficando o conhecimento dos projetos

apresentados restrito ao círculo dos profissionais diretamente

envolvidos nos processos.

Os concursos constituem uma das raras oportunidades para

os novos mostrarem sua força e capacidade e  representam uma

oportunidade única de experimentação, pois o arquiteto fica livre

da relação de constante troca de informações e concessões que

ocorrem num projeto real.

Porém, justamente esta ausência é considerada uma falha
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do processo, pois para muitos, a troca de informações e o

relacionamento cliente e arquiteto, estariam no cerne da prática

profissional.

Um questionamento recorrente quando se trata do assunto

concurso, diz respeito a se realmente estes produzem melhores

edifícios. Como em qualquer outro processo seletivo parece ser

mais uma questão de probabilidade, que pode incorrer em erros e

acertos, mas é inegável que muitos dos maiores nomes da

arquitetura contemporânea construíram suas reputações baseados

em seus resultados em concursos.

Por outro lado, existe o fato de os promotores não quererem

se arriscar com uma equipe muito jovem, sem competência

comprovada para executar os serviços requeridos, pois o concurso,

ao não impor os tradicionais conceitos de credibilidade do mercado

abre espaço aos jovens.

Porém, este não pode ser considerado um entrave para sua

adoção, pois apenas uma pequena parcela das competições é

vencida por jovens e os problemas decorrentes de um primeiro

comissionamento improdutivo podem ser resolvidos através de

concursos em duas etapas ou com exigência de pré-qualificações

quando os temas abordarem uma maior complexidade.

Ainda podemos considerar que, historicamente, os

resultados decorrentes de jovens equipes vencedoras foram

satisfatórios e tais equipes desempenharam posteriormente bem

seus encargos.

Concursos costumam gerar controvérsias, mas ao gerarem

estas controvérsias criam oportunidades de se discutir questões

fundamentais da profissão.

Consomem tempo, dinheiro, energia e podem frustrar o

promotor ao forçar a contratação de um arquiteto/projeto que não

satisfaça os anseios e necessidades do cliente, mas quando isso

ocorre pode-se dizer que algo saiu errado na organização.

O processo, embora se  interponha ao contato entre arquiteto

e cliente, não pode ser um empecilho para a satisfação de ambos

os lados interessados.

 Buscar a institucionalização e regulamentação dos

concursos, justificando sua utilização contemporânea, sobretudo

para projetos de grande envergadura, parece ser o caminho mais

recomendado.

Um erro recorrente de abordagem da crítica e da classe

profissional é que geralmente não se fazem críticas gerais ao

sistema, buscando estabelecer parâmetros de procedimentos,  mas

somente aos resultados, quando de sua ocorrência, num contexto

onde geralmente outros interesses podem estar envolvidos.

Questionamentos à parte, os concursos ainda representam

uma prática democrática e aceita pelo meio profissional e o

conhecimento de sua história é o primeiro passo para a discussão

de sua validade.
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2.3 Evolução

Este ítem apresenta um relato da história dos concursos no

panorama mundial, abordando desde os exemplos mais ancestrais

até os contemporâneos, com especial atenção para aqueles

realizados no século XX. Este relato será desenvolvido de maneira

breve, ressaltando casos já celebrizados pela crítica internacional.

2.3.1 Antecedentes

Os concursos têm contribuído, como elemento provocador,

para a formação de idéias arquitetônicas por mais de 2500 anos.

Esta prática se originou com os ancestrais gregos e foi

conscientemente retomada na Renascença Italiana. No estudo

desta longa história, um dos pontos de interesse é a exploração de

como o sentido e a prática dos concursos de arquitetura evoluíram,

chegando às práticas adotadas nos dias de hoje.

Para tanto, se faz necessário desenvolver um senso histórico

de como as competições estão relacionadas com a prática

arquitetônica, incluindo o papel do arquiteto como artesão, as

políticas internas das instituições promotoras, assim como a

ambiência que influencia este conjunto de operações.

O concurso para um memorial da guerra na Acrópole no

século V antes de Cristo (448 A.C.) se desenvolveu num contexto

intimamente relacionado ao debate sobre o papel dos monumentos

nacionais, no qual o conselheiro do senado responsável pelo evento

determinava uma escala padronizada para a apresentação dos

desenhos, o que demonstra a preocupação com o estabelecimento

de condições justas, asseguradas a todos os  concorrentes.

Sabe-se que aconteceram eventos também na Idade Média,

porém os registros sobre estes são muito escassos.

Os dois concursos realizados para a construção da Catedral

de Florença constituem um primeiro passo de relevância na

sucessão histórica.

Em 1401 aconteceu o concurso para as Portas de Bronze

do Batistério de Florença, do qual participaram Lorenzo Ghiberti e

Filippo Brunelleschi. A participação no evento significou um marco

na carreira de ambos e este fato ilustra bem um lado mítico destes

eventos, relacionado à descoberta de novos talentos e à

comprovação de capacidade dos vencedores.

Nas academias francesas e italianas foi desenvolvida a

prática de concursos durante os séculos XVI, XVII e XII, na sua

maioria organizados em dois estágios, desde o croqui inicial até o

desenvolvimento completo do projeto, sendo parte fundamental da

educação e formação dos arquitetos.

As competições na Renascença eram realizadas sobretudo

para elevar o status dos próprios arquitetos. Tornaram-se um veículo

para o ensino dos jovens, de como entender e louvar seus

predecessores, movendo a competição da esfera da estrutura para

a da educação artística.
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Encarados como um meio de garantir a competência do

trabalho requerido, ajudaram a perpetuar a idéia do artista arquiteto

e da idealização do ato de projetar como um ato artístico da razão.

Com a Revolução Francesa e as mudanças econômicas da

Revolução Industrial os concursos foram adaptados para atender

aos requerimentos da profissão como instituição democrática e

extensão natural do mercado econômico.

Uma nova atenção foi dada aos programas essencialmente

utilitários, celebrados como um procedimento endereçado pela

primeira vez aos interesses e necessidade do âmbito público,  e

também pela primeira vez surgem conflitos entre as correntes de

pensamento, formas de concorrência e mercado de trabalho.

Na Inglaterra, os concursos foram adotados para toda a

sorte de empreendimentos, sobretudo no século XIX,  com a

expansão do mercado vitoriano liberalista,  e se tornaram quase

eventos do dia a dia por volta de 1840, onde se tem notícia da

média de pelo menos um evento por semana.

O concurso para a Casa do Parlamento, após o incêndio de

1834, famoso por sua repercussão na imprensa e opinião pública,

colocou em debate questões também de estilo, abrangendo a

polêmica formada à época sobre a adoção do Gótico ou o do

Elizabetano para os edifícios destinados às instituições públicas

inglesas.

A intensidade de reclamações e controvérsias geradas sobre

os procedimentos adotados nestes processos, chegaram ao âmbito

do RIBA e em 1872 um comitê cria regulamentos para os eventos,

com atitude similar acontecendo também na França, Alemanha,

Áustria e Estados Unidos da América.

A partir da evolução destas medidas regulamentadoras,

chegamos à formatação das competições modernas no século XIX:

abertas, anônimas, baseadas num programa que relata as

especificidades do sítio e programa e onde constam a lista do júri,

prazos e prêmios; procedimentos até hoje adotados como cerne

dos procedimentos.
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2.3.2 Concursos no século XX

Este relato busca não a totalização dos eventos, mas criar

uma amostragem, comentando eventos significativos, a partir de

uma leitura do mateiral publicado a respeito.

Três eventos significativos ocorridos entre os séculos XVIII

e XIX são correntemente citados na bibliografia existente sobre o

assunto: os concursos para os edifícios da Casa Branca em

Washington (1792), para o Parlamento Inglês em Londres (1814)

e para o Teatro da Ópera de Paris (1860/61).

 Edifícios de importância institucional e de forte significado

simbólico para seus países, denotam o interesse do poder público

pelos processos, sobretudo quanto à importância simbólica dos

edifícios.

Podemos notar também nestes eventos um crescente

interesse dos profissionais em atividade. Para o concurso da Ópera

foram registrados 170 (cento e setenta) participantes e para o

Parlamento Inglês 97 (noventa e sete) participantes. O concurso

para o edifício da Casa Branca, realizado em uma América ainda

nascente, apresenta um número mais reduzido de 07 (sete)

participantes, explicável pelo diferente nível de desenvolvimento e

sedimentação cultural dos países recém descobertos.

Podemos ainda citar como referenciais, os concursos para o

edifício do Reischstag de Berlim (1872-1882) que contou com

fig. 01
Casa Branca - Washington DC
projeto de James Hoban
construção: 1792 a 1830

fig.02
Edifício do Parlamento Britânico ,
Londres
projeto de Charles Berry
construção:1836 a 1870

fig. 03 e 04
Desenhos apresentados para o
Concurso da Ópera de Paris (1860/61)
Projeto de Charles Garnier
construção: 1861 a 1874

fig.05
Edifício do Reischstag, Berlim
projeto de Paul Wallot
construção:1883 a 1894
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189 (cento e oitenta e nove) participantes, e para a Exposição de

Paris (1890), celebrizado pela construção da Torre Eiffel e que

contou com 107 (cento e sete) participantes.

Na Europa do início do século XX profissionais importantes

como Otto Wagner, Henry Van de Velde, J. Hoffmann e Charles

Rennie Mackintosh, entre outros, envolveram-se em diversas

competições, marcando momentos importantes dos movimentos

artísticos e arquitetônicos de sua época, como por exemplo o caso

do  concurso para o Banco do Correio (1903) em Viena, Áustria,

diretamente relacionado com o desenvolvimento do movimento Arts

and Crafts. Neste evento dividiram o primeiro prêmio os projetos

de  Theodor Bach, Faszbender & Fremmel, Otto Wagner, Max

Freiherr e Tolk & Krausz. O projeto final coube a Otto Wagner.

A arquitetura finlandesa também teve seu desenvolvimento

relacionado ao envolvimento de seus principais expoentes em

concursos de arquitetura.

Eliel Saarinem participou de vários eventos e venceu o

Concurso para a Estação de Helsinque (1903).

No início da segunda década do século XX, foi realizado o

concurso para  o Plano Urbanístico de Canberra (1911), Austrália,

vencido por Walter Burley Griffin. Este foi um pioneiro  concurso de

urbanismo, apresentando a possibilidade da realização de

concursos não apenas para edifícios isolados.

Eliel Saarinem aparece entre os premiados, em segundo

lugar, e o terceiro prêmio foi concedido a Donat Alfred Agache,

figs.06 e 07
Projeto de Gustave
Eiffel, vencedor do
concurso para a
Exposição de Paris
(1890) e Projeto
apresentado por
Sebillot

fig.  10
Vista aérea da Cdade de Canberra

figs.08 e 09
Projeto vencedor
do concurso de
Tolk & Krausz
para  o Banco do
Correio  e
Edifício concluído
de Otto Wagner.
(1904/1906)

fig.  11
Estação de Helsinque
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figura conhecida para nós brasileiros no campo do urbanismo.

Ainda no início dos anos 20 aconteceu em Chicago,  Estados

Unidos, o concurso para a Chicago Tribune Tower (1922).

Este concurso para um arranha céu, que contou com 263

(duzentos e sessenta e três) participantes, foi celebrizado pela

completa e bem elaborada publicação do conjunto de desenhos

apresentados pelos concorrentes, que em grande parte ilustra o

pensamento sobre o que deveria ser o arranha céu daquele período.

Como peculiaridade do evento podemos salientar o fato de que no

edital constava a exigência de que o edifício deveria “ser o edifício

mais bonito do mundo”. John Mead Howells & Raymond Hood foram

declarados vencedores e a construção do edifício aconteceu de

1924 a 1925. Novamente Eliel Saarinem obteve o segundo lugar.

Evento célebre pela controvérsia gerada e repercussão

alcançada foi o concurso para a sede das Nações Unidas em

Genebra (1926), com 370 (trezentos e setenta e sete)  participantes.

Em torno de 2400 (dois mil e quatrocentos) programas foram

requisitados por escritórios interessados em participar do evento.

O júri, de composição internacional, contava com nomes de

peso como Victor Horta (Bruxelas, presidente do júri), H.P. Berlage

(Holanda), Charles Camille (Paris), Jonh Burnet (Londres), Koloman

Moser (Zurique), Carlos Gato (Madri), Atílio Muggia (Bolonha), Josef

Hoffmann (Viena) e Ivar Tengbom (Estocolmo).

Foram declarados 09 (nove) vencedores: Le Corbusier e

Pierre Jeanneret (Paris); Nils Einar Eriksson (Estocolmo); Emil

figs. 12 e 13
Chicago Tribune
Tower
Edifício  concluído
com projeto de
Howells & Hood e
projeto
apresentado por
Walter Gropius

fig. 15
Nações Unidas em
Genebra
edifício concluído
(1929 a 1937)
Autores: Nenot &
Fleigenheimer;
Broggi, Lefreve e
Vago.

fig 14
série de projetos
apresentados para
o concurso , de
autores diversos
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Fahrenkamp & Albert Deneke (Dusseldorf); Henri Nenot (Paris) &

Julien Flegenheimer (Genebra); Carlo Broggi, Giuseppe Vaccaro

& Luigi Franzi (Roma); Camille Lefreve (Paris); Erich Putlitz, Rudolf

Klophaus & August Schoch (Hamburgo); George Labro (Paris) e

Giuseppe Vago (Roma).

Como conclusão do conturbado processo, a construção do

edifício aconteceu de 1929 a 1937 com projeto de Henri Paul Nenot &

Julien Flegenheimer; Carlo Broggi; Camille Lefrève e Giuseppe Vago.

A historiografia arquitetônica considera que o concurso foi

um desastre. Os arquitetos modernistas foram rejeitados em favor

de uma arquitetura tradicionalista, de estilo. Os ideais também

ficaram para trás, pois quando o edifício destinado à celebração

da paz ficou pronto, a segunda guerra já estourava.

 Entre todos os participantes, o júri não consegui escolher

um vencedor que fossse possível de construção.Um primeiro

problema surgido era de que apenas Corbusier e Jeanneret haviam

seguido o orçamento previsto, porém seus desenhos não atingiam

as especificações técnicas exigidas pela comissão.

Cada um dos 09 (nove) membros do júri escolheu um

vencedor e 02 (duas) menções. Os quatro membros do norte da

Europa (Moser, Berlage, Hoffmann e Tengbom) escolheram projetos

modernistas, ao passo que os demais jurados optaram por projetos

tradicionais. Nenhum dos 27 (vinte e sete) projetos citados pelo júri

foi mencionado mais de uma vez.

É interresante notar que todos os projetos citados tinham

fig.16
Broggi, Vaccaro e Franzi
1° prêmio

fig.17
Giuseppe Vago
1° prêmio

fig.18
Le Corbusier & Pierre Jeanneret
1° prêmio

fig.19
Pulitz Klophaus & Schoch
1° prêmio
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compatriotas no júri e apenas a Inglaterra não comparecia com seu

“campeão”.

Como resultado da ausência de um vencedor, Corbusier decidiu

se auto proclamar o vencedor modernista.

Em 1927 foi formado um novo júri, com nenhum membro de

nacionalidade dos prévios vencedores, porém este novo corpo de

jurados era inexperiente e se mostrou incompetente para resolver a

questão.

O projeto de Le Corbusier foi desmerecido por se parecer com

uma indústria, mas mesmo assim foi votado por dois dos membros do

júri. Novamente, um resultado bizarro foi anunciado: Nenot &

Flegenheimer, juntamente com Vago, Broggi e Lefévre foram

comissionados a desenvolver conjuntamente um novo projeto. Esta

decisão levou o único tradicionalista deixado de fora neste novo

comissionamento a exigir seu prêmio em dinheiro.

No decorrer do processo o local do edifício foi modificado, o

que ainda deu a Corbusier uma nova chance de protesto, reinvidicando

para si o comissionamento. Concomitantemente, em 1928,  foi realizado

o primeiro CIAM, para contra atacar as idéias tradicionalistas e Corbusier

não desistiu de reivindicar seus direitos de vencedor até 1929, quando

a decisão anterior da comissão foi finalmente ratificada.

Com certeza, este pode ser considerado um evento ícone da

história dos concurso de arquitetura e, ainda hoje, ocupa espaço nas

discussões acadêmicas sobre as conseqüências de seu resultado.

No período compreendido entre 1928 e 1931, aconteceram

fig.24
Biblioteca Lenin
Wladimir Shchuko
(1941)

fig.20
Anton Rosen
menção de 2° classe

fig.21
Luthmann & Wonda
menção de 2° classe

fig.22
Hannes Meyer & Hans Witter
menção de 2° classe

fig.23
Pierre & Louis Gidetti
menção de 1° classe
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os concursos para a Biblioteca Lenin (1928), para o Palácio

dos Soviets (1931/33), e para o Ministério da Indústria Pesada

(1934), todos na cidade de Moscou.

Nestes eventos a participação dos arquitetos engajados

na divulgação dos ideais da arquitetura moderna russa, discutiu

a fase pela qual passava a arquitetura daquele país, momento

que catalizou grande interesse da crítica arquitetônica.

O concurso para o Palacio dos Soviets contou com a

participação de nomes como Gropius, Melnikov, Schhuko  e

Corbusier.

Neste momento, os concursos representaram um

importante canal de divulgação para os protagonistas do

movimento moderno e para a internacionalização de suas idéias.

Infelizmente esta fase foi interrompida pela eclosão da

Segunda Guerra Mundial e ascensão do socialismo, levando a

não execução destes projetos.

Com exceção da Biblioteca Lenin, concluída em 1941,

do arquiteto V. Shchuko, os outros projetos foram engavetados.

O concurso para o Ministério da Indústria nem mesmo chegou a

ter seu resultado anunciado.

A guerra também interrompeu outros processos como o

da Prefeitura de Amsterdã que se alongou de 1936 a 1967,

mas conseguiu ser concretizado com a vitória de Wilhelm

Holzbauer e a finalização do edifício em 1987.

Este evento foi organizado num primeiro momento para

fig.25
desenho de Shchuko para o
concurso da biblioteca Lenin

figs.27 e 28
Palácio dos Soviets.
Projetos de Gelfreikh & Shchuko

figs.29 e 30
Walter Gropius

figs. 31 e 32
G. O. Hamilton. (1° prêmio)

fig.26
Ministério da Indústria. Projeto vencedor de
Alexander e Viktor Vesnin

Alexander e Viktor Vesnin

Le Corbusier

Melnikov
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comportar a sede da Prefeitura e um Teatro de Ópera, em locais

distintos.

A primeira tentativa contou com 255 (duzentos e cinquenta

e cinco) inscritos e teve como vencedor o projeto de Berghoef e

Vegter.  Após a interrupção do processo pela guerra, em 1967

foi organizado um segundo evento, com programa diferente, que

englobava a Sede da Prefeitura e um Teatro em projeto

combinado, ocupando um mesmo local.

O segundo concurso, realizado em 1967, contou com 800

(oitocentos) inscritos. A conclusão deste projeto encerrou a

discussão que se alastrou por mais de um século sobre a localização

e caráter da prefeitura desta cidade.

A partir dos anos 50 o arquiteto Alvar Aalto inicia uma

fase de grande participação em concursos de arquitetura. Aalto

participou de pelo menos 100 (cem) concursos, foi premiado

em 55 (cinquenta e cinco) deles,  29 (vinte e nove) vezes como

vencedor. Destas vitórias, 08 (oito) aconteceram em eventos

internacionais, o que é uma marca assombrosa.

Entre estes concursos podemos citar o para a Sede da

Prefeitura  de Seinäjoki (1950).

O Concurso para o Teatro da Ópera de Sydney (1956) ,

na Austrália, vencido por Jorn Utzon, um arquiteto dinamarquês

até então desconhecido, pode ser considerado como um dos

mais controversos da historiografia dos concursos.

Este concurso contou com 233 (duzentos e trinta e três)

fig. 33
desenho apresentado para o segundo
concurso e edifício concluído.
Holzbauer, Dam, Bijovet & G.M. Holt.
Construção de 1982 a 1987.

fig.35
Maquete do Teatro

fig.34
Sede da Prefeitura e Igreja, Seinäjoki
Alvar Aalto

fig.36
Edifício concluído (1973), Jorn Utzon. Desenvolvimento a
partir de 1966 : Peter Hall, Lionel Todd e David Littlemore
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participantes e se tornou célebre pelas complicações surgidas no

desenvolvimento do projeto, que levaram inclusive à troca do

arquiteto responsável pela obra (Utzon foi substituído por Peter

Hall, Lionel Todd e David Litlemore a partir de 1966).

O processo de construção se alongou de 1957 a 1973 e a

construção da obra alcançou um custo altíssimo. Porém, mesmo

com todos os problemas no desenvolvimento do processo, resultou

numa obra reconhecida mundialmente.

Durante os anos 60, o Japão passou pela chamada “Golden

Age” dos concursos, relacionada ao apogeu de desenvolvimento

do país. Deste período se destaca o concurso  para a Suprema

Corte (1968), em Tókio, vencido por Schin-ichi Okada, escolhido

entre os 217 ( duzentos e dezessete) participantes do evento.

A face dos concursos como eficientes porta vozes de novas

idéias teve no concurso para o Centro de Entretenimento de

Monte Carlo (1970), vencido pelo Archigram e nunca construído,

um exemplo importante.

O júri composto por Pierre Vago, Ove Arup, Michel Ragon e

René Serger, acatou as idéias do grupo, declarando-o vencedor

entre os 12 (doze) escritórios convidados. O grupo se utilizou do

concurso para colocar em evidência suas radicais idéias sobre

arquitetura e vale a pena salientar o caráter peculiar da

apresentação do projeto.

No final de 1970 foi realizado o concurso para um Museu e

Centro de Cultura e Informação numa região degradada de Paris,

fig .40
Suprema Corte,Tókio. Projeto de  Schin-ichi Okada, concluído em 1974.

fig .41
Monte Carlo
Projeto vencedor
Archigram

fig .37. Ópera de Sydney
2°lugar:  Joseph Marzella

fig .39. Ópera de Sydney
Cobb & Holzbauer.Menção honrosa.

fig .38. Ópera de Sydne
3°lugar: Boissevan & Osmond
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o Centro Pompidou. O evento contou com 680 (seiscentos) e

oitenta e um  participantes.

O júri, composto por figuras do calibre de Jean Prouvé, Philip

Johnson e Oscar Niemeyer, entre outros, elegeu vencedor o projeto

de Renzo Piano e Richard Rogers associados a Gianfranco Frachini

e Ove Arup.

Os vencedores conquistaram a notoriedade com a vitória

neste concurso e até hoje são referências da arquitetura mundial.

Este evento foi classificado como a Torre Eiffel de seu tempo,

pela adoção de uma linguagem de tecnologia de ponta e por gerar

protestos iniciais decorrentes de sua radicalidade. Assim como no

caso da Torre, durante sua construção, o edifício foi extremamente

criticado por opositores ferozes, mas após sua conclusão se tornou

um ícone nacional.

O edifício resultante é considerado um verdadeiro protótipo

da arquitetura high tech e sua implantação colocou em discussão

diversos conceitos de renovação urbana.

Em 1976 teve início o processo para a construção de um

parque público nos arredores de Paris, o Parc La Villette, com o

lançamento de um concurso internacional. Como membros do júri

participaram Burle Marx, Pierre Dauvergne, Vittorio Gregotti, Arata

Isozaki, Renzo Piano e outros 16 (dezesseis) profissionais.

Dos 471 (quatrocentos e setenta e um) inscritos, 09 (nove)

escritórios foram selecionados para uma segunda etapa, da qual

saiu vencedor o projeto apresentado por Bernard Tschumi.

figs. 42 e 43
Centro Pompidou
projeto vencedor Piano, Rogers,
Frachini e Arup.

fig. 44
projeto de Manfred Schiedhelm
menção especial

fig .45
Parc La Villette
projeto vencedor de
Bernard Tschumi

fig .46
Parc La Villette
projeto vencedor  de
Bernard Tschumi

fig .47
Parc La Villette
2° lugar
Rem Koolhaas
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O projeto de Tschumi apresenta uma complexa combinação

de paisagismo, arquitetura e planejamento urbano e sua construção

se estendeu de 1984 a 1987.

O processo de implantação do parque passou por diversos

governantes até ser concluído durante o governo Miterrand. A

realização deste projeto representou uma importante vitória para

os arquitetos ligados ao deconstrutivismo,  com os  projetos de

Tshumi e Koolhas, guardando em si diversas semelhanças

conceituais.

Em 1979 Norman Foster venceu o concurso para a sede do

Hong Kong Shangai Bank em Hong Kong, disputado entre 07

(sete) escritórios convidados.Embora já fosse um profissional

relativamente estabelecido este foi o primeiro edifício com mais de

quatro andares desenvolvido pelo arquiteto.

Os anos 80 na França, da era Miterrand, foram muito

marcados pela realização de concursos para projetos de edifícios

públicos. A arquitetura francesa passou por uma fase  de

desenvolvimento intimamente relacionada a decisão do governo

promover a contratação por meio de concurso de qualquer obra

pública.

Em 1982 aconteceu o concurso para o Centro de

Convenções na bairro La Defense,  com 424 (quatrocentos e vinte

e quatro) participantes e vencido por Joan Otto Van Spreckelsen.

O edifício resultante constituiu um importante marco na

paisagem podendo ser visto desde o centro da cidade.

fig .48
Honk Kong Shangai Bank
Norman Foster, 1985

fig . 49
La Defense, 1989
Johan Otto von Spreckelsen e Paul Andreau

fig .50
Ópera da Bastilha, 1981
Carlos Ott
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 Outro evento marcante realizado no mesmo ano foi o

Concurso para a Ópera da Bastilha, com 787 (setecentos e oitenta

e sete) participantes, vencido por Carlos Ott.

Estes concursos tencionavam realizar obras que marcassem

a presença dos socialistas no poder, sob a bandeira da cultura e

da música ao alcance de todos e a preços populares.

Mesmo aqueles eventos que não são efetivamente

construídos podem deixar marcas e impulsionar carreiras, como

por exemplo, o concurso para um conjunto de apartamentos de

luxo, o Peak  em  Hong Kong (1982/83). Entre os 539 (quinhentos

e trinta e nove) concorrentes, sagrou-se vencedora a arquiteta Zaha

Hadid.

Até então desconhecida, Zaha se tornou famosa da noite

para o dia após este resultado. Seu desenho de caráter único se

tornou um marco para um nascente movimento deconstrutivista,

que acabou recebendo atenção a partir da exposição realizada em

1988 nas cidade de Londres e Nova York.

A partir do final dos anos 80, acontece uma crescente

institucionalização dos grandes concursos para obras de impacto,

alternando-se entre os públicos internacionais e os realizados por

convite a profissionais consagrados.

Norman Foster venceu em 1984 o concurso para o Centro

de Informação, Biblioteca e Museu de Arte de Nimes, França,

no qual também foram convidados a participar os arquitetos

Christian de Portzamparc, Álvaro Siza, Hans Hollein, Cesar Pelli,

fig.51
Peak
projeto vencedor de
Zaha Hadid

fig.53
maquete do projeto de Foster para o Museu de Nimes

“O trabalho de Zaha, diferentemente de Tschumi e Eisenman não é
influenciado por Jacques Derrida, mas seu trabalho mistura características de
arquitetura e artes, rejeitando dogmas arquiteturais em busca de uma nova
ordem ”. ( DE JONG e MATTIE, 1994)

fig .52
Peak
Projeto apresentado por  Peter Cook e Christine
Hawley
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Jean Nouvel, Frank Gehry e Arata Isosaki.

A intenção dos promotores deste evento era que Nimes se

tornasse o Beauborg do sul da França, assumindo assim como o

Centro Pompidou uma posição catalizasadora, e sua construção

foi finalizada em 1992.

Como parte do programa de revitalização  da cidade de Aia,

na Holanda, iniciado na década de 80, foi realizado um concurso

fechado para o projeto da Sede da Prefeitura (1986) da cidade,

no qual 05 (cinco) escritórios foram convidados a apresentar seus

projetos. A disputa final recaiu sobre os trabalhos de Rem Koolhaas

e Richard Meier. As opiniões ficaram divididas, Koolhass tinha a

preferência do júri e Meier era o preferido da população. A decisão

coube à administração municipal que optou pela realização do

projeto de Meier.

Os concursos marcaram presença também nas transformações

programadas para a cidade de Berlim. O processo ocorrido na cidade

é uma experiência interessante de se comentar porque mostra a

maneira de agir do poder público perante um problema urbano, da

resolução do espaço urbano resultante da união das duas cidades

separadas desde o fim da Segunda Guerra, através da proposição

das intervenções necessárias e de que maneira os concursos

podem interagir neste processo.

Entre os eventos realizados na cidade, destaca-se o

concurso para o Museu Judaico (1988), fruto de uma competição

mista. A primeira etapa foi organizada nos moldes de uma

fig.55 e 56
Prefeitura de Aia
Obra concluída ( 1995) e
Maquete do projeto
vencedor de Meier

fig.54
Prefeitura de Aia
Projeto de Koolhaas

fig . 57
Maquete do projeto de
Libeskind para o Museu
Judaico
concluído em 1999
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competição nacional aberta a todos arquitetos da Alemanha

Ocidental, na qual 165 (cento e sessenta e cinco) participantes se

inscreveram. Estes inscritos então apresentariam seus projetos para

concorrer com 08 (oito) escritórios estrangeiros convidados.

O processo premiou  o arquiteto judeu radicado em Milão,

Daniel Libeskind, que viu sua obra concluída por completo em 1999.

Outro evento importante realizado em Berlim foi o concurso

para o Museu Histórico Alemão (1987), vencido por Aldo Rossi.

 A transformação realizada em Berlim caracterizou uma

fase de intervenções urbanas só comparável ao período da união

dos estados germânicos em 1871. Integrar as cidades separadas

pelo Muro por 30 anos foi o desafio colocado aos profissionais

envolvidos nos diversos concursos realizados na cidade.

Com a unificação da Alemanha em 91, um número cada

vez maior de investidores internacionais dirigiu-se a Berlim,

multiplicando os projetos em andamento que levaram a instituição

de vários concursos internacionais. Existia ainda o desejo de uma

retomada da tradição urbana, da cicatrização da ruptura deixada

pelo Muro e de uma identidade única para a cidade.

O Plano urbano para Potsdamer Platz, importante eixo

de circulação, foi objeto de sucessivos concursos. Em 1991 foi

escolhido o projeto de Heinz Hilmer e Christoph Sattler,

caracterizado por uma morfologia de blocos de altura média.

A grande área às margens do Spree (Spreebogen) foi

reservada para acolher as edificações destinadas ao governo da

fig . 58
Museu Hstórico Alemão
Aldo Rossi e Massimo
Scheurer

fig .61
Alexanderplatz
vista do conjunto desde
Alexanderstrasse
Hans Kollhoff

fig  59
Plano para Potsdamer Platz
projeto de Hilmer e Sattler

fig .60
Spreebogen. Projeto vencedor de
Axel Schultes e Charlotte Frank
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Alemanha unificada, com uma complexa rede de circulação. Para

definir o conceito urbano do novo bairro foi realizado um dos maiores

concursos internacionais na Alemanha com a participação de 835

(oitocentos e trinta e cinco arquitetos), do qual saiu vencedor o

projeto de Axel Shultes e Charlotte Frank.

Os autores conseguiram simbolizar a reunificação da cidade,

ligando suas duas partes através de uma estrutura linear de 100m

de largura que atravessa o rio de leste a oeste.

Novos concursos foram realizados para escolher os projetos

de cada um dos edifícios de escritórios dos parlamentares e da

chancelaria.

De todos os concursos realizados na cidade neste período

de intensa reformulação, emergiram diferentes e por vezes

conflitantes visões da cidade. A realização destes concursos, além

de propor soluções, abriu espaços para a discussão dos conceitos

abordados.

Em 1988, 48 (quarenta e oito) escritórios se envolveram no

concurso para o Aeroporto de Kansai em Osaka, relevante por

apresentar o desafio da resolução de um programa de enorme

complexidade.  O júri era composto por figuras de peso como Kisho

Kurokawa, Arata Isosaki, Helmut Jahn e Richard Rogers, entre

outros. Quinze escritórios foram selecionados para uma segunda

etapa de desenvolvimento que premiou o projeto do arquiteto Renzo

Piano.

Em 1991, foi realizado um tipo diferenciado de concurso

fig .64
Aeroporto de Kansai
Renzo Piano e Noriaki
Okabe
construção da ilha:1987
do terminal: 1994

fig .63
Aeroporto de Kansai
Projeto apresentado por
Foster e Obayashi
Corporation

fig.62
projeto vencedor de
Helmut Jahn  para a
área da Sony em
Potsdamer Platz
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fig.65
Guggenheim Bilbao
projeto de Coop
Himmelb(l)au

fig .66
Guggenheim Bilbao
projeto de
Arata Isosaki

fig.67
Guggenheim Bilbao
Edifício concluído

para o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha.  Apenas três

escritórios foram convidados a apresentar projetos: Frank Gehry,

Arata Isosaki e Coop Himmelb(l)au.

Os escritórios foram convidados após a realização de uma

consultoria prévia de Gehry, que chegou inclusive a propor a

mudança do local originalmente escolhido para o sítio definitivo da

realização do concurso.

A vitória do projeto de Gehry e a finalização do edifício

serviram para a consagração da “marca Gehry”, numa tipologia

que se repetiria em outros projetos subsequentes do arquiteto.

O Museu sagrou-se como uma das obras de maior impacto

na mídia dos últimos tempos e ainda alavancou a interessante

discussão sobre os edifícios dos museus e seu papel na sociedade,

assim como também do desenvolvimento de uma nova tecnologia

de materiais e cálculo das estruturas.

Resta saber como o estes tópicos serão encarados pela

crítica futura e de que maneira o edifício se comportará, mas

permanece a certeza de que serão pontos discutidos.

No início da década de 90 outro edifício inserido na política das

grande obras culturais na França - resultado de concurso realizado em

1989 - foi  implantado: o edifício para a  Biblioteca Nacional da França

de Dominique Perrault.

Em 1993  foi  realizado o concurso para a Renovação do

Reichstag para instalação da Sede do Parlamento Alemão, em Berlim.

Quatorze arquitetos foram convidados, dos quais apenas
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fig.68
Biblioteca Nacional da França
Dominique Perrault.

figs.69 e 70. Reichstag. Projetos apresentados por Calatrava e Pi de Bruijn

sete enviaram seus projetos: Pi de Bruijin; Santiago Calatrava;

Norman Foster; Jean Nouvel; Jiri Suchomel; Helmut Jahn e Coop

Himmelb(l)au.

Após a primeira etapa de julgamento Pi de Bruijin ocupava

a primeira colocação com Foster e Calatrava em segundo. O

desenvolvimento da segunda etapa acabou premiando o projeto

de Foster.

É interessante perceber que o projeto finalizado apresenta

diferenças significativas quanto ao apresentado no concurso, o

que gerou inclusive reclamações por parte de Calatrava que julgou

que o projeto finalizado seria muito similar ao apresentado por ele

no concurso.

A construção, finalizada em 1999, representou um marco

da unificação da Alemanha, e a consagração da importância do

trabalho de Foster. A obra concluída se tornou uma das mais

notáveis e comentadas do final do século XX.

No ano seguinte Foster venceu mais um evento importante,

o concurso para a reestruturação de uma das alas do Museu

Britânico em Londres (1994), finalizado em 2000.

Outra grande obra direcionada ao uso museológico

resultante de um grande concurso, que contou com 148 (cento e

quarenta e oito) participantes, foi a  requalificação do edifício para

abrigar a Tate Modern (1994), vencido pelos arquitetos suíços

Herzog e De Meuron e inaugurada em maio de 2000.

O concurso para a ampliação do Museu do Prado realizado fig .73   Museu Britânico
projeto de Norman Foster

fig.72
Cúpula do Reischstag (1999)

fig.71
Reichstag. Projeto apresentado por Foster
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em 1995 aglutinou momentos de euforia e total decepção.

O evento que contou com a participação de nomes

importantes da arquitetura internacional entre participantes e júri,

com 1620 (mil seiscentos e vinte) inscrições, englobando

representantes de 55 (cinquenta e cinco) países, arrecadando

somente com  a taxa de inscrição aproximadamente U$405.000,

resultou num evento fracassado que não conseguiu chegar a um

projeto vencedor, classificado por muitos como mero ato diplomático

e propagandístico.

O júri selecionou dez projetos, entre as 482 (quatrocentos e

oitenta e duas) equipes que entregaram seus trabalhos,  para uma

segunda fase que aconteceu em  setembro de 1996, já com um júri

diferente, que não concedeu o primeiro prêmio, apenas duas

distinções: para Alberto Martinez Castillo e Beatriz Matos Castano

(Espanha); e Jean Pierre Dürig e Philippe Rämi (Suíça).

Dois anos mais tarde, foi organizado um novo concurso,

com um escopo completamente diferente do original, quando foram

convidados os finalistas do concurso anterior e finalmente foi

declarado vencedor, em dezembro de 1998, o projeto apresentado

pelo arquiteto Rafael Moneo.

Realizado em 1997, o concurso para o Museu Constantini

em Buenos Aires, Argentina,  merece destaque por ser um dos

poucos, se não único, concurso internacional organizado com o

apoio do UIA na América do Sul.

O programa do concurso englobava um edifício de

fig .74
Tate Modern, Londres

fig .78
Museu Constantini
projeto vencedor

fig .75
Museu do Prado
projeto apresentado por Rafael Moneo
1° concurso

fig .76
Prado.
Projeto de Durig  e
Rämi

fig .77
Prado.
Projeto de Mattos e
Castillo
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aproximadamente 4000m para abrigar uma série de atividades

culturais e sedes de coleções de museus já estabelecidos na cidade.

O júri formado por Sara Topelson de Grinberg, Mario Botta,

Kenneth Frampton, Sir Norman Foster, Joseph Kleihues, Enric

Miralles, Terence Riley, Cesar Pell, Bernardo Dujovne, Jose Ignacio

Miguens, Eduardo Costantini e Jorge Glusberg, examinou os 450

(quatrocentos  e cinquenta) projetos concorrentes de 45 (quarenta

e cinco) diferentes países. Nove menções honrosas foram

concedidas, entre elas foi premiado o projeto do arquiteto brasileiro

Eduardo de Almeida. O primeiro prêmio foi outorgado aos argentinos

Gaston Atelman, Alfredo Tapia e Martin Fourcade.

O final da década de noventa assitiu uma grande quantidade

de eventos serem organizados, como os concursos para Igreja do

ano 2000, na Itália, vencido por Richard Meier; para a Reordenação

do Centro de Genebra (1998) vencido por Massimiliano Fuksas e

para a Ampliação do Museu Reina Sofia (1999), vencido por

Jean Nouvel.

Nesta série de eventos do final do século,  se alternaram a

realização de processos abertos, fechados, com a participação de

nomes consagrados ou equipes anônimas, para uma  variedade

de tipologias e escalas de intervenção.

No panorama internacional o índice de implantação efetiva

dos resultados é bem alto, o que possibilita que se tenha uma boa

noção da participação dos concursos como elemento influente na

produção arquitetônica.

fig .80
Reordenação do centro de Genebra
Massimiliano Fuksas

fig .79
Igreja do ano 2000
Richard Meier

fig .81
Ampliação do Museu Reina Sofia
Jean Nouvel
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 Finalizando este relato, cabe citar o concurso para o Edifício

Sede do New York Times, na cidade de Nova York, Estados

Unidos, no qual 04 (quatro) escritórios foram convidados a

desenvolver um projeto para o local do futuro edifício: Norman

Foster, Cesar Pelli, Frank Gehry e Renzo Piano.

Este evento apresentou a peculiaridade de apresentar um

novo procedimento de seleção, onde a escolha recai sobre o

arquiteto e não necessariamente sobre o projeto apresentado para

o processo de seleção. O resultado surgiu como decorrência de

um processo longo, que se estendeu por mais de seis meses,

envolvendo muito trabalho por parte dos quatro escritórios

envolvidos e do qual saiu vencedor o arquiteto Renzo Piano, que

será o responsável pelo projeto, já em fase de desenvolvimento.

Este novo tipo de procedimento talvez minimize a

insegurança do promotor que julga que terá dificuldades para impor

suas necessidades perante um projeto aclamado por um corpo de

jurados “experts”. Pretende assim flexibilizar mais os processos,

na busca de mediar o conflito entre as dimensões artística e prática

da arquitetura.

Se este representa o futuro das competições, seria

prematuro afirmar. Ao que tudo indica os processos continuarão a

existir e seguirão os procedimentos afirmados até então, assim

como as polêmicas, erros e acertos, inerentes a um processo

empírico em sua essência.

fig.82
Projetos apresentados por Foster, Pelli e
Gehry

fig .83
NY Times
Projeto apresentado por Renzo Piano

“ A dimensão prática da arquitetura é o que
faz fascinante escrever sobre ela ”.
(MUSCHAMP, 2000)
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3. Concursos: Métodos e Processos
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3.1     Considerações preliminares

Podemos catalogar vários tipos de procedimentos

adotados correntemente no processo de contratação profissional

dos serviços do arquiteto, como a concorrência de preço, a busca

seletiva do cliente através de indicações, a apresentação de

catálogos e currículos e, entre eles, o concurso de arquitetura.

O concurso caracteriza um processo onde o arquiteto é

escolhido a partir da apresentação de um projeto sob

determinadas condições de participação, idênticas para todos

os concorrentes.

Os tipos mais comuns de concurso são: concorrência de

custos; concorrência de técnica e preço; seleção de projetos e/

ou arquitetos; concursos de idéias e entrevista competitiva.

Concursos podem ser considerados veículos para a

criatividade, vitalidade, revelação de novos talentos e discussão

de novas idéias.

Não podem ser considerados apenas processos de

seleção e escolha de arquitetos, pois levam ao surgimento de

uma peculiar relação temporária entre arquitetos, jurados e

cliente, assim como são importantes canais abertos à

participação da crítica arquitetônica trazendo consigo o peso

das discussões suscitadas.

Para o cliente o concurso pode não representar um

processo totalmente seguro, mas, por outro lado, abre portas

para o contato com novas pessoas, novas idéias, novas soluções,

a partir da apresentação de um elenco abrangente de propostas

e pontos de vista diversos e particulares de cada profissional

envolvido.

A classe dos arquitetos se apresenta sempre dividida

quanto às vantagens e desvantagens do processo.

As opiniões são bem diversas, dependendo da

caracterização do profissional quanto a faixa etária, método e

mercado de trabalho e posicionamento profissinal, entre outros

fatores.

A arquitetura, se encarada como patrimônio público e

coletivo, requer sempre por parte do poder público, cuidados

especiais e a discussão de obras de grande impacto.

As relações de contabilidade e confiabilidade, justiça dos

processos, oportunidades criadas e a boa qualidade da

arquitetura apresentada são fatores favoráveis quanto a opção

da realização de concursos, mas se mal administrados podem

levar a sérias distorções nos processos.

Neste contexto, surge o questionamento de quais seriam

os  tipos de projetos devem ser objeto de competições.

Para esta questão, as respostas mais naturais seriam os

edifícios patrocinados por fundos públicos e os edifícios de uso

público, que guardam consigo a imagem de domínio público.

Ainda devem ser considerados objetos de concurso

projetos grandiosos que afetam a estrutura e organização das
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cidades, gerando grande impacto no meio ambiente; projetos

para áreas chave e de interesse especial dentro das cidades e,

por fim, edifícios individuais representativos com o intuito da

utilização e teste de novos partidos conceituais e tecnológicos,

sempre que desejado.

É evidente que para a correta utilização do processo do

concurso como instrumento efetivo de produção arquitetônica, se

faz necessário uma correta regulamentação e padronização dos

procedimentos, que levem a uma confiabilidade do processo como

um todo.

Isto não quer dizer apenas que se deve investir no aumento

do número de eventos, mas que deve se investir na elaboração de

uma regulamentação coordenada entre os interesses públicos,

profissionais e do cliente; enfim, o desenvolvimento de uma cultura

do concurso, criando uma tradição inserida nos sistemas usuais

da prática profissional.

O concurso, encarado como pocesso lícito, aceito e aplicado

pela sociedade, deve sofrer a vigilância atenta e criteriosa dos meios

envolvidos, para que tal posição não seja ameaçada por práticas

indevidas.

A titulo de referência, cabe citar que na Inglaterra, cinco

órgãos de classe cuidam de aspectos exclusivamente relativos a

regulamentação dos concursos de arquitetura. (STRONG,1996)

3.2 Definições , classificações e regulamentações.

3.2.1 A experiência no exterior:

Na Europa, o debate sobre o assunto da regulamentação

e institucionalização dos concursos se intensificou em grande

parte devido ao surgimento da União Européia e a criação do

sistema da Loteria Nacional Inglesa, que abriram caminho para

novas formas de contratação e formas de atuação das leis de

mercado.

Os concursos, inseridos na organização profissional

destes países, são encarados como um dos sistemas para a

escolha de um arquiteto, como parte do processo, considerados

um entre outros tantos meios disponíveis para tanto.

Ninguém parece achar que é um sistema universal, e sim,

parte de um sistema de escolha, recomendado e apropriado para

momentos específicos.

É importante também considerar neste quadro o impacto

de políticas oficiais adotadas e a importância dos órgãos de

classe nos processos, assim como, a criação e aplicação de

uma regulamentação específica, bem elaborada e que cubra os

interesses de todos os lados envolvidos, excluindo vícios e

distorções nos processos.

Os dados fornecidos a seguir, foram em sua maioria

retirados do trabalho de J. STRONG (1996).
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A Loteria Nacional  Inglesa

Com início de suas atividades em 1994, a loteria é um fundo

de recursos no qual uma parte é reservada para a realização de

obras públicas, que devem obrigatoriamente ter seus projetos

desenvolvidos como frutos de concursos públicos. Estas obras estão

inseridas em um programa de construção de edifícios direcionados

a práticas esportivas e artísticas.

Este sistema desencadeou uma incrível melhora no mercado

imobiliário do país. Sua  gestão  firma um compromisso de qualidade

para estes novos edifícios com ênfase na qualidade arquitetônica,

durabilidade e no zelo pela distribuição sensata e o bom uso do

dinheiro público.

Os novos edifícios propostos devem representar a

distribuição justa do dinheiro, constituir bons acréscimos ao meio

ambiente construído, espaços públicos agradáveis e funcionais e

de qualidade assegurada. Neste contexto de qualidade e

confiabilidade se insere a adoção dos concursos como processos

de contratação.

A loteria estabelece várias regulamentações para liberação

de fundos, exige que os edifícios sejam objeto de concurso e,

dependendo da quantia de investimentos necessária, estabelece

os tipos de concursos e procedimentos a adotar.

Para alguns casos a adoção de concursos públicos é

recomendada, para outros obrigatória, dependendo da escala, do

custo e do impacto a ser causado pelo novo edifício.

Este programa teve início com uma série de palestras e

simpósios de conscientização do processo, demonstrando uma

preocupação não somente na implantação do sistema mas em sua

correta conceituação.

Esta organização parece ser adequada, mas, para que

funcione a contento, existe a necessidade de seriedade e integridade

no processo, pois como também age como eficiente instrumento

de propaganda para os promotores, não pode ser desvirtuado de

sua função principal.

A vantagem do sistema é também seu maior risco, pois um

grande montante de dinheiro é direcionado à construção, e nem

sempre as instituições que recebem estes fundos estão preparadas

para gerí-los ou  possuem pessoal capacitado para tanto.

Um outro lado a ser analisado é que em alguns casos, as

instituições ligadas à arte já possuem relações com firmas e

escritórios prestadores de serviços e, nestes casos, o processo

dos concursos acaba interrompendo este ciclo de clientela e

confiança, abalando consideravelmente as relações usuais do

mercado da construção.

Com a realização dos concursos, fica assegurada, no mínimo, a intenção
da busca pela qualidade dos projetos.
Através do sistema, fica garantida a participação pública na configuração
dos equipamentos de uso comum.
Todas as regulamentações são bem publicadas, assim como os manuais
de referência e publicações relacionadas.
Por volta de onze instituições são listadas para gerenciar o programa
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O Mercado Comum Europeu:

Para gerenciar as relações entre os países da comunidade

existe uma legislação que classifica as instituições e quais

procedimentos devem ser adotados por elas, como por exemplo, o

que é classificado de fundo público e quais instituições têm autonomia

suficiente para gerir recursos, entre outras condicionantes. Nesta

classificação, as 11 (onze) instituições da loteria inglesa, por exemplo,

são considerados autoridades contratantes.

Da mesma maneira que existe uma regulamentação de

montantes de preço, a partir de um determinado valor, existe também

uma regulamentação que controla o desmembramento de projetos para

que as instituições não se utilizem deste recurso na tentativa de se

livrar do encargo do concurso.

São usados três tipos de processos de seleção:
Aberto: todos os interessados legalmente habilitados participam
mediante pagamento de taxa de inscrição.
Restrito: restringe o número de participantes, geralmente de 5 a
20 participantes. Para cada caso são estipuladas as condições de
acesso e condições de eliminação de concorrentes para se chegar
ao número desejado de concorrentes.
Negociável: para projetos muito complexos ou que exijam um
conhecimento muito específico, são estabelecidas normas
específicas para que não se corra o risco de contratação de
profissionais inexperientes ou sem as qualificações necessárias.

Um dos problemas do sistema hoje utilizado é justamente o

custo envolvido na organização dos processos, aliado ao  alongamento

dos prazos para realização das obras, pois gasta-se tempo para

organização, convocação e publicação dos editais e termos de

referência, além do tempo mínimo estipulado para esclarecimento de

dúvidas, desenvolvimento dos trabalhos pelos participantes e do tempo

necessário para o julgamento das propostas.

O sistema de concursos nos países da Europa:

Por muito tempo, o assunto da realização de competições

era automaticamente relacionado aos países germânicos e

escandinavos. Segundo o levantamneto realizado por STRONG

(1996), na década de 70 por volta de 200 a 400 (duzentas a

quatrocentas) competições eram realizadas na Alemanha por ano,

em torno de 100 (cem) na Suíça, 10 (dez) por ano nos países

escandinavos, e na Inglaterra e França mais ou menos 5 (cinco)

por ano.

No lado oriental os processos praticamente inexistiram,

aparecendo apenas esporadicamente na figura de um grande gesto

da organização de um concurso internacional.

Esta situação se mantém de certa forma similar, exceto pela

França que teve um aumento significativo no número de eventos

realizados. Principalmente nas duas últimas décadas, o sistema de

concursos foi nitidamente usado no país como maneira de revelar

e entusiasmar novos talentos.

Na grande maioria dos países, os regulamentos seguem os

mesmos padrões de igualdade, sigilo, julgamento por profissionais
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da mesma formação ou formação correlata e organizados e

fiscalizados pelos órgãos representativos das classes profissionais.

Nos países que apresentam grande número de eventos,

isto acontece porque os concursos se tornaram parte da cultura

profissional destes países, são processos estabelecidos e aceitos

como prática corrente e regulamentada.

A única exceção neste contexto é o caso da França, onde o

processo se deu de maneira inversa. A partir da elaboração de

uma legislação direcionada, se desenvolveu uma cultura dos

concursos. Neste caso, a institucionalização e regulamentação

precedeu a tradição dos procedimentos. Este impulso acabou por

gerar uma grande demanda para a elaboração de programas e

resolução de fluxos programáticos, que se tornou uma área de

atuação profissional independente no país.

Diferenças na prática do ofício nos diversos países em

questão levam a algumas diferenças na caracterização dos

procedimentos adoatados. A seguir, alguns comentários genéricos

sobre os procedimentos implantados nos países:

França:

Durante a dédaca de 80, começou a ser implantada no país

uma política de adoção de alta qualidade para a arquitetura, após

anos de políticas obscuras de contratação de projetos pelo poder

público, baseadas em critérios indefinidos. Esta iniciativa pretendia

criar oportunidades para o desenvolvimento de uma produção

criativa e alavancar novos talentos.

A questão da reconstrução na França era um assunto quase

tão traumático quanto a destruição da guerra, em virtude de uma

política desastrada de intervenções nos anos 60. Da necessidade

da revisão destas políticas foi desenvolvido a partir de 1971 o Plano

de Reconstrução. Inserido neste plano geral foi criado o PAN

(Programmes d’Architecture Nouvelle), um programa de incentivo

aos jovens arquitetos, que se tornaria o embrião do atual Europan.

Em 1973, já existia uma lei que regualmentava a contratação

de projetos públicos via concurso e, no ano de 1977, a arquitetura

é declarada utilidade pública, o que acarretou a elaboração de uma

série de regulamentações da organização da prática profissional e

dos parâmetros de construção, como limites edificáveis, qualidade

das construções e outros aspectos.

Em 1981, o então candidato à presidência, François

Miterrand, anunciou seu plano de “Grandes Projetos”, legitimando

a arquitetura como um índice da cultura contemporânea.

Neste mesmo ano, o Ministério de Supervisão da Arquitetura

elaborou um programa de publicações chamadas “Albuns de la

jeune architecture”, uma premiação anual direcionada a promoção

dos jovens profissionais junto a clientes potenciais, no sentido de

ajudar os novos arquitetos a conseguir seu primeiro

comissionamento. Esta iniciativa impulsionou várias carreiras, entre

elas a do arquiteto Dominique Perrault.
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Atualmente, o sistema de concursos no país é administrado

conjuntamente pela Ordem dos Arquitetos, que é o órgão

regulamentador profissional, e pela Missão Interministerial pela

Qualidade das Construções Públicas, um órgão federal.

A legislação específica (sistema introduzido em 1986 e

prolongado em 1993), determina quais edifícios devem passar por

concurso, as responsabilidades dos órgãos e os procedimentos a

ser seguidos. O país não adota o sistema de concursos regionais

e todos os eventos realizados têm caráter nacional.

Em 1994, a Ordem dos Arquitetos havia cadastrado

aproximadamente 2000 competições realizadas, e destas, 90%

haviam chegado à sua conclusão, com a construção do edifício

proposto. Podemos considerar uma ótima média, ainda mais se

compararmos aos índices brasileiros.

O panorama geral da prática no país aponta para um certo

otimismo, porém, falhas ainda acontecem. Uma das mais recentes

foi o episódio para a construção do Stade de Saint-Denis, Paris.

Foi realizado um concurso do qual saiu vencedor o projeto

apresentado pelo arquiteto Jean Nouvel, porém, o resultado foi

descartado e, a comissão encarregada da construção do estádio

optou pela contratação da equipe classificada em sexto lugar. Esta

atitude causou indignação nos envolvidos e revelou que o sistema

ainda pode apresentar falhas.

Esta política dos concursos na França foi elaborada

sobretudo para criar uma cultura, por parte do poder público, de

existência de qualidade dos projetos.

Porém, cabe lembrar que a realização de concursos de

arquitetura caracteriza um sistema de construção frágil, um processo

que deve ser realizado passo a passo, com critérios, encaminhando

os procedimentos para a formação de um senso crítico, um corpo

ético, que deve procurar minimizar os erros e identificar acertos,

para que estes sejam utilizados como modelos de procedimentos.

(NACHER, 1995)

É neste sentido que a experiência francesa se torna um ponto

de interesse para o estudo dos concursos de arquitetura como

processo de produção arquitetônica.

Alemanha, Áustria e Suíça:

Aproximadamente 500 (quinhentos) concursos são

realizados na Alemanha a cada ano. Porém, este índice não se

aplica uniformemente pelo país, há regiões onde os processos são

mais correntemente utilizados do que outras. Recentemente, este

cenário está se modificando com uma maior incidência de concursos

nacionais.

Na Áustria, acontecem em torno 70 (setenta) eventos por

ano, 38% deles de caráter regional e, 54% realizados através de

convite a profissionais. As competições regionais podem ser

organizadas segundo os critérios da cidade ou comunidade, não

obedecendo obrigatoriamente a uma regulamentação nacional.
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Na Suíça, acontecem por volta de 130 (cento e trinta)

competições por ano, divididas entre regionais elaboradas pelos

cantões e as realizadas por convite a profissionais. Acontecem

apenas três ou quatro concursos nacionais e abertos por ano. A

grande maioria das competições é regulamentada pelo Instituto de

Engenheiros e Arquitetos local.

Escandinávia:

Os países escandinavos, a partir da década de 90, passaram

por uma crise na construção civil, que se refletiu na diminuição do

número de concursos realizados.

Na Finlândia, o sistema de competições sempre foi

considerado relevante para o desenvolvimento da linguagem

arquitetônica e conduzido com seriedade, atingindo não apenas o

desenvolvimento de projetos de grande porte ou públicos, mas

também, para uma variedade de tipologias, usos e contratantes.

No panormama atual, 73% dos eventos realizados eram

patrocinados pelo governo, 17% privados e 10% promovidos pelas

autoridades eclesiásticas.

Holanda:

Existe no páis um comitê que trata especificamente da

realização de concursos. O sistema adotado é baseado na

regulamentação inglesa, com a adoção de processos muito

similares. Os membros dos órgãos de classe organizados são

convidados a participar e opinar nos eventos organizados por este

comitê central.

Uma curiosidade é que até 1992, existia uma regulamentação

que obrigava aos promotores a aceitação do resultado promulgado

pelo júri e, hoje, existe a possibilidade do questionamento do

resultado.

Acontecem em média, 10 (dez) eventos por ano e, no geral,

são procedimentos admirados pela organização, com bons

resultados alcançados e grande número de edifícios realizados com

sucesso.

Algumas questões vêm sendo levantadas pelos

organizadores, devido ao fato de muitos dos resultados

contemplarem arquitetos estrangeiros, sobretudo ingleses.

Leste Europeu:

Na Hungria, acontecem em média cinqüenta eventos por

ano. A maioria são concursos abertos e de idéias, seguidos por

outras modalidades de seleção em continuidade.

A República Tcheca e a Romênia também têm aumentado a

promoção de tais eventos, mas ainda não existe uma documentação

sistematizada a respeito para um registro mais abrangente e

minucioso.
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Europan:

O Europan é um concurso aberto para profissionais europeus

com até 40 (quarenta) anos de idade, que devem optar pela participação

em 50 (cinquenta) possibilidades de projetos para sítios em diferentes

cidades. Todos os profissionais e opções de localidade estão sujeitos

a um mesmo regulamento e com um tema em comum.

A história do Europan tem seu início como um desenvolvimento

dos já mencionados PAN realizados na França. É organizado como

uma federação composta pelas organizações nacionais, onde cada

uma organiza e gerencia concursos de arquitetura seguidos da

implantação dos projetos, lançados simultaneamente, com o mesmo

tema e  objetivos comuns.

Os eventos são realizados como de concursos de idéias, abertos

a qualquer profissinal interessado, desde que respeitada a faixa etária.

Os competidores se mantém anônimos e podem se inscrever em

qualquer país que escolherem.

A federação teve início em 1988, com a formação de um grupo

de 9 (nove) países composto por Aústria, Bélgica, Alemanha, Grécia,

França, Itália, Holanda, Espanha e Suíça. De 1988 a 1995, o Europan

cresceu e se tornou uma associação de 21 (vinte e um) países europeus,

dos quais dez países (o grupo anterior acrescido da Suécia) organizam

os concursos e garantem a viabilidade dos projetos. Além deste grupo

organizador, existem 11 (onze) associados que divulgam os eventos e

incentivam a participação de seus profissionais (Bulgária, República

Tcheca, Croácia, Hungria, Dinamarca, Portugal, Romênia, Chipre,

Eslovênia, República Eslovaca e Reino Unido).

Em 1989, aconteceu a primeira edição do prêmio, com o tema

“The Evolution of House styles and housing architecture”. Esta edição

inaugural contou com 1813 (mil oitocentos e treze) projetos enviados.

Em sua terceira edição, realizada em 1993, o número de participantes

já alcançava a marca de 2230 (dois mil duzentos e trinta) projetos

enviados. (SIMEOFORDIS,1995)

Quando da divulgação da edição do Europan 3, 80 (oitenta)

projetos das edições anterioriores estavam em construção e, 50

(cinquenta) em fase de desenvolvimento. Estes números são

representativos e ilustram a abrangência  e sucesso do sistema.

A participação no Europan representa uma oportunidade única

para os jovens profissionais, pois além de fornecer chances efetivas de

comissionamento para os jovens, coloca em discussão questões

relevantes do meio profissional e acadêmico, relacionadas ao meio

ambiente, design e de elementos projetuais.

No processo, uma série de localidades em cidades européias

são expostas, acompanhadas dos programas de necessidades, e entre

estas opções apresentadas, os competidores devem escolher em quais

delas querem participar. Cada projeto apresentado deve contemplar

dois aspectos: uma reflexão estratégica do projeto que responda aos

problemas apresentados em relação às mudanças do espaço urbano,

orientações temáticas e escala urbana e, um projeto arquitetônico

executável.
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Em cada país, um júri nacional julga as reflexões estratégicas e

os projetos arquitetônicos para cada localidade. A nível europeu, um

comitê traça análises comparativas entre as propostas selecionadas

pelos júris nacionais.

Cada competição nacional tem seu próprio júri, que designa os

vencedores e finalistas mencionados, aos quais os prêmios são

concedidos. As equipes vencedoras de prêmios são ajudadas pelos

organizadores para garantir o comissionamento e implantação das

obras. As propostas vencedoras são sempre exibidas e publicadas.

O compromisso do Europan é ser uma ocasião pra o encontro

entre os parceiros, representantes das cidades, profissionais, júris e

competidores, abrindo espaço para discussão.

Este tipo de organização vem alcançando papel fundamental

nas organizações européias, colocando em discussão a incursão do

arquiteto em questões relevantes para a sociedade. A iniciativa também

tem se mostrado fundamental para o estabelecimento e reconhecimento

dos jovens profissionais e, tem representado a possibiliade de bons

comissionamentos.

Um dos escritórios mais conceituados da Holanda, o MVRDV,

sob o comando de Winy Mass, alcançou seu primeiro impulso de

reconhecimento com sua premiação no Europan e com a construção

de um conjunto de habitação social para idosos, nos arredores de

Amsterdã, o complexo WoZoCo, concluído em 1997.

O Europan 6 foi lançado em 2000 com o tema: “In between

cities - Architectural dynamics and new urbanity”.

fig.86
projeto premiado no Europan 06
menção honrosa - França
André Kemp e Oliver Thill

fig.84
Köther & Salman
35 unidades de habitação social
em Arnhem ( Holanda)
projeto vencedor do Europan 1

fig.85
julgamento do Europan 06

fig. 87
Nathalie de Vries , Jacob van Rijs e Winy Maas
proposta vencedora do Europan 2/Berlim
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3.2.2  Evolução da Legislação brasileira.

Uma das primeiras manifestações quanto a normatização

dos concursos aconteceu no 1° Congresso Pan-Americano de

Arquitetos, realizado em  Montevidéu no ano de 1920, onde foi

recomendado que se utilizassem as exposições e concursos como

meio de obter maior cultura artística de público para uma maior

compreensão da obra arquitetônica.

No 2° Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado

em Santiago do Chile no ano de 1923, o assunto foi retomado e a

assembléia, entre outros aspectos, recomendou  que a escolha de

projetos para os edifícios e monumentos públicos se fizesse por

concurso entre arquitetos.

O 3° Congresso Pan-Americano de Arquitetos de 1927,

realizado em Buenos Aires, recomendou a adoção do Regulamento

Oficial do Instituto Americano de Arquitetos para concursos, exigindo

a garantia de que a contratação de projetos para grandes obras

públicas se executasse mediante concursos.

No 4° Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado

no Rio de Janeiro em 1930, mais uma vez, discutiu-se a organização

dos concursos públicos e particulares, nacionais e internacionais.

Entre outras recomendações, a plenária instaurada sugeria

a organização de congressos, a presença apenas de arquitetos

nos júris e a adoção das recomendações do Congresso

Internacional realizado em Roma,1911.

As primeiras décadas do século XX já esboçavam a

preocupação em se regulamentar a prática do concurso, pois, o

interesse pela realização dos mesmos aumentava e, é justamente

nesta época, que ocorre um expressivo aumento de eventos.

Por volta de 1920, o número de eventos realizados não

alcançava a marca de 3 dezenas por ano - esparsos e, na sua

maioria, na capital da União, o Rio de Janeiro. Nas décadas de 30

e 40, este número apresenta um crescimento expressivo,

ultrapassando meia centena.

Este cenário pode ser relacionado, em parte, à promulgação

da Lei federal n° 125 de 3 de dezembro de 1935, que estabeleceu

regras sobre a construção de edifícios públicos, estipulando que

nenhum edifício público de grandes proporções seria construído

sem prévio concurso entre profissionais legalmente habilitados para

a escolha do projeto respectivo.

Durante o 5° Congresso Pan-Americano de Arquitetos,

realizado na cidade de Montevidéu em 1940, o assunto retornou à

pauta com a discussão de normas que deveriam regulamentar os

concursos e a sugestão de que fosse seguido o modelo da

experiência norte americana.

Nestas discussões, foram colocadas questões como a

remuneração dos membros do júri, a posição do governo e das

instituições, a formação de júris com maioria de arquitetos,  presença

de arquitetos como consultores junto aos órgãos promotores e,

ainda, a adoção de concursos em duas etapas.
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É interessante perceber que, desde a realização do 4°

Congresso (1930), tais reivindicações apareciam no bojo das

preocupações da classe profissional.

Neste mesmo Congresso, o Arquiteto Roberto Magno de

Carvalho apresenta uma Tese na qual buscava discutir as definições

e procedimentos para os concursos.

Entre as colocações do arquiteto, podemos salientar as definições:
“Concurso de arquitetura é o certame que tem por objeto selecionar um

arquiteto através das idéias apresentadas no projeto.
A base do programa são os dados do problema a ser resolvido e as condições

a que o projeto tem de se submeter.
Júri é a comissão escolhida pelo promotor do concurso para julgar e

selecionar os trabalho e deve ter sempre uma composição numericamente  ímpar.
Prêmios são a recompensa atribuída aos que obtiveram classificação.
Os concursos se dividem em públicos, de livre concorrência e privados,

derivados de convites especiais a profissionais considerados capacitados.
O programa deve identificar limites e dimensões do local; destino,

acomodações e estilo; modelos e formas de apresentação; listagem de prêmios;
proprietário e organizador; prazos e datas. ”

O assunto começa a ganhar espaço também nas páginas

das publicações especializadas.

Este novo aspecto coincide com o fortalecimento da Revista

Acrópole e dos meios editoriais e, neste cenário, começam a surgir

vários depoimentos de arquitetos que fazem questão de se

posicionar a respeito.

Entre estas manifestações, podemos citar o artigo de Wilson

Maia Fina, publicado na Revista Acópole, em janeiro de 1952, que

questionava os processos devido à incorreta elaboração de editais

e ao despreparo dos dirigentes e autoridades para tanto.

Os arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira César também

colocaram sua opinião com a apresentação das  “Normas básicas

para concurso de arquitetura”, publicadas na revista Acrópole em

fevereiro de 1952, que consistia num relatório elaborado em resposta

aos erros ocorridos no Concurso para o Paço Municipal realizado

no mesmo ano.

Em síntese colocaram as seguintes sugestões:
   “Não admissão da participação de firmas.

Possibilidade de encaminhamneto de dúvidas formuladas por carta .
O edital deveria fixar a data, hora e local de entrega e os trabalhos exigidos,

assim como os nomes dos membros do júri.
A escala dos desenhos não deveria ser superior a 1:200. Os desenhos

deveriam ser apresentados sem efeitos e sem retoques, as perspectivas sem sombras,
não sendo admitido o uso de cores. Os desenhos deveriam ser colados sobre
superfícies rígidas, sem molduras.

A possibilidade de um concorrente apresentar mais de um projeto.
A identificação ou não dos trabalhos ficaria a critério do proprietário, desde que
estabelecido em edital.(anônimos, assinados, sob pseudônimo)

Quando da opção pelo anonimato os concorrentes receberiam um número
de identificação e os trabalhos seriam acompanhados de um envelope lacrado e em
branco, contendo a identificação; só aberto no caso de classificação do concorrente.

O júri deveria ser formado por arquitetos, evitando um júri heterogêneo para
que se  tivesse a idéia clara de seus critérios. O julgamento deveria ser justificado por
escrito, e tornado público até 10 dias após  seu término.

O 1° prêmio não poderia ser inferior ao honorário do anteprojeto e o autor
ficaria automaticamente autorizado a elaborar o projeto definitivo, assinando o contrato
no prazo máximo de 30 dias.”

Os Congressos de Arquitetos se mostraram canais para a

solicitação de regulamentação, demonstrando que o assunto sempre

esteve entre os interesses da classe profisisonal.
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No 3° Congresso Brasileiro de Arquitetos de Belo Horizonte,

em 1953, entre os assuntos em discussão, estavam os interesses

profissionais e atribuições do arquiteto e, neste momento, se

articulou a criação de um Regulamento para Concursos, assim

como, a oficialização de uma Tabela de Honorários.

Em 1958, o Código Profissional do Arquiteto proibia o

profissional de tomar parte em concursos cuja organização estivesse

em desacordo com o regulamento adotado pelo IAB ou condenados

pela instituição, de apresentar trabalho em concurso privado para

o qual não tenha sido convidado, aceitar trabalho relativo a objeto

de concurso no qual tenha atuado como juiz e, tomar parte em

concurso em que parente até o 4° grau, sócio ou companheiro de

escritório figurasse como juiz.

Com o aumento significativo no número de eventos, começa

a surgir nos meios profissionais a preocupação de que se desvirtue

a intenção e finalidade dos eventos. Esta preocupação com a

banalização e vulgarização dos eventos está expressa nas

declarações de um importante representante dessa geração de

profissionais, o arquiteto Eduardo Corona, publicadas na Revista

Acrópole em 1962.

No artigo “Concursos de arquitetura e a defesa do trabalho do arquiteto”,
Corona reconhecia a importância da contribuição dos concursos para o esclarecimento
do público de forma positiva quanto à importância da arquitetura.

Questionava porém, a atidude de especuladores imobiliários, que em função
do trabalho dos bons arquitetos de São Paulo, estariam promovendo “concursinhos
fechados”, condenáveis eticamente por supervalorizar a realização comercial.

O arquiteto colocava ainda que não seria toda a realização que deveria

requerer um concurso, e que estes deveriam ser levados a efeito quando pudessem
oferecer novas alternativas de solução a problemas novos,ou ainda quando  o objeto
pretendido caracterizasse obra de interesse público.

Finalizando, o arquiteto ainda salientava a necessária confiança  do cliente
no desempenho do arquiteto expressa nas formas tradicionais de contratação.

Em  1966, no 4° Congresso Brasileiro de Arquitetos, em

Salvador, mais uma vez os arquitetos se mobilizam, exigindo a

proibição de concorrência de preço para planos e projetos.

Com a  promulgação da Lei n° 5.194, de 24/12/1966, que

regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e

Engenheiro-Agrônomo, ficaria estipulado que os trabalhos

profissionais relativos a projetos não poderiam ser sujeitos a

concorrência de preço, devendo ser objeto de concurso.

No 7° Congresso Brasileiro de Arquitetos de Belo Horizonte,

em 1968, foram discutidas normas para a seleção profissional para

a elaboração de projetos, que poderia acontecer a partir da livre

escolha, cadastramento e qualificação de concursos de títulos e

anteprojetos.

Neste mesmo evento, o arquiteto Alberto Botti apresentou

uma série de propostas de normatização e o fórum se posicionou

contra as concorrências de preço para projetos.

Com a criação e fortalecimento do IAB, surge um importante

órgão para a regulamentação dos concursos. Em 1971, os Estatutos

da Instituição colocavam entre suas atribuições a participação do

órgão, no sentido de concorrer para a boa organização, prestígio e

divulgação dos concursos de arquitetura.
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Neste mesmo ano, foi publicado o Regulamento de Concurso

de Projetos de Arquitetura do IAB.

Este  regulamento determinava, em síntese:
As definições de convênio, obrigações entre as partes e remunerações.
A normatização da representação gráfica e forma de entrega dos projetos

(heliográficas dobradas de acordo com as NB).
A cassificação, número e importância dos prêmios.
O anonimato dos concorrentes e a impossibilidade da apresentação de

mais de um projeto por concorrente.
As atribuições do consultor e do júri  (que deveria ser constituído por maioria

de arquitetos pertencentes ao corpo de jurados, cabendo aos promotores sua escolha).
A distribuição dos prêmios  por maioria absoluta, com a possibilidade da

comissão não indicar vencedor.
A fixação do valor dos prêmios em no mínimo 15% do valor da remuneração

a ser paga pelo projeto completo com o 1° prêmio não podendo ser inferior a 5%
deste valor.

A premiação abrangendo no mínimo 03 colocações, sem a possibilidade da
divisão do primeiro prêmio . Nos concursos privados fixação pró-labore aos convidados
de no mínimo 2,5% sobre o valor da remuneração pelo projeto, de acordo com a
tabela do IAB.

A garantia da execução do projeto mediante assinatura de contrato até  30
dias após o anúncio do resultado.

O 9° Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em São

Paulo, no ano de 1976, pediu a reformulação dos regulamentos de

concursos com vistas à diminuição dos gastos dos escritórios e

uma maior influência do IAB.

Um passo contrário nesta evolução foi o Parecer da

consultoria Geral da República, de 1977 que concedia a dispensa

de licitação por motivo de notória especialização.

Toda a legislação desenvolvida pelo Instituto dos Arquitetos

do Brasil se baseia em grande parte na “Recomendação revisada

sobre Concursos Internacionais de Arquitetura e Urbanismo – ONU”

de 1978 do UIA – União Internacional de Arquitetos, que estipula:

“Os concursos podem ser classificados como de “Projetos” e de “Idéias”,
podendo ser realizados em 1 ou 2 etapas.

Os projetos são apresentados e julgados mantendo-se o anonimato.
O promotor deve indicar um assessor, arquiteto, que deve preparar o

programa.
As condições dos concursos devem esclarecer a finalidade e intenções do

promotor, dados do problema, condições materiais, número, natureza, escala e
dimensões das pranchas, plantas e condições para aceitação de maquete.

Os concorrentes devem efetuar inscrição, que implica na aceitação do
Regulamento. Nos Regulamentos deve constar o valor e número dos prêmios, assim
como  o destino que se dará ao vencedor.

Em concursos de urbanismo, que pela escala permitem a adoção de
concurso de idéias, recomenda-se a atribuição de prêmios para recompensar o
trabalho realizado.

No caso de convite haverá remuneração para cada um dos convidados,
sem prejuízo dos prêmios. Nos concursos de projetos, o 1° prêmio impõe a obrigação
da execução do projeto ao seu autor e se o júri considerar que o vencedor não tem
condições de executá-lo, poderá convidá-lo a associar-se à um profissional também
sujeito a aprovação do promotor.

Nos concursos de idéias, quando o promotor utilizar total ou parcialmente o
projeto classificado em primeiro lugar, ou outro, deve contar com a colaboração do
autor que conservará a propriedade artística de sua obra .

 A lista dos membros do júri deve figurar no Regulamento e este deve  ser
composto pelo número mais limitado possível, de várias nacionalidades, em sua
maioria por arquitetos, urbanistas e afins, em número não superior a 7(sete) e ímpar.
A UIA deve nomear ao menos um membro.  As decisões do júri são tomadas por
maioria de votos.

Nos concursos em 2 etapas, o  mesmo júri deve julgá-las , mantendo-se o
anonimato até o final do processo. Um concurso aprovado como de uma etapa não
poderá dar lugar a uma 2° sem concordância da UIA.

Todas as decisões devem ser dadas a público em data determinada e são
inapeláveis.Todos os projetos devem ser expostos por pelo menos por 2 (duas)
semanas, pública e gratuitamente e devem ser  enviadas fotos dos premiados à UIA
para publicação. ”
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A Minuta de lei de regulamentação profissional do arquiteto

de 1980, elaborada para substituir a lei n°5.194 de 24/12/1966,

estipulou que os trabalhos profissionais relativos a planejamento e

projeto de arquitetura e urbanismo não poderiam ser objeto de

concorrência de preço, devendo, quando fosse o caso, ser objeto

de concurso público.

Num momento de certa crise nos meios profissionais,

buscam-se novos caminhos para os processos. A regulamentação

do artigo 144, do decreto de lei 200, pelo IAB, em 1981, proposta

pelo IAB-DF, tencionava a regulamentação do concurso de

arquitetura através dos dispositivos legais, mediante a participação

obrigatória do IAB.

A proposta encaminhada requeria o seguinte:
“ As licitações públicas para elaboração de projetos de arquitetura, na

modalidade de concurso, serão realizadas mediante convênio com o IAB, atuando o
contratante como entidade promotora. Nos convênios, será obrigatoriamente aplicado
ao concurso o regulamento do conselho superior do IAB. Poderão participar todos
os arquitetos legalmente habilitados no país. O julgamento dos trabalhos será feito
por júri constituído por maioria de arquitetos pertencentes ao corpo de jurados do
IAB, cabendo a entidade promotora a escolha dos nomes. O júri será composto, no
mínimo, de 2 arquitetos do corpo de jurados e 1 arquiteto de livre indicação do
promotor, mantendo-se sempre um numero ímpar e a maioria do corpo de jurados.
É obrigatório garantir a um único vencedor a contratação da elaboração do projeto
completo, devendo constar o contrato, as condições de trabalho e remuneração.”

O 10° ENSA, realizado em Salvador, no ano de 1985, discutiu

a participação dos Sindicatos nos processos de seleção. Entre as

propostas, defendia-se a remuneração de todos os envolvidos na

realização e organização dos eventos, a indicação de um membro

do júri pelos próprios concorrentes, a exigência de exposição pública

após os resultados e a confecção obrigatória de ata. Outro aspecto

discutido foi a defesa da adoção de concursos de idéias para

produtos a nível de estudo preliminar e, para anteprojeto, a

realização de concursos em duas etapas.

Entre as diversas revindicações da classe profissional estava

a exigência de uma melhor normatização da apresentação, uma

maior explicitação dos critérios de julgamento, a obrigação de

contratação do vencedor e, a realização de debates pré e pós

eventos, assim como, o conhecimento antecipado dos membros

do júri.

Ainda no mesmo ano, quando da realização do 12°

Congresso Brasileiro de Arquitetos, na cidade de Belo Horizonte,

foi discutida a urgência em se alterar a regulamentação então

vigente do IAB-DN.

Como decorrência destas discussões, duas entidades

representativas da classe, o SASP (Sindicato dos Arquitetos de

São Paulo) e IAB ( Instituto de Arquitetos do Brasil) encaminharam

ao Tribunal de Contas do Município um ofício solicitando

interferência na criação de procedimentos que eliminassem os vícios

e obstáculos na contratação de projetos e serviços relativos à

arquitetura.

As propostas apresentadas levavam em conta os prejuízos

causados pela colocação de obras em concorrências instruídas

com projetos básicos, incompletos ou insuficientemente claros; a
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ilegalidade da concorrência de preços para projetos  e, o uso

indevido da notória especialização como desculpa para

favorecimento político.

Sugeriam ainda vigilância quanto às concorrências de

preços, o incentivo às formas mais democráticas de contratação,

por escolha através da qualidade, por adjudicação direta e, em

rodízio a partir da pré qualificação dos cadastros.

Cabe colocar aqui, em meio às diversas propostas de

regulamentação, o interessante depoimento do arquiteto Sérgio

Tepperman, intitulado “O Baú da infelicidade, Miss Brasil 3000 (ou

concursos de arquitetura e outras tragédias)”, publicado na Revista

Projeto n° 95, de 1987. O arquiteto sugeria alguns procedimentos:

“Para os concursos abertos: Incluir no edital a declaração de aceitação por
parte dos concorrentes do resultado declarado.

Elaboração de um regulamento claro e objetivo que estabelecesse  a proibição
de apresentação de desenhos que não sejam o mais simples possíveis; um prazo
máximo de 30 dias, divididos em duas fases de 15 dias para a divulgação dos
resultados.

Formação de um júri básico com um arquiteto indicado pelo IAB/Sindicato
Regional, um arquiteto pelo IAB/Federação dos Sindicatos, um engenheiro estrutural
e um engenheiro de instalações  indicados pelo Instituto de engenharia, um arquiteto
indicado pelo proprietário  e mais um representante do proprietário não arquiteto.
Desta forma os três pontos de vista estariam, cobertos.  Esse júri deveria classificar
20% do total de projetos, no mínimo 5 e no máximo de 20.

Em uma 2° fase seria formado o júri definitivo para análise dos pré classificados
composto pelos dois arquitetos indicados inicialmente, um regional e outro nacional,
o representante do proprietário e mais dois arquitetos sorteados entre os concorrentes
desclassificados na primeira fase, pois estes estariam interados dos problemas e
atentos a detalhes que poderiam escapar ao júri. Os jurados debateriam e depois
votariam secretamente atribuindo pontos aos projetos, saindo o vencedor da soma
de votos.

Calculado o valor considerar 40% a mais do valor  desses honorários que
serão distribuídos da seguinte forma: 10% ao vencedor e 30% entre os classificados
para a segunda fase proporcionalmente à classificação final obtida. No caso da não
construção do projeto, o proprietário deveria pagar outros 30% além dos 10% do
prêmio até 30 dias após a proclamação do resultado (equivalente ao anteprojeto e
estudo preliminar). O processo custará ao cliente por volta de 40% a mais, ainda
vantajoso devido a quantidade de anteprojetos acessados.

Para os concursos fechados: processo similar com a diferença de que cada
convidado deveria receber pagamento referente ao estudo preliminar.”

Nos arquivos do IAB SP, consta o registro de uma troca de

idéias entre José Carlos Ribeiro de Almeida, Moraes de Castro,

Miguel Pereira e Gerard Benoit, representante do UIA, realizada

em maio de 1991, na qual discutem os procedimentos adotados

nos concursos.

Deste registro, destacam-se as observações:
“Os regulamentos devem ser genéricos e desenvolvidos no sentido de

garantir sempre a igualdade de condições para os participantes. Neste aspecto seria
condenável a promoção de seminários e debates devido à impossibilidade de todos
interessados participarem.

Todos os eventos devem se preocupar em fornecer uma recompensa
palpável com prêmios para não alimentar a idéia de que o arquiteto trabalha de
graça, assim como garantir a remuneração digna dos contratados, e em hipótese
alguma o  prêmio do concurso deve ser a contratação.Nos concursos de idéias, que
não se obrigam a contratação, o prêmio deve ser proporcional ao trabalho pedido, e
no caso de continuidade deve ser contratada a equipe vencedora.

O papel do júri e seu comprometimento são fundamentais para o bom
andamento dos processos. Os membros da comissão devem ter conhecimento do
edital, dar sua anuência e têm a obrigação de elaborar uma ata com os critérios.

Ao se examinar a proposta de um concurso, deve-se analisar se este não é
apenas uma jogada de marketing, política ou para mostrar serviço em final de mandato.

Se o júri verifica que o vencedor não possui capacitação para desenvolver
o trabalho, deve obrigar o arquiteto a se associar com outro mais capacitado, de sua
escolha, sujeito a aprovação.Concursos com temas complexos devem exigir
comprovação de experiência no tema para a inscrição”.
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A Lei n° 8220, de 4 de setembro de 1991, estipulou a

obrigatoriedade de concurso de projetos entre profissionais

legalmente habilitados, para edifícios públicos federais, excetuando-

se apenas aqueles feitos por profissionais dos quadros oficiais das

repartições do Governo Federal. Esta lei também estipulou que as

comissões julgadoras deveriam ter obrigatoriamente um

representante do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e

Agronomia.

Em 1992, o IAB lançou uma versão revisada de seu

regulamento.

Este regulamento mantém as mesmas cláusulas de seu predecessor,
reforçando algumas definições e obrigações. Entre elas seriam as mais relevantes:

A possibilidade de solicitação de esclarecimentos por escrito ao consultor.
A classificação dos tipos de concurso para projetos em: de Idéias (com

nível de apresentação simplificado e em geral realizado em uma etapa ou  constituindo
a 1° etapa de um de 2 etapas) e de Anteprojetos (compreensão da proposta através
da representação, aconselhando a 1° etapa nos moldes de Idéias selecionando no
mínimo 3 projetos sem classificação com uma 2° etapa remunerada mantendo-se o
anonimato).

 O conteúdo necessário do edital que deve conter a identificação da licitação,
do promotor, organizador, arquiteto coordenador, do objeto, jurados, local, datas e
cronograma de trabalho e procedimentos dos concorrentes e obrigações do júri.

A necessidade da apresentação do modelo de contrato e da aprovação
dos eventos pela Direção Nacional do IAB que deve receber 20% de taxa de
administração do valor do contrato entre o Promotor e o Organizador para  analisar,
aprovar e prestar orientação.

Este regulamento ressalta a importância da busca da organização pelo
menor comprometimento de tempo e gastos dos concorrentes e  a partir da elaboração
clara das bases evitar solicitações subjetivas sem induzir à um tipo de solução
específico.”

Em 1993, foi promulgada a Lei nº 8.666, que trata das

normas para licitações e contratos da Administração Pública e define

modalidades de licitação.

“(...) São modalidades de licitação: concorrência; tomada de preços; convite;
concurso; leilão. Concurso é a modalidade entre quaisquer interessados para escolha
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.”

As leis mais recentes que tratam do assunto dos concursos

para edifício públicos são: a Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994,

que altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e

regulamenta o prazo para publicação de editais, no caso de

concursos em 45 dias; e a  Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,

que apenas atualiza valores pra licitações e outros procedimentos.
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Década de 20: com os primeiros Congressos Panamericanos de Arquitetos realizados em Montevidéu, 
Santiago, Buenos Aires e Rio de Janeiro, surgem as primeiras manifestações da preocupação em se 
defender os intreresses da profissão quanto à construção de edifícios públicos. Em todas as reuniões é 
solicitado a adoção de concursos para tais serviços.

1935: A Lei Federal n°125 de 03/12/1935 estabelece regras para a construção de edifício públicos, exigindo 
a realização de concursos para os mesmos, com a participação de profissionais legalmente habilitados.

Década de 90:

1992:

 as leis n°8220 de 04/09/1991, n°8666 de 21/06//1993 e n°9648 de 27/05//1998 estabelecem e 
regulamentam a obrigatoriedade de concurso público de arquitetura para a contratação de serviços de 
projeto de arquitetura por órgãos públicos.

 Regulamento de Concursos de Arquitetura do IAB ( última versão).

1980:

1985:

 Por diversas vezes a categoria reinvindica a regulamentação dos concursos, assim como a garantia 
de contratação. 

 O 10° ENSA de Salvador discute a participação dos Sindicatos nos processos e dá sugestões de 

1962: Em artigo publicado na revista Acrópole o arquiteto Eduardo Corona coloca sua preocupção com a 

1952: O fracassado concurso para o Paço Municipal da cidade de São Paulo leva os arquitetos Roberto 

1940: O 5° congresso , realizado em Montevidéu, retoma os debates anteriores. Nesta ocasião o arquiteto 
Roberto Magno de Carvalho apresenta uma proposta crítica sobre os procedimentos, estabelecendo 
parâmetros e diretrizes para a realização de concursos.

1953: Criação de um Regulamento para concursos e oficialização da Tabela de honorários do 
1958: O código profissional do arquiteto estipula que o profissional fica impedido de participar de concurso  
não aprovado pelo IAB e apresentar trabalho em concurso privado para o qual não tenha sido convidado.

1966:  O 4° Congresso Brasileiro de Arquitetos em Salvador exige a proibição de concorrência  por preço 
para projeto.  A lei n° 5.194 de 24/12/1966 regulamenta o exercício da profissão e estipula a existência de 
concurso para projeto.

1971:  Estatutos do IAB. entre as atribuições da Instituição está a promoção e regulamentação dos 
1973: 
1976:

o decreto 73.140 regulamenta licitações e contratos públicos.
 o 9° Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em São Paulo pede a reformulação do regulamento 

de concursos para a diminuição dos gastos para os profissionais envolvidos e uma maior participação do 

Quadro resumo da evolução da legislação
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3.2.3 Prática profissional e mercado de trabalho:

Os processos utilizados para contratação de profissionais

em arquitetura, e entre eles o concurso de arquitetura, não devem

se excluir, e sim se complementar, fazendo parte das interfaces e

interferências com o mercado comercial, de trabalho e da

especulação imobiliária, sem deixar de lado as questões de

qualidade de projeto.

Deve existir nos meios profissional e acadêmico, o combate

às práticas indevidas e, sobretudo, aos processos mal colocados.

O concurso não pode ser uma muleta para o mercado.

Mesmo escritórios conhecidos por um bom aproveitamento

e índice de premiações, considerados bem sucedidos em tais

processos, não alcançam uma boa meta que permita substituir os

meios usuais de interação no mercado de trabalho, pela contratação

de serviços através de concursos.

O profissional não pode depender do concurso para

estabelecer sua prática. O concurso pode fazer parte do escopo de

tentativas de conquistar mercado, mas jamais ser a única via para

tanto.

Existe ainda, o perigo de promotores que não sabem

exatamente o que querem buscar em concursos, utilizando estes

processos como muletas para resolver suas indecisões, o que seria

prejudicial para o fortalecimento do relacionamento cliente arquiteto

em geral.

Discutindo as opções, vantagens e desvantagens :

Uma pesquisa realizada por Judith Strong, em Londres,

mostra que os arquitetos britânicos, em média, preferem eventos

nos quais participam até 06 (seis) escritórios, que apresentem um

programa claro e bem especificado, assim como, aqueles que

ofereçam certezas de construção e contrato.

É importante para o profissional envolvido saber os motivos

do aventamento da competição e se esta não se realiza apenas

por motivos promocionais, pois este é um bom indicador a respeito

da realização ou não do objeto pretendido e do cumprimento das

obrigações propostas.

As intenções podem sempre ser alteradas, daí a necessidade

de compromissos contratuais que ofereçam segurança para as

partes envolvidas.

Porém, a melhor garantia para o sucesso das relações

estabelecidas nos processos é que se desenvolva um sistema

baseado na credibilidade das instituições organizadoras, dos

promotores e do comportamento integrado entre os competidores.

Considerando estes fatores, poderíamos chegar a um

consenso sobre o que seria um procedimento recomendável aos

interessados em participar dos eventos, um “Manual do competidor”

com  procedimentos e posicionamentos recomendáveis ao arquiteto

perante o concurso.
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Manual do competidor
Captar as intenções e atenções dos técnicos, júri, consultores, já que
estes representam, de uma maneira diversa, porém similar, as
aspirações do cliente.
Manter a proposta o mais simples possível.Na maioria das competições,
ganhar é conseguir passar a idéia principal. Alguns competidores
pensam, erroneamente,  que o seu projeto deve conter a sua história de
vida. O que vale é a idéia principal, saber discernir a partir de que ponto o
detalhe é relevante.
Os jurados estão buscando evidências de qualidades e devem buscar
esquemas que apresentam boas possibilidades de desenvolvimento
O ponto de partida de um concurso é seu edital, o projeto vencedor deve
ser aquele que melhor atenda às solicitações do edital. Geralmente um
bom edital leva a bons resultados e o mesmo acontece com um edital mal
elaborada, com muitas brechas
Muitas vezes surge o conflito de se descartar um projeto com muitas
possibilidades mas com deficiÊncias quanto ao cumprimento das normas
do edital em favor de um mais  correto e que siga completamente o edital.
Cuidado também para não confundir o que é inovador e do que tem
deficiências técnicas, tecnológicas , programáticas, etc
“Horses for courses” : Um concurso é uma aposta, e como tal os maiores
sucessos também estão altamente relacionados aos maiores riscos.
(STRONG,1996)

Neste contexto, podemos questionar quais as motivações

do arquiteto para optar pela participação em um concurso e, quais

seriam os pontos mais relevantes no momento desta escolha.

Para tal julgamento, poderiam ser elencados entre os tópicos

favoráveis os aspectos gerais do júri, como sua identificação

preliminar, composição em maioria de arquitetos e “experts” no

assunto requerido.

A divulgação de uma ata completa e detalhada também é

importante, assim como, a boa distribuição de prazos,  prêmios,

garantia de contratação do projeto vencedor, publicação e

divulgação dos resultados, bom desenvolvimento do programa,

clareza do edital e do termo de referência.

É fundamental para o bom desenvolvimento do processo

que o programa seja bem definido previamente e passado aos

concorrentes no ato da inscrição, elaborado de maneira clara o

suficiente para passar as informações necessárias ao

desenvolvimentos do projeto, porém, sem tolher possibilidades de

partido, abrindo o leque de potenciais soluções.

Uma constante preocupação diz respeito a possibilidade

de se evitar falhas e fiascos nos processos.

Várias circunstâncias podem levar ao fracasso dos eventos,

como eventuais complicações no processo, levando a mudanças

de planos e orçamentos.

Se os concursos são a melhor opção de contratação para

as partes envolvidas, isto depende de uma gama de variantes.

O sistema, mesmo em suas formas mais flexíveis, não se

adequa a qualquer espécie de requerimento e programa.

É preciso que haja por parte dos promotores uma clareza

do que se pretende e, desta maneira, a correta caracterização das

formas disponíveis de se administrar as questões e necessidades

inerentes ao projeto pretendido.

É necessário que exista também o estabelecimento correto

do contexto para o evento, com um desenvolvimento de programa

adequado que forneça noções orçamentárias corretas, assim como,
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a adequada escolha dos consultores. Ainda, se faz necessária a

análise dos interesses estratégicos corretamente, minimizando

diferenças e desacordos entre as partes envolvidas.

Alguns promotores potenciais questionam a validade do

processo, pois consideram que os concorrentes envolvidos neste

tipo de processo não são realistas e não encaram o problema como

algo que deve ser concretizado, se atendo demais a questões

teóricas, ou mesmo utópicas.

Este é um mito que cabe aos profissionais combaterem

através da qualidade e viabilidade dos projetos apresentados.

Problemas também ocorrem quando o júri não chega a um

consenso, manejando os anúncios e resultados através da disputa

e arbitragem.

Concursos são uma maneira de contrato e devem ser

arbitrados com tal, com um caráter de seriedade, sem deixar de

lado também as questões dos direitos autorais.

O promotor deve se comprometer a honrar sua parte no

acordo e a não usar idéias apresentadas por outros concorrentes

sem a autorização e acertos financeiros e legais cabíveis.

Para contabilizar vantagens e desvantagens, assim como a

viabilidade e resultados obtidos, se faz necessário um estudo que

considere os agentes e fatores de influência que fazem parte dos

processos, como a correta análise e programação dos custos;  a

relação entre custos da obra,  contrato e taxa de inscrição; análise

do interesse dos escritórios nos eventos; quantidade de eventos e

porcentagem de cada tipo de elegibilidade; análise das vitórias e

derrotas; taxa de porcentagem de sucesso; eventos que

efetivamente resultaram em obras concluídas.

Fundamentalmente, assim como qualquer outro tipo de relação

de troca, de prestação de serviços, os concursos necessitam ser

encarados como processos que precisam contemplar as

necessidades do promotor, enquanto cliente, e do arquiteto,

enquanto profissional, sem esquecer ainda do caráter  de eventos

catalisadores de discussões relativas à prática profissional, aos

meios acadêmicos e a qualidade do ambiente construído.
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3.3 Arquitetura e imagem:

Esta parte do trabalho abordará a especificidade da

representação de conceitos projetuais utilizados pelos concorrentes

de uma competição, procurando comentar aspectos peculiares,

semelhanças e diferenças entre os desenhos apresentados num

evento.

Outro aspecto a ser considerado seria de que maneira este

material passa a ser utilizado também como referência histórica,

nos meios acadêmicos, para o ensino e crítica de projeto

arquitetônico.

Um estudo deste aspecto permite que se estude também a

evolução da linguagem, sobretudo rumo à simplificação, posto que

nos concursos existe uma limitação da expressão gráfica, buscando

oferecer recursos iguais aos concorrentes.

O assunto da representação na arquitetura vem sendo tecido

por séculos sobre o tema da relação entre o edifício e sua

concepção.

A especificidade da arquitetura repousa, segundo Viollet-le-

Duc, na identidade com a grande escala, o tridimensional e a

materialidade. (LE DUC apud BLAU & KAUFMAN, 1989)

Porém, é sobretudo graças ao papel do desenho no processo

de concepção que a arquitetura começa a se separar de sua origem

e, passa a receber e trocar informações com as outras artes, como

organismo autônomo de criação abstrata.

Neste aspecto, a representação assume papel vital na

transformação de uma atividade manual que passa a adquirir status

de arte liberal.

Uma questão recorrente na crítica arquitetônica é justamente

o conflito e dualidade entre o abstrato e o material, o conceito

representado pelo desenho e sua realização.

Qual seria, neste contexto, a validade das imagens pré-

concebidas e divulgadas de um edifício antes de sua concretização?

Nas últimas décadas do século XX, quando ocorrem grande

mudanças nos meios de representação, a análise deste material

se torna mais interessante e crucial.

Os desenhos e maquetes de projetos sempre foram tratados

como peças museológicas, compilados e guardados por

colecionadores. Atualmente, assistimos a uma fusão de conceitos

que envolve questões de cópia, original, feito à mão, feito à máquina,

e esta linguagem especializada passa inclusive a assumir o papel

de souvenir, objeto de consumo.

Esta liberação de usos e conceitos coloca questões de direito

autoral, propriedade, status do trabalho do arquiteto e sua

especificidade.

Todos os campos citados tornam a representação

arquitetônica objeto público. Esta configuração discute o status legal

e social do desenho arquitetônico, encarado como desenho técnico

e como instrumento de operacionalização e produção .

Para muitos arquitetos, a criação autônoma em arquitetura
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que Viollet-le-Duc considerava inconcebível não é apenas possível,

mas desejável. Para Piranesi, Boullée e Ledoux, por exemplo, a

noção de arquitetura vinha não somente do seu trabalho

concretizado, como da prática e reprodução de seus desenhos

conceituais.

Estas questões estão relacionadas com aquilo que o

estudioso Jaques Guillerme define como “figuration”, ou seja, um

campo de atividade onde educação e reprodução permanecem

inseparáveis e, encampam duas atividades: uma morfogenética,

que determina o trabalho proposto lhe dando forma e, outro, que

treina e transforma aqueles que os usam. (BLAU & KAUFMAN,

1989).

Em particular, estas experiências agrupadas e estudadas,

ajudam a formar os arquitetos, que guiados pela seqüência de seus

próprios problemas e formas de ver, desenvolvem uma coleção

própria de referências.

De certa forma, este conceito de “figuration”, estaria

intimamente relacionado à formação do repertório do arquiteto,

baseado não apenas no seu conhecimento das arquiteturas

efetivamente implantadas, mas também, no significado do processo

gráfico que leva à conformação destas arquiteturas.

Esta definição permite a distinção entre a arte/profissão do

arquiteto e outros artistas/profissionais, como designers gráficos e

outros, que também têm a representação como atividade

característica.

A atividade do arquiteto se difere de outras pela manutenção

da referência com a construção, seja ela real ou ideal. O corpo do

arquiteto é sua referência escalar, é um instrumento cujo papel é

organizar os diferentes espaços em suas correlações imaginárias.

Para este arquiteto, todas as etapas especulativas de

desenho têm, assim como aquelas que surgem a posteriori, origem

na mente do criador, onde a presença onipresente do edifício é a

medida de espaço e distâncias perspectivas.

Resumindo, a representação arquitetônica inclui as

representações impressionistas em palavras e imagens da

arquitetura, seus espaços e todas as outras maneiras de

representação que satisfaçam os critérios normativos para identificar

tal representação.

Derivados do processo de produção arquitetônica, os

desenhos direcionados às publicações assumem um valor

intrínseco, um valor independente enquanto produtos culturais.

Podemos tomar como exemplo os desenhos de

apresentação para o cliente, que impressionistas ou ilusionistas,

são desenhos que tomarão parte do processo de construção do

edifício.

Entre os desenhos precedentes ao edifício, temos também

os desenhos técnicos para a elaboração do projeto, porém, quando

este material elaborado é publicado, colocado numa moldura na

parede, se torna um novo objeto autônomo, uma publicação, passa

a não mais ser apenas um objeto operacional, mas também um fim
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por si só, um elemento autônomo.

Não importa se este desenho ficou exposto durante pouco

tempo ou se faz parte de um livro, não importa o tempo de exposição,

não é a efemeridade, o tamanho, a originalidade ou competência

que contam neste momento, mas sim, o momento de aceitação

como legítimo trabalho cultural.

 Outro elemento é o livro editado. Este revela também

aspectos interessantes de como as imagens publicadas podem

mudar a relevância da noção de originalidade.

Estas questões dizem respeito a observação do processo

de como os trabalhos “tornam-se públicos” e, isto está intimamente

relacionado ao caráter de evento público e com audiência, que

são os concursos de arquitetura.

Publicidade e publicação podem ser colocadas como

características específicas da prática do movimento moderno. Os

concursos ajudaram no desenvolvimento desta caracterização, em

muito também, identificados com os ideais da Renascença.

O sketch book, que tem um caráter intimista de diário, pode

ser considerado como um antecessor das publicações. A troca de

sketchs entre os arquitetos, através do reestudo gráfico das obras,

comum na Renascença, inicia a circulação de desenhos e a prática

de copiá-los.

A aparição de imagens publicadas está relacionada com a

evolução e mudanças nas formas de conhecimento e linguagem.

A ilustração precisa ser conhecida, memorizada, produzida.

A ilustração aparece como ferramenta importante na troca e

produção de conhecimento, pela habilidade de ser acessível e

universal.

A difusão da publicação, da impressão de trabalhos, trouxe

a vantagem da legibilidade internacional, acuidade e possibilidade

de difundir a imagem como chave para o texto, permitindo aplicações

práticas e a imitação/reprodução de imagens.

A representação pictórica para a representação de cidades,

edifícios, espaços e lugares, é agora também encarada para o

espaço do livro. Numa publicação, os tipos, a disposição das

imagens, a diagramação, assumem o significado concreto do

conteúdo, mas também, caráter conceitual. O livro é um objeto de

significado cultural próprio.

A história dos livros de arquitetura começa tradicionalmente

com os primeiros manuscritos italianos do século XV, que retratam

a prática da construção em seu tempo. Estes manuais ancestrais

são o embrião do que hoje chamamos publicações arquiteturais.

Eram utilizados como instrumento de aprendizagem de aprendizes

e aspirantes e, método de treinamento.

Entre estes trabalhos, podemos destacar o trabalho de Serlio

de 1528, um redesenho de Vitrúvio, trabalho que dá à imagem  o

papel de protagonista do livro, assim como, o trabalho de Vignola

de 1562: “Regola delli cinque ordini di architettura”, que aborda os

sistemas de representação e análise gráfica.

Palladio se utilizava de seus próprios projetos para
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desenvolver uma didática do desenho. Os desenhos trabalhavam

a favor de sua crença em Vitruvius e Alberti e, eram desenvolvidos

com espírito pedagógico.

Os livros também apresentam o caráter de propaganda das

idéias de seu autor. No século XVI, a Europa é invadida por uma

avalanche de tratados, que cumpriam papel educacional e

promocional e, muitas vezes significavam também a passagem de

seu autor do campo da prática para a educação.

Podemos citar um interessante exemplo da presença da

publicação nos processos de produção arquitetônica, que foi o

processo da mudança do obelisco do Vaticano, por volta de 1500.

O processo foi permeado por várias polêmicas, mas as

publicações decorrentes do processo, acabaram por ser decisivas

na auto promoção do arquiteto Domenico Fontana e, o livro

publicado narrando os eventos acabou se tornando fundamental

para o desenvolvimento e reconhecimento do trabalho, com a

transformação  do evento  numa competição espontânea entre os

interessados.

“Della transportatione dell’obelisco Vaticano” foi a primeira

publicação de entradas em um concurso, contudo, a autoria do

trabalho, como monografia realizada por um autor, nunca foi

reconhecida, Fontana é citado apenas como um dos concorrentes.

Cento e setenta e cinco anos após este evento, a publicação

volta à tona, com o trabalho dos irmãos Robert e James Adam:

“The Works in Architecture”. Robert Adam encarava o trabalho

relativo a publicação como maneira de adquirir e confirmar sua

reputação como estudioso das ruínas romanas, para impulsionar

sua carreira nos meios literários e propagandear sua estética.

Tais publicações eram adquiridas por imitadores do seu estilo,

empreendedores que utilizavam como fonte de cópia, mas também

encorajaram muitos a seguirem o mesmo caminho.

Antes da invenção da fotografia e dos meios de reprodução

fotomecânica, a reprodução de imagens e projetos envolvia a

participação direta de uma gama de outros profissionais,

entalhadores e gravadores, entre outros, o que poderia interferir de

maneira prejudicial na reprodução das imagens.

A técnica requerida para o desenvolvimento da gravura, por

muitas vezes, distorcia a matriz utilizada, e por diversa vezes, o

desenho acabava se tornando menos atraente devido a tais

distorções, sobretudo aos clientes pretendidos.

Com o advento da fotografia, inicialmente se tem a noção

da não alteração das realidades apresentadas, em reproduções

originais e fiéis.

Le Corbusier, porém, transforma este conceito, e as

fotografias tornaram-se o instrumento perfeito para transformação

da realidade e desenvolvimento de seus conceitos.

Temos o exemplo clássico de sua intervenção com aerógrafo

numa foto para o desenvolvimento de um croqui da Villa Schwob,

onde ele apaga todas as intervenções prejudiciais presentes no

entorno e na própria casa para chegar ao seu objeto e entorno
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ideais. Nos desenhos publicados da Villa Savoye, Corbusier

também se utiliza deste tipo de recurso gráfico para reforçar suas

idéias.

Estes acontecimentos demostram em parte como a imagem

desenvolvida para uma publicação pode servir como veículo e

referência para propagar e solidificar idéias.

Publicação, Competição e Espetáculo Público:

Sempre que diversos arquitetos são solicitados a

desenvolver o mesmo projeto, seja ele real ou imaginário, no mesmo

lugar e no mesmo período, acontece uma competição.

Os concursos entre arquitetos, funcionando como artistas,

são usados desde os gregos, fazendo desses eventos um dos mais

antigos e menos transformados elementos da prática arquitetônica.

Historicamente, concursos e a emergência da identidade

especial do arquiteto como artista e profissional têm freqüentemente

coincidido e colidido, e os concursos são famosos por colocarem

em voga discussões sobre autoria, contratantes e patronagem.

Na Renascença, um concurso prescindia da divisão entre o

arquiteto e o craftsman. Pelos abusos ocorridos, os concursos

também contribuíram em grande parte para a organização e

regulamentação da classe e da profissão, sobretudo na Inglaterra

e Estados Unidos.

Os concursos transformaram as imagens figurativas

apresentadas em publicações, trabalhando junto a outras instituições

como livros e exposições.

Nas competições atuais, os trabalhos apresentados são, por

si só, publicações, pois são desenvolvidas especificamente para

uma apresentação a uma audiência de júri, na presença dos outros

concorrentes, representados pelos seus desenhos presentes, ao

invés de diretamente endereçados a um cliente único.

Os concursos são como performances, onde várias

ambigüidades e hierarquias de prática arquitetônica são codificadas,

e muito mais como espetáculos rituais, representam e explicam as

qualidades especiais da arquitetura como arte e profissão.

Concursos, da mesma forma que livros de arquitetura, têm

uma pré-história. Em tempos medievais, esse procedimento era

usado para solicitar aos arquitetos desenhos alternativos para uma

estrutura. Os processos porém se assemelhavam mais a uma

tomada de orçamentos do que uma competição arquitetônica.

Durante a Renascença e o período Barroco, quando a

relevância do problema sugeria o mérito de buscar mais de uma

opinião, concursos e consultas eram organizados.

Numa consulta, arquitetos eram chamados seqüencialmente,

acrescentando e discutindo dados ao projeto antecessor, num

processo cumulativo que carecia da simultaneidade característica

do concurso.

A inacabada catedral de Milão foi um destes projetos que

passou de mão em mão por séculos. Por volta de 1656, uma coleção
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de panfletos e gravuras foi publicada sobre o processo: “Per la

facciatta del Duomo”.

Na Florença Renascentista, o concurso entre Ghiberti e

Brunelleschi para a Porta do Batistério (1401) se tornou um evento

clichê da história da arte, a primeira competição artística nos tempos

pós-medievais, considerada evento chave do Renascimento.

Os desenhos foram desenvolvidos sob igualdades de

condições e subjugados a uma comissão julgadora escolhida pelo

responsável, introduzindo a noção de comprovada competência

requerida ao juiz, mesmo com a perda de se submeter o projeto a

aprovação do grande público. A exibição das duas propostas

vencedoras foi provavelmente uma das primeiras neste aspecto.

Tanto a proposta vitoriosa de Ghiberti como a de Brunelleschi

foram guardadas e classificadas de uma beleza e valor artístico

indiscutíveis. Brunelleschi participou mais duas vezes em concursos

para projetos para o Duomo, em 1419 e 1436.

O específico critério estético, assim como a noção de uma

competição artística, substituíram o critério habitual de utilidade,

beleza e solidez e, o concurso se transforma de um processo de

oferta/tentativa a um processo artístico.

A partir deste momento, em Florença, um artista podia

almejar dentro da sociedade, fama e respeito enquanto individuo,

artista e profissional, nos seus direitos e dignidade.

No século XIX, aparece o primeiro livro impresso que

capturava a simultaneidade dos desenhos de concursos. Em 1756,

fig.89
 desenho de Brunelleschi para o
Domo de Santa Maria del Fiori
1419

fig.88
De autor desconhecido: proposta para a fachada da Catedral de Milão em
estilo classicizante, extraído de “Per la Facciatta del duomo de Milano “, 1654
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Pierre Patte ilustra 20 idéias que foram inscritas num espontâneo

concurso de idéias ocorrido em 1748, quando centenas de

arquitetos ofereceram ao poder público uma não solicitada bateria

de idéias para o replanejamento e embelezamento de Paris.

Os registros completos de projetos submetidos a uma

competição são raros ainda hoje em dia e, as editoras preferem

publicar monografias sobre eventos fechados para convidados.

No final do século XIX, dois editores, Amant-Parfait Prieur e

Pierre-Louis van Cléempute, se apropriam da idéia de Patte e

elaboram um livro sobre as propostas vencedoras para os

Concursos do Grand Prix ( Prix de Rome) anual e, organizam uma

publicação semi oficial da École des Ponts et Chaussées.

Os concursos para edifícios reais parecem não ter o mesmo

apelo junto aos editores de livros e, na sua maioria, a divulgação

acaba acontecendo por meio da imprensa.

Por conta disso, por volta de 1800, a imprensa especializada

abre espaço para polêmicas relacionadas ao tema. O poder da

imprensa neste eventos se mostra sobretudo com o aparecimento

em 1839 das revistas totalmente ilustradas de arquitetura: “The

Builder e Revue Generale de l’Architecture”.

Surge então, uma tipologia de concurso onde o prêmio se

resumia justamente à sua publicação, como no caso em 1901 do

concurso para uma casa para um amante das artes, no qual as

três propostas vencedoras foram luxuosamente impressas em

formato de portfólios, e as demais foram publicadas em periódicos

comuns.

fig.90
Casa para um amante das artes
desenho de Charles R. Mackintosh
prêmio  especial

figs.91 e 92
Casa para um amante das artes
desenhos de Mackay Baillie Scott
2° prêmio



69

Na primeira década do século XX, um bom número de livros

oficiais sobre concursos foi impresso, nos moldes dos livros de

concursos acadêmicos. Publicados pelo promotor, documentavam

os premiados, descrevendo o vencedor e ignorando os restantes.

Quando o júri internacional não chegou a um acordo quanto

ao vencedor do concurso para a Liga das Nações Unidas em

Genebra (1927), criou uma classe especial de 09 (nove) primeiros

prêmios, 09 (nove) menções honrosas de primeira classe e 09

(nove) menções honrosas de segunda classe, premiando-os com

igual espaço no livro publicado da competição. Neste caso, a

premiação acabou sendo um fim em si.

As recorrentes polêmicas surgidas em torno dos concursos

reforçam o conceito destes como um tipo dramático de espetáculo

em que as noções de original e cópia, final e provisório, vencedores

e derrotados são colocadas em discussão. Alguns eventos podem

alcançar uma autonomia própria, se tornando produto também de

consumo, tanto quanto o edifício finalizado.

No século XIX, os competidores de certa maneira seguravam

seus desenhos e alguns níveis de informação, com receio de que

suas idéias fossem reagrupadas ou aproveitadas em propostas

outras.

Como hoje em dia os desenhos não tem aquele caráter de

único, são impressões que podem ser facilmente duplicadas, quase

já não existem aqueles casos em que os desenhos eram feitos e

retocados à mão, sendo peças únicas, o desenho apresentado

acaba por ganhar um status apenas por ser o desenho enviado.

O mesmo com o caráter do projeto. Como certamente o

desenho inicial será modificado quando do desenvolvimento junto

ao cliente, seja quanto a aspectos projetuais, quanto a níveis de

detalhamento, o desenho original fica com os tatus de ser  o embrião

de uma realização futura.

Concursos são espetáculos públicos, são apresentações e

representações. Nas competições, as vicissitudes do dia a dia são

controladas numa performance coreografada.

Os concursos ainda podem ser classificados como uma forma

atenuada da competição diária do mercado, onde a batalha é travada

seguindo normas e igualdade de condições e, os trabalhos são

elegidos por outros profissionais da mesma área, de declarada

competência e com certa autonomia e independência.

As normas de apresentação e conteúdo são estabelecidas

para garantir a todos o mesmo acesso e que as propostas sejam

comparáveis, garantindo igualdade técnica entre os competidores.

Os concursos abertos e anônimos mantém o conceito de

que todos são iguais perante o júri e, que a escolha se baseia

unicamente na qualidade do projeto apresentado.

Como um ritual, o concurso mimetisa o sistema tradicional

da sociedade, da prática profissional, a partir da reprodução de

sua hierarquia, mas subverte os conceitos, onde o inusitado e não

usual pode triunfar sobre o já estabelecido.

Tal espetáculo não deixa de retratar e traçar um senso de
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compreensão também das relações entre os arquitetos entre si.

Outra premissa desses eventos justamente diz respeito aos

verdadeiros “contos de fada” que acontecem com aqueles

desconhecidos que agraciados com uma vitória, têm sua carreira

alavancada ou, por outro lado, histórias de grandes esforços e

mobilização de profissionais e o pesadelo decorrente do fracasso

representado por uma não premiação.

Se, por um lado, este sistema mostra os custos envolvidos

na perseguição do sonho de fama e reconhecimento, onde apenas

alguns alcançam seus objetivos, por outro, faz com que a criação

de projetos que teriam pouca chance de ser acatados e construídos

possa ser desenvolvidos.

Dada a improbabilidade estatística de se vencer, a maioria

dos projetos apresentados são destinados a permanecer sem

clientes, mas a participação em si possibilita ao arquiteto

desenvolver sua arquitetura por si, com uma certa autonomia

artística.

O concurso como processo faz estas conexões entre o

presente e o passado, entre as oportunidades para criação artística

e a realidade do mercado prático, misturando valores diversos,

entre a prática e a arte, um ato de celebração e rivalidade.

Quando do término do concurso, concorrentes, vencedores

e cliente voltam às práticas normais na privacidade de seus

escritórios.

Uma modalidade muito peculiar são os concursos

acadêmicos. Estes têm uma relação diferente com as publicações,

pois são utilizados como método auxiliar na educação do futuro

profissional, uma atividade extracurricular.

Nos séculos XVIII e XIX, o aprendizado era adquirido e

avaliado a partir dos resultados obtidos. Na École des Beaux Arts,

o ensino era todo fundamentado em: “não ensinamos arquitetura, a

partir dos resultados atingidos nos concursos acadêmicos avaliamos

o progresso conseguido fora da escola”.

Encerrados neste escopo, encontram-se também, as

exposições. As exposições de arte públicas se tornam comuns a

partir da primeira metade do século XVIII, mas podemos citar como

um exemplo antecessor a exibição dos projetos para a Porta do

Batistério.

Por muitas vezes, os arquitetos se interessavam em participar

de salões e mostras, como que para suprir a ausência de uma

publicação nos meios tradicionais. As exibições na academia eram

um meio efetivo de difusão de formas e técnicas de representação,

muito respeitadas pelos que exibiam ou simplesmente

contemplavam.

Nos EUA, no século XX, a competição para o edifício do

Chicago Tribune Tower foi seguida de uma espetacular e bem

sucedida exibição e, assim, seguiram-se outras competições durante

os anos 30 e 40.

Durante o período pós guerra, os desenhos ficaram um pouco

desvalorizados e a fotografia começa a adquirir maior status, com
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predomínio de exposições mais contemplativas do que inspiradoras.

Um “revival” da importância do desenho se esboça nos anos

60. A partir de 1960, começam a ser organizadas várias exposições

sobre arquitetura.

Surge a figura de Peter Eisenman, desde os anos 70

excelente polemista, pedagogo, empresário e “cult figure”. Sua

revista Oppositions, a série de mostras, livros e catálogos assumem

o mesmo status de sua obra construída.

Nos anos 80, quando este arquiteto passa a se dedicar mais

à prática profissional, seus desenhos eram feitos direcionados aos

seus clientes, mas concomitantemente, assumiam uma sub carreira

como objetos de arte. Alguns desenhos eram feitos em dois

tamanhos, de acordo com sua finalidade, para publicação em

revistas ou para exibições.

A exibição dos trabalhos expressivos dos arquitetos parece

ser uma invenção do século XVIII, enquanto as publicações

pertencem ao século XIX.

O século XX trouxe o mercado de arte para os trabalhos de

arquitetos e o desenvolvimento do museu de arquitetura, onde cada

elemento se agrega ao posterior e se relaciona, formando alianças

que asseguram a perenidade das manifestações.

A arquitetura passa a ser encarada como objeto cultural,

onde cada autor busca a qualidade do seu próprio trabalho, para

um registro posterior.

O final do século traz ao debate o equilíbrio entre a

figs.93 e 94
desenho de Peter Eisenman
para o Koizumi Office Building
(1988) e edifício concluído
(1990), Tóquio

fig.95
exposição sobre Louis Khan, 1966

fig.96
Northest Gallery of Architectural Designs
Exposição Internacional de 1862, Londres
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materialidade e o idealizado, papel que parece cada vez mais estar

nas mãos das publicações e, o concurso aparece como um

elemento colaborador da formação desta  busca.

Um dos tipos de material utilizado na apresentação dos

concursos é o material visual, a representação visual do projeto.

Esta apresentação deve ser legível ao júri para que permita

a comparação e o julgamento de sua adequação ao programa e ao

sítio, mas por outro lado, também acaba se tornando um objeto

cultural auto-suficiente, de interesse particular para arquitetos e

aficionados. Representam a prefiguração de um objeto e transmitem

informação particular e especializada.

O desenho deve explicar o que se pretende fazer, é parte

do processo que vai da simulação à realização do trabalho. Os

desenhos para concursos não são desenhos de trabalho; são mais

simplificados, pois pretendem buscar uma figuração que transmita

credibilidade potencial para um desenvolvimento futuro.

Um erro comum do júri é encarar estes desenhos como

propostas acabadas, se atendo e discutindo precocemente detalhes

não determinados neste estágio do processo e buscando garantias

para justificar sua escolha perante os companheiros do júri,

promotores e participantes. Em contraste, estes mesmos desenhos

são tratados como objetos de arte, exibidos e admirados.

A arquitetura, pelo conceito de “disegno”, começa a se

separar de sua origem e tornar-se abstração, criação abstrata. A

arte de apresentar e representar um projeto através do desenho e

derivados é cultivada nas escolas, mas pode levar a distorções da

idéia de projeto.

O desenho e a representação podem tanto esconder como

ampliar qualidades e defeitos de um projeto.

Para princípios diferentes, versões diferentes. Qualquer

desenho ou figuração implica num desvio do objeto real, mas vários

princípios de representação implicam também em diferentes desvios.

A representação mais objetiva é a ortogonal (plantas, cortes,

elevações) que reproduz proporcionalmente as relações do objeto.

Porém, são rudimentares e não se explicam sozinhas, uma planta

nos dá idéia de percursos, como um mapa, mas não nos informa

sobre o espaço e sua configuração.

Esta representação implica num certo treinamento para, a

partir da leitura dos diversos elementos, absorver as qualidade e

características que tornam os desenhos representações da

arquitetura proposta e da concepção do edifício.

O modo como Palladio utilizava o corte e a elevação num

mesmo desenho é uma maneira de minimizar esta fragmentação

da mensagem ocorrida, facilitando a apreensão espacial e se

apropriando da simetria de seus projetos.

Ninguém vê um objeto em sua projeção ortogonal, pois esta

é uma construção abstrata, uma técnica que requer condutas

padronizadas, o que pode levar a uma subjetividade de interpretação

muito grande.

A perspectiva tem como objetivo representar objetos no
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espaço, de maneira a simular sua visualização de um determinado

ponto de vista. Mesmo sendo próxima do que seria uma experiência

visual verdadeira é o que menos esclarece as reais proporções do

objeto.

As experiências de Brunelleschi com a perspectiva central

são impressionantes e influenciaram artistas da Renascença,

mesmo assim, em sua época, houve quem classificasse a

perspectiva como um desenho menor, direcionado àqueles que

não sabiam interpretar os desenhos ortogonais, além de oferecer

apenas um ponto de vista do edifício e não a sua totalidade.

Estes desenhos foram extremamente valorizados nas

competições do século XIX, pois ofereciam a percepção imediata

do edifício e seu contexto, enquanto que plantas e cortes

representavam as necessidades programáticas espaciais.

Em 1880, as recomendações de procedimentos na Inglaterra

proibiam o uso das perspectivas, consideradas como falseadoras

da verdade e reconhecidas como uma “imagem” do projeto.

Projeções oblíquas são um método intermediário e tornam-

se comuns nos anos 20, inspiradas na máquina e indústrias, surgem

as perspectivas axonométricas, do tipo “birds eye”, remanescentes

da representação gráfica de manuais mecânicos , de caráter mais

construtivo.

Portanto, desenhos diferenciados funcionam de forma

variada para audiências distintas.

Ainda podemos considerar neste contexto, os modelos

tridimensionais, que formam imagens realistas, dão idéia das

massas e volumes e, da materialidade desejada.

Os meios e maneiras de representação se modificaram;

passando do desenho e perspectivas explorados por séculos, às

reproduções fotográficas de maquetes durante os anos 60, e assim,

as técnicas foram acompanhando a evolução de materiais e

sistemas de reprodução.

Mais recentemente, a evolução da informática alterou

também radicalmente estes métodos. A realidade virtual está

tomando o lugar da perspectiva nas representações e

apresentações para concursos, numa tendência que imprime mais

realismo às apresentações.

Porém, a função retórica da apresentação está muito além

das técnicas de representação. A mensagem depende de como

estas técnicas são manipuladas pelo projetista, o que ele inclui,

omite ou reforça. Os desenhos podem ser exatos, impressionistas

e mostrar diferentes qualidades do mesmo objeto.

A representação arquitetônica, pelo fato de representar

sempre em escala menor o objeto, tende naturalmente à

simplificação e, o receptor da informação, através da sua

interpretação dos desenhos, faz parte do processo, interferindo no

seu desenvolvimento. A representação é um código partilhado e

entendido por aqueles que atuam no mesmo meio.

Num concurso, este processo pode levar à total rejeição das

idéias representadas.
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No entanto, alguns arquitetos, como Zaha Hadid por

exemplo, complicam estas relações tentando capturar outros

elementos, numa busca de evidenciar ainda mais a artificialidade

da representação e seus conceitos artísticos.

O desenho neste caso transpõe a barreira da pura

representação, assumindo ele mesmo o lugar de mensagem.  Zaha

tenta capturar a dimensão tempo em seus desenhos, os edifícios

parecem flutuar no ar, criando a ilusão de ausência de gravidade,

onde o importante não é o realismo, e sim a força das idéias.

A representação gráfica é muito mais direta do que o texto,

a palavra. Explicar um projeto apenas pela palavra é difícil, e soa

desconexo sem o apoio do desenho.

A descrição verbal segue a lógica da representação visual,

segue uma linearidade, onde o texto se refere a uma idéia e a sua

realização imaginária.

fig.98
Desenho de Zaha Hadid
projeto vencedor do concurso para Cardiff
Bay Opera House, Reino Unido, 1994

fig.97
UN Studio
Laboratório de Ressonância Magnética de Universidade de Utrecht
perspectivas renderizadas e estudos dos pisos ( 1998)
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3.4.  Arquitetura e retórica:

Os concursos são eventos particularmente interessantes

pelo fato de que as atas dos júris, os memoriais dos inscritos e as

reportagens decorrentes dos eventos contêm informação que reflete

o momento da produção arquitetônica, espelhando parte importante

de sua história.

Nos concursos, ainda podemos analisar mais explicitamente

o caráter retórico dos textos que acompanham os projetos e a

relação entre o desenho e o texto para o entendimento do projeto,

pois todos os níveis da apresentação envolvem proposições e

persuasão e, o sucesso de um projeto depende da força de seus

argumentos.

O progresso dos recursos visuais na produção arquitetônica

e os meios de discutí-los estão mudando rapidamente. Como

decorrência dessa aceleração, podemos perceber a ocorrência de

mudanças também na formação dos conceitos, na maneira geral

de tratar e relatar problemas, sejam eles arquiteturais ou

simplesmente de comunicação.

A História da Arquitetura não está completa se

considerarmos apenas aquilo que foi construído no decorrer do

tempo. Numerosos e importantes trabalhos de arquitetura que não

foram de fato realizados, se tornaram importantes como obras de

referência.

Hoje em dia, qualquer monografia publicada sobre o trabalho

de um arquiteto inclui também seus projetos não construídos e,

muitos destes trabalhos não construídos foram desenvolvidos para

concursos de arquitetura.

Nossa experiência editorial em concursos revela que,

geralmente se fala alguma coisa do projeto vencedor, que recebe

algum espaço com notas na imprensa especializada, com menos

espaço ainda para os outros premiados, e os demais concorrentes

são esquecidos.

Como apenas o primeiro prêmio é realizado, e ultimamente

isto não tem ocorrido com a freqüência desejada, pouco se sabe

dos demais premiados, e os concorrentes não classificados

permanecem desconhecidos.

A partir do estudo também destes projetos, podemos

aprender e compreender épocas passadas. É notório também que,

por muitas vezes, durante o processo de desenvolvimento do

vencedor, suas qualidades são desvirtuadas, sendo importante o

conhecimento do projeto em sua forma original.

Além deste conhecimento, as competições são eventos

singulares e interessantes porque trazem consigo a particularidade

de apresentar textos retóricos, que explicam e dão noções sobre

as intenções e os conceitos por trás do projeto por si só.

Uma questão fundamental a ser discutida é a de como um

trabalho de arquitetura pode reviver e discutir princípios

fundamentais e, ao mesmo tempo, satisfazer as diferentes

demandas da história.
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Melhor que nenhum outro material, as entradas em

concursos ilustram este dilema e, mesmo não representando

soluções, iluminam o fundamentalmente vago campo das idéias e

resposta criativa.

O estudo dos concursos de arquitetura desperta interesse em três
campos de experiência profissional:

- da inter-relação entre desenho e linguagem no ensino de arquitetura;
- dos concursos como procedimentos profissionais e sua relação com

o ofício do arquiteto;

- da arquitetura do ponto de vista do uso público. (TOSTRUP, 1999)

A relação entre a arquitetura e o que se fala ou escreve

sobre ela geralmente parece ser extremamente vaga, daí o interesse

em se explorar o dúbio campo do desenho e da linguagem.

Concursos são uma oportunidade única de estabelecer

relações entre o desenho e o texto e, os materiais de referência

surgidos dos processos expressam a hegemonia de valores de um

período de tempo.

A retórica é essencial nos concursos porque todos os níveis

de apresentação envolvem argumentos persuasivos nos quais o

autor do projeto tenta deliberadamente trazer outros para

compartilharem sua maneira de pensar um determinado problema.

Isto acontece no que diz respeito aos textos e material

gráfico. Os trabalhos envolvem o conceito de persuasão,

fundamento da retórica. O sucesso de um projeto depende do poder

de sua aparência e apresentação para causar a receptividade e

curiosidade dos não convencidos ainda de seus valores.

A  retórica, arte da oratória desenvolvida sobretudo na Grécia,

há aproximadamente 2500 anos atrás, foi primeiro admirada e depois

desprezada na cultura ocidental, porém, segundo J.FAFNER : “pode

ser negada, menosprezada  e reprimida, mas não destruída porque

faz parte do significado de ser humano.” ( FAFNER apud TOSTRUP,

1999).

O sentido retórico do material de uma competição se torna

particularmente interessante com relação à audiência diferenciada.

Os resultados obtidos têm importância não apenas para a sociedade,

como também nos meios inter-profissionais.

As atas e textos explicativos têm o papel não apenas de

divulgar resultados, mas também de comunicar e conquistar a

opinião de um público específico e na maioria cético, além de

convencer o promotor (cliente) da certeza do resultado.

O exercício retórico acontece ainda dentro dos próprios

escritórios quando das tomadas de decisões e resolução de

problemas.

Como no concurso o arquiteto não encontra o cliente

diretamente, ele é, ao mesmo tempo, o protagonista e seu próprio

crítico.

A natureza competitiva dos concursos e sua audiência

particular explicam o caráter especial de seus argumentos retóricos,

diferenciados daquele que se exerce nas publicações, escolas e

no contato com os clientes.
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Enquanto novas conquistas artísticas particularmente

incentivam e cativam os arquitetos, o cliente na maioria das vezes

busca prioritariamente a melhor e mais cômoda distribuição do

espaço, o bom funcionamento do edifício e, ainda, aquilo que não

ofende seu gosto particular.

É nesta arena de interesses e persuasão que está o ato de

fazer arquitetura, refletido na argumentação de um concurso.

A retórica específica se apresenta como duas formas de

argumentação: a visual e a verbal. Fazer arquitetura requer uma

interação refletida. Deve existir um diálogo entre imagens e

linguagem.

O arquiteto começa com uma idéia de forma, explorada

através de movimentos, desenhos e modelos, considerando

conseqüências e implicações, e atentando ao constante diálogo

entre percepção visual e verbal, até a afirmação conceitual.

Não é suficiente dizer que uma janela grande é necessária

e esperar uma solução que imergirá sem ambigüidade. Faz-se

necessário experimentar no desenho, para medir a relação e o

contexto – altura, largura, detalhes. A percepção real do trabalho

de arquitetura passa do intelectual ao visual, passando pela

lingüística, senso comum, experiências e conceitos.

Na constante interação entre arquitetura (como arte e

profissão) e sociedade, diferentes meios de interação surgem da

forma visual e verbal.

A linguagem verbal possui uma imensa liberdade com

respeito às condições concretas da arquitetura e é força ativa no

processo de geração de novas idéias e possibilidades formais,

devendo agir como ligação dos esforços constantes das pessoas

para atingir suas experiências de mundo e transformá-las ao nível

de reflexões intelectuais.

Todavia, esta mesma liberdade pode levar a uma

incompreensão errônea de compatibilidade sem a medida correta

de intersubjetividade.

Os arquitetos levam vantagem sobre o público em geral,

pois sua ocupação consiste na exploração visual dos espaços

interiores e exteriores do mundo.

Porém, existe uma tensão entre estes dois pólos de

visualização: a visão artística da idéia arquitetônica abstrata e a

realização em termos materiais.

O compromisso mútuo entre estes dois pólos ocorre na

representação gráfica. Não é apenas o mundo abstrato da

visualização que contém diferentes implicações para pessoas com

diferentes repertórios, mas também conseqüentemente os termos

comuns da linguagem verbal podem ser trazidos com diferentes

referências arquitetônicas.

É nesta ambígua esfera de comunicação que os concursos

buscam seus resultados com convicção persuasiva para obter o

máximo suporte por parte de um público dividido por várias e

controversas expectativas.

Um dos objetivos que pode surgir do estudo destes eventos
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é descobrir a extensão da influência da apresentação retórica nos

vencedores e premiados, onde a arquitetura representa a unificação

plausível de contradições e divergências,  examinando diferentes

campos de expressão e suas influências na percepção de valores

que prevalecem em um determinado período.

A retórica visual engloba os desenhos do projeto, maquetes

e fotos, que são retóricos no sentido de impor uma seleção de

valores, que podem ser valorizados ou diminuídos na apresentação;

e agem interados com  o texto. A tríade retórica é composta então

dos desenhos, da apresentação  gráfica/visual e dos textos.

Uma tentativa de analisar desenhos e textos separadamente

se mostra improdutiva e difícil, pois os textos sem os desenhos são

vagos e levam a imaginar uma multiplicidade de diferentes soluções,

e mesmo analisando os desenhos separadamente estes são a

referência para os textos.

Os desenhos podem ser entendidos sem os textos, porém

estes trazem à tona certas peculiaridades.

Coletar projetos ainda “por realizar”, remete ao debate da

idéia antes da realização, ao contrário do que usualmente se faz,

da visão retrospectiva que parte do real e vai retornando até o

campo das idéias, analisando e criticando resultados.

O material de um concurso ilustra como cada profissional

encarou o problema e de que maneira deu forma ao desenho

proposto. Envolve conceitos tectônicos, estéticos, práticos e

financeiros.

É interessante notar a partir destes conceitos que os livros

de HANN & HAAGSMA (1988) e LIPSTADT (1989) que ilustram

mais eventos do século XIX, mostram sobretudo desenhos externos,

ilustrando a diferença nas formas de percepção e critica.

Para LIPSTADT, os concursos têm uma preocupação comum

com o significado dos objetos resultantes e isso se percebe nos

editais e atas e nos textos dos concorrentes. As palavras assumem

o papel de discurso de legitimação.

Os textos devem funcionar como objetos que possibilitem

um melhor entendimento do projeto, de referência e preocupados

com o significado do projeto.

O ato do discurso busca transformar o voluntário em

obrigatório, o arbitrário em necessário, o ideológico em objetivo, o

falso em verdadeiro e acreditável. O texto apresenta envolvimento

com outras áreas de conhecimento como filosofia, política, literatura,

comportamento.

Em artigo da revista Lotus International n° 70 (1991),

dedicado justamente aos textos que acompanham os projetos

apresentados em concursos,  o então editor da revista, Pier Luigi

Nicolin, comenta o caráter essencialmente multidisciplinar da

arquitetura, localizado na fronteria entre a estética e o enfoque

técnico e, como consequência dessta ambiguidade, ressalta o

caráter sempre um pouco vago dos textos de referência.

 O autor defende a idéia de que nestes textos específicos

seria possível entender de maneira rápida um retrato genérico de
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seus autores e, classifica alguns arquitetos segundo o discurso

apresentado em: lacônicos (Stirling, Rossi, Meier); ideológicos/

teóricos, históricos/narrativos, avant-gard (Koolhaas); pragmáticos

(Gregotti,Botta); poético/artístico/esotérico/filosófico (Eisenman,

Libeskind); técnico/objetivo (Foster, Piano).

Este tipo de classificação demonstra quão subjetivas e

diversas podem ser as opções de linguagem da arquitetura

contemporânea.

Um primeiro texto de referência seria a descrição de Alberti

sobre o domo de Brunelleschi, nem técnico, ou abstrato ou teórico,

e sim, um julgamento sensual, emocional e moral do trabalho, que

demonstra uma ruptura com a maneira clássica do discurso

ocidental.

Podemos também considerar a função retórica do exagero.

A explicação nos faz entender, mas o exagero nos faz antever

antes dos olhos o que será.

Nos textos de concursos, com frequência vemos palavras

comparativas como rítmico, floresta de verticais, calmo - termos

inspirados em metáforas; termos de característica artística como

sensitivos, tratamento, virtuosismo e de ação e efeito como

imposição, perturbadora, efeito, sentimento.

Uma análise retórica do material deve considerar não apenas

os memoriais dos competidores, mas todo material escrito de

referência, desde o edital e termo de referência, até a ata de

julgamento.

O programa apresenta todos os requerimentos e exigências

da competição e mesclado à linguagem técnica necessária, aparece

ainda seu caráter evocativo, de extrema importância, pois a partir

de suas qualidades ou da ausência delas é que decorrerão os

resultados. É um texto de prescrição, descritivo, que contém idéias

e desejos, mas não apresenta referência arquitetônica concreta.

Os memoriais estão encapsulados dentro do processo

projetual de cada concorrente, e as atas/pareceres do júri

representam as conclusões obtidas e são a legitimação verbal final

do concurso.

Os concursos devem ser tratados não como a busca do

genial, como obras de exceção, mas sim, como retrato das diretrizes

e das idéias, dos conceitos presentes no período de sua execução.

São como um retrato da profissão e dos caminhos seguidos,

canal contínuo de troca e evolução de idéias.

A retórica adotada no geral é altruísta e otimista, enfrentando

a relatividade e ambigüidade entre comunicação e interpretação.

Neste ponto, cabe salientar a necessidade do questionamento sobre

a validade e frutos da discussão destas idéias ou se estas apenas

servem para dissimular a discussão do fundamental.

Por outro lado, o papel da arquitetura e seu desenvolvimento

levam à peculiaridade, cada caso é diferente e único em seus

questionamentos e preocupações.

Projetar algo que será futuramente concluído é um ato uno.

Não podemos esquecer também que a arquitetura é uma



80

atividade social que necessita do projeto concluído, considerando

aspectos econômicos, tecnológicos e políticos, além do respeito e

relação com as outras artes.

A tendência a levar o caráter da profissão para o que é

mítico, poético, privado de cada arquiteto, mantém seu caráter

artístico, mas deixa o profissional pra trás no que diz respeito às

interligações com as outras áreas. A arquitetura não pode deixar

de ser encarada como utilidade pública.

Cada projeto contribui para o debate, e a retórica concerne

a arte do argumento. Os arquitetos vêm evoluindo e melhorando a

retórica na apresentação dos projetos. Isto leva à discussão do

papel da arquitetura e seu lugar no mundo, onde o debate deve

estar presente para firmar o papel da arquitetura no futuro dos

empreendimentos humanos.
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4. Concursos de Arquitetura e a Arquitetura Brasileira



82

4.1. Evolução dos eventos no Brasil

Seria tarefa demasiada complexa para o escopo do

trabalho buscar dados totalizadores, pois com certeza existe

um grande número de concursos realizados que não foram

publicados ou divulgados, sobretudo se considerarmos os

eventos fechados, realizados entre profissionais convidados.

Este trabalho se baseia nas informações publicadas, em

trabalhos acadêmicos e outras fontes escritas, portanto a análise

quantitativa é aproximada e busca apenas delinear algumas

tendências.

O primeiro concurso realizado no país, segundo o

levantamento de Maria Helena Flynn, foi o Concurso para o

Teatro Lírico do Rio de Janeiro em 1857. A partir desta primeira

realização, começam a aparecer timidamente no cenário

produtivo, sobretudo  no eixo Rio – São Paulo.

No início do século 20 ocorrem eventos esparsos, na sua

maioria de caráter público e realizados na capital do país, Rio

de Janeiro. A capital por muito tempo concentrou as principais

iniciativas nesse campo, mas a cidade de São Paulo, a partir de

sua vertiginosa arrancada para o desenvolvimento, passa a

ocupar por muitos anos uma posição de destaque.

Em São Paulo o primeiro evento registrado acontece em

1876 com o concurso para o Monumento do Ipiranga.

É sobretudo nas décadas de 20 a 40, que  a realização

de concursos de arquitetura no país começa a apresentar uma

relação numérica relevante.

A internacionalização da arquitetura, a necessidade de

renovação de idéias, a relação com um latente movimento

moderno brasileiro e os primeiros passos da regulamentação da

atuação profissional do arquiteto podem ser considerados fatores

de influência para este crescimento.

Após o lançamento do primeiro número da revista L’Esprit

Noveau, 1929 seria um  ano  fundamental para a difusão das

idéias de Corbusier na América do Sul, com palestras em Buenos

Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre seus primeiros

seguidores no Brasil estavam Carlos Leão, Álvaro Vital Brasil,

Carmen Portinho, Warchavchik, Jaime da Silva Telles e Flávio

de Carvalho. Paralelamente, no início dos anos 30, acontece a

reforma da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro

sob a direção de Lúcio Costa, e embora breve, esta reforma foi

fundamental para a formação de uma geração de arquitetos.

Até o final dos anos 30, quando foi convidado a fazer o

edifício do Ministério da Educação, Costa viveu num certo

ostracismo, com pouco serviço no escritório e participação mal

sucedida em concursos, como no concurso para o Plano da

Cidade Operária de Monlevade, no qual ficou em último lugar.

A década de 30 é marcada pelo aparecimento dos

concursos privados (ou fechados), delineando o interesse não

mais apenas de órgãos públicos nos processos, mas também
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de entidades privadas que através de convite a profissionais

julgados qualificados passam a escolher seus projetos entre um

grupo pré selecionado de profissionais.

Neste cenário têm início também a regulamentação

profissional do engenheiro e do arquiteto, em 1933, com criação

do Confea. A classe profissional começa a se organizar

corporativamente e isso se reflete na busca pela regulamentação

dos métodos de contratação, e entre eles, os concursos.

Neste mesmo período, os irmãos Roberto formaram

vitoriosa dupla em concursos do Rio de Janeiro: em 1936

ganharam a concorrência para o projeto do prédio da ABI

(Associação Brasileira de Imprensa) e no ano seguinte venceram

o concurso para o terminal de passageiros do Aeroporto Santos

Dumont.

Segundo BRUAND (1991), a conclusão do Edifício da

ABI representou a flexibilização do “programa Moderno” para

os interesses da iniciativa privada, reforçando a idéia de uma

certa independência da arquitetura brasileira com relação a Le

Corbusier.

O concurso para o Aeroporto estava inserido na política

de renovação e adequação das estruturas das cidades para o

transporte aéreo, com muitas destas obras sendo realizadas

em linhas modernas. Porém, o fato ainda não significava uma

total aceitação da nova arquitetura pelos poderes públicos.

Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho venceram em 1936

o concurso de anteprojetos para um edifício de uso misto de alto

padrão em São Paulo. O edifício Esther localizava-se em ponto

privilegiado da cidade e seu projeto procurou seguir todos os

cinco pontos da nova arquitetura preconizada por Corbusier. Foi

uma obra de impacto ao ser inaugurada em 1938.

O concurso para a sede do Ministério da Fazenda

realizado em fins de 1936 contemplou o projeto dos arquitetos

Enéas Silva e Wladimir Souza com uma obra de compostura

monumental de linha classicizante, o segundo lugar foi atribuído

à equipe de Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e José Reis, ,jovens

grevistas de 1931.

Resultando semelhante aconteceu no concurso para o

Ministério da Educação e Saúde, onde mais uma vez sairia

vencedor um projeto da linha tradicionalista, mas neste caso  o

resultado não foi aceito mudando completamente os rumos do

edifício e de nossa arquitetura.

Em 1938 Lúcio Costa venceu Niemeyer no concurso para

o Pavilhão Brasileiro na Feira de NovaYork mas, achando o

segundo colocado melhor, considerou mais justo se ambos

desenvolvessem o projeto conjuntamente. Além de ilustrar a

nobreza de caráter de Costa, esta passagem representou um

certo fortalecimento do movimento moderno, pois na feira da

Filadélfia, em 1925,  apenas poderiam ser inscritos trabalhos

em estilo neo-colonial.

A principal escola de formação de profissionais no país
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até 1945, era a escola Nacional de Belas Artes, no Rio de

Janeiro. Em São Paulo, existiam a Politécnica, fundada em 1894,

e o Mackenzie College, de 1917. No restante do país existiam

derivações do curso de engenharia em Salvador e Belo

Horizonte.

Ente 1945 a 1947 foi promovida a estruturação das

escolas, com a separação dos cursos de engenharia e em 1947

foi criada a faculdade de arquitetura do Mackenzie. No ano

seguinte a Faculdade de Arquitetura da USP se torna

independente da politécnica.

Em 1950, 63,9% dos quase 52 milhões de habitantes do

Brasil  viviam no campo. Em 1970, 56% dos mais de 93 milhões

viviam na cidade. O Brasil da primeira metade dos anos 50 sofreu

turbulências políticas, como o suicídio de Getúlio Vargas e

problemas com Juscelino.

Superada a crise veio o plano de metas e Brasília, com

anos de intensa atividade econômica, acompanhados de um

fértil cenário cultural, no qual desenvolvia-se a Bossa Nova, o

futebol e a arquitetura.

A partir da década de 50 podemos perceber um sensível

aumento no número de concursos realizados no país, o que

numa primeira reflexão pode ser creditado ao desenvolvimento

e apogeu do ideário moderno no país e à realização do concurso

de Brasília em 1956 que colocou o assunto em evidência

nacional, aliados a uma fase de desenvolvimento econômico do

país e à consolidação do ensino de arquitetura no país.

Esta tendência crescente se mantém até o final da década

de 70, mas neste período prevaleceram os eventos privados,

onde arquitetos já com reconhecida competência eram

convidados a apresentar projetos aos problemas colocados.

Deste período podemos citar obras como o Edifício Itália

de Franz Heep e o Estádio do São Paulo Futebol Clube de

Vilanova Artigas (1953), o Ginásio do Clube Atlético Paulistano

de Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro (1957);

a Sede Social do Clube Harmonia de Fábio Penteado, Alfredo

Paesani e Teru Tamaki (1964) e o Edifício Sede da FIESP de

Roberto Cerqueira César e Luís Roberto Carvalho Franco (1969).

Entre 1943 e 1973, Alberto Xavier registrou 137 (cento e

trinta e sete) referências em periódicos especializados fora do

Brasil, tratando a arquitetura brasileira e (170) cento e setenta

sobre Brasília. Na década de 60 a profissão estava no auge e

nesta época expandem-se os cursos de arquitetura no país.

Em 1954 Gropius afirmava: “Os brasileiros desenvolveram uma atitude
arquitetônica moderna própria, eu não acredito que seja apenas uma moda
passageira, mas um movimento com vigor”. (SEGAWA,1997)

Neste contexto de intensas mudanças e propagação de

novos conceitos, o ensino era extremamente tradicional e os

grandes nomes da arquitetura não lecionavam nas escolas neste

período.

A  institucionalização da profissão no páis contribui em
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grande parte para a difusão dos concursos, que começam

também a ser objeto de discussões acadêmicas, ainda que

timidamente.

Neste momento configurou-se um quadro de conflitos

ideológicos entre a intelectualidade de esquerda e sua clientela

direta com governos de cunho populista.

Uma liderança importante nos anos 50 foi o arquiteto

Vilanova Artigas (1915-1985).

Uma crítica contra a arquitetura moderna da época era

sua pouca expressão em obras de cunho social, com exceção

de Pedregulho de Reidy, e uma certa ausência de autocrítica

entre os protagonistas do movimento.

Em São Paulo esta tendência de crescimento do período

pós 50 é marcante. No livro Arquitetura Moderna Paulistana, de

CORONA, LEMOS e XAVIER, podemos encontrar um número

significativo de edifícios resultantes de concursos.

A quantidade aliada a uma qualidade impressionante

fazem deste conjunto de obras importante material de estudos

para a crítica arquitetônica, e é impressionante observar como

neste período, se tornaram eventos comuns os concursos

privados, onde os arquitetos atuantes de maior visibilidade se

confrontavam em pequenas concorrências organizadas pelos

clientes.

Neste momento porém, começam a surgir questionamentos

sobre a vulgarização dos processos e sua desvirtuação para

interesses imobiliários.

A repercussão internacional representou um reconhecimento

social inéditos para a prática profissional, até então vista como

derivação da engenharia.

Refletindo este momento, existiam no período quase uma

dezena  de periódicos especializados: a Acrópole  (1941/51),

Arquitetura e Engenharia (1946/65), Habitat (1950/65), Brasil

Arquitetura Contemporânea (1953/57), AD Arquitetura e

Decoração (1953/58), Módulo (19 55/65), Brasília (1957/61),

Arquitetura (1961/69) – entre as mais importantes. O ano de 65

marca o fim de algumas destas revistas por motivos políticos.

Nestas publicações percebemos um cuidado na

apresentação dos projetos, sobretudo quando resultantes de

concursos. Por diversas vezes os resultados dos concursos eram

apresentados em vários números consecutivos, onde eram

apresentados plantas, cortes, perspectivas e outras informações,

formando um conjunto significativo de desenhos que possibilitava

um bom entendimento do projeto.

Infelizmente esta prática se perdeu, e as publicações

geralmente colocam uma imagem apenas de cada premiado,

sempre numa seção do tipo “informativo”, e nem sempre existe

o cuidado de se publicar o mesmo tipo de desenho de cada

projeto (plantas, cortes ou maquetes) o que dificulta muito a

compreensão ou formação de qualquer opinião por parte do leitor

quanto ao resultado apresentado.
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Nos anos 70 parte da mitologia da modernidade do século

20 morria. ( Charles Jencks declarou que a morte da arquitetura

moderna aconteceu em julho de 1972 com a implosão, nos Estados

Unidos, do conjunto habitacional Pruitt-Igoe,de Minoru Yamasaki.)

A partir do final da década de 70 e início de 80, seguiu-se

um período de crise, com significativa redução no número de

concursis de arquitetura realizados. E ainda neste contexto, começa

a se tornar recorrente a não concretização dos projetos.

 A força vanguardista da arquitetura desenvolvida nos

anos 50 e 60 foi engolida pelo milagre econômico, destituindo-

se de sua força e institucionalizando-se como conhecimento

definitivo e imutável. Não importava o programa, a ditadura

imposta era a da imitação dos mestres, onde a crítica era

reprimida e interpretada como delação política.

Nunca se construiu tanto no país, mas a quantidade não

se rebatia na qualidade. De 1972 a 73 não existia nenhum

periódico especializado em arquitetura circulando no país. A

arquitetura brasileira, no início dos anos 80, sentia a necessidade

de revisão no discurso e na prática arquitetônica.

 A consolidação da revista Projeto, fundada em 1977,

nascida de um periódico do Sindicato dos Arquitetos de São

Paulo iniciado em 72, acenou para um renascimento da

discussão arquitetônica. Em fins de 1979, um grupo de jovens

arquitetos de Minas iniciou a publicação da Revista Pampulha.

Sobretudo a partir da década de 80, temos destaque

também para a produção da Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal

e Rio Grande do Sul. O surgimento de novos centros de

desenvolvimento trouxeram consigo a consequência da

necessidade de renovação do espaço físico e a necessidade de

criar mecanismos para a escolha dos profissionais envolvidos.

Em 1985 foi realizado o XII Congresso Brasileiro de

Arquitetos em Belo Horizonte, com a participação de mais de

5000 profissionais,  e representou um momento de abrandamento

da ditadura e discussão da arquitetura como disciplina.

Os anos oitenta se mostraram escassos quanto à realização

de concursos, mas é neste período que, em 1981, foi realizado o

concurso para o Vale do Anhangabaú, significativo  não apenas

pela importância deste espaço para a cidade, mas  por anunciar a

retomada dos processos públicos.

Com a retomada da democracia, começa a surgir  um certo

sentimento antimodernista, assimilando o movimento como símbolo

das burocracias estatais e do desperdício.

Em 1985 é lançada a Revista AU - Arquitetura e Urbanismo

em São Paulo. Em 1987 temos o concurso privado para o Museu

da Escultura, vencido por Paulo Mendes da Rocha, cujo resultado

se converteu em uma das obras mais emblemáticas de nossa

arquitetura.

“A reavaliação segundo a ótica pós-moderna não levou a uma arquitetura
pós-moderna. A critica, ou sua ausência, desperdiçou a oportunidade de avaliação
e atualização dos conceitos em nome da preservação de uma memória
positiva.Mas esta herança moderna não se tornou improdutiva. Jovens arquitetos,
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não alheios ao debate internacional e ciosos da experiência moderna, vêm
trabalhando sobre o tema em uma busca consciente de uma nova articulação
com a realidade do país perante o mundo e por um futuro digno. Nisso há uma
utopia que  não pode ser estigmatizada”. (SEGAWA, 1997)

Na década de 90, com a promulgação de uma série de leis

regulamentadoras esperava-se que a realização de concursos de

projetos sofresse um considerável impulso.

Após a promulgação das leis n° 8220 e 8666, em 1991 e

1993 respectivamente, que mais uma vez regulamentam a

obrigatoriedade de processos públicos para escolha de profissionais

para projeto de obras públicas, a opção pelos concursos públicos

é alavancada, com um crescimento significativo sobretudo dos

concursos nacionais, de maior abrangência, direcionados a grandes

projetos institucionais.

Estas leis consideram os concursos públicos como forma

legal de contratação.A partir daí percebemos um crescimento no

número de eventos, prevalecendo os públicos, tendência que se

acentua no final da década de 90.

Na cidade de São Paulo esta tendência é marcante e

podemos citar como exemplo os concursos de Revitalização da

Av. Paulista, do Novo Centro de São Paulo e da Agência Central

dos Correios, realizados num curto intervalo de seis meses, entre

1996 e 1997, abertos à participação de qualquer profissional

habilitado e colocando discussões relevantes sobre a cidade.

O final do século XX apresenta um novo panorama, no qual

voltam a prevalecer os grandes eventos públicos para obras de

grande porte e de impacto para a cidade.

Porém, esperava-se um aumento mais significativo,

sobretudo no que concerne à efetiva implantação  das intervenções

propostas.

A promoção sobre os eventos aumentou consideravelmente,

mas esta ainda é muito centrada na ação  das entidades promotoras

e pouco sobre os resultados e sua real consequência para o

desenvolvimento da arquitetura, da profissão do arquiteto e inserção

no cenário da crítica.

Neste final de século, predominam os concursos de idéias,

e o pequeno índice de concretização efetiva dos edifícios

pretendidos ilustra o momento de crise por qual vem passando o

país.

Esta nova situação carrega consigo a necessidade de

contestação de métodos, preparando o terreno para a atuação

profissional e desenvolvimento do pensamento contemporâneo.
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gráfico IV
evolução quantitativa dos eventos realizados no Brasil e  relação com os eventos
públicos - por  década  (elaborado pelo autor  com base nas fontes consultadas)

4.2 Dados quantitativos

 Podemos quantificar aproximadamente a realização de 650

(seiscentos e cinquenta) concursos realizados no país, desde o

primeiro evento registrado em 1857.

Deste total, por volta de 250 (duzentos e cinquenta) concursos

foram realizados no estado de São Paulo.

gráfico II
Brasil: número de eventos realizados por estado da União  (elaborado pelo autor
com base nas fontes consultadas)

gráfico I
Brasil: porcentagem da participação no total do número de eventos realizados, relação
entre São Paulo , Rio de Janeiro e os outros estados.

gráfico III
Brasil: relação entre a realização de concursoso públicos e privados (participação
restrita a um grupo fechado de profissionais)
(elaborado pelo autor  com base nas fontes consultadas)
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4.3 Cronologia. Obras referenciais.

O critério de inclusão de eventos buscou a presença de

referências que pudessem  traçar um panorama genérico dos concursos

enquanto meio de produção arquitetônica nacional, buscando identificar

obras de relevância, profissionais envolvidos e a presença dos eventos

na mídia especializada. Deste modo, é certo que algumas ausências

poderão ser percebidas, mas o que se busca é apenas a reunião de

alguns exemplos significativos.

Os dados apresentados neste relato foram retirados, em sua

maioria, de periódicos especializados e livros publicados, buscando os

eventos que marcaram presença na mídia e crítica.

Os concursos desenvolvidos na cidade de São Paulo serão

discutidos num capítulo à parte.

Como já citado, o concurso para o Teatro Lírico do Rio de

Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 1857, foi o 1° concurso de

arquitetura de que se tem registro no Brasil.

Nos fins de 1957 o governo definiu o terreno e o programa,

buscando atrair atenção de arquitetos do mundo todo. O terreno era

localizado no Campo de Sant’Anna, hoje Praça da República. Entre os

juízes estavam o conselheiro Antonio Manuel de Melo, o coronel Joaquim

Cândido Guilobel e o engenheiro Cristiano Ottoni. Quinze conferências

sobre o tema foram realizadas no decorrer do processo.

Inscreveram-se 37 (trinta e sete) trabalhos, mas 09 (nove) destes

não foram julgados por entregarem após o prazo. Três projetos foram

premiados e sete receberam menções.

O vencedor foi o arquiteto alemão Carl Gustav Waehneldt, que

residia então no Rio de Janeiro e permaneceu no Brasil de 1851 a

1870, autor do projeto para a fachada da Estação Central do Brasil, do

Palácio do Catete e do solar do Gavião em Cantagalo. O segundo

lugar ficou com o projeto notado “Urbis Decori Civium Usui” e o terceiro

lugar coube ao projeto denominado “Gioconda”.

Em artigo publicado na Revista Projeto, o pesquisador Donato

Mello Jr., comenta alguns trabalhos apresentados, que hoje fazem

parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. A maioria da

documentação disponível, contudo, é de cunho administrativo como

cartas de consulta e pedidos de informações sobre o processo à época

de sua realização e  não foi encontrado o livro de atas resultante do

evento.

A título de curiosidade cabe mencionar que no momento da

devolução dos projetos aos seus autores, com exceção dos três

primeiros colocados que permaneceram com o governo, o italiano

Camilo Tartaglione solicitou a devolução do trabalho n°17 de anagrama

“La sorte e Gittata nel Grembo” e com esse trabalho alheio conseguiu

ser contratado como diretor no Arsenal da Marinha da Bahia, causando

certo constrangimento à secretaria do Império, pois foi comprovado

que o trabalho era do arquiteto napolitano Enrico Guerra.

Já neste primeiro concurso houve polêmica com o resultado.

No dia seguinte à publicação do resultado – 24 de março de1859,
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um concorrente atacava o julgamento nas páginas do Correio

Mercantil utilizando palavras como “patronato” e “inépcia”, entre

outras.Os planos da construção do teatro, que por problemas

financeiros foi engavetado, se concretizaria apenas na primeira

década do século 20 com a prefeitura do Distrito Federal, não mais

considerando o resultado do evento.

Por muito tempo o conjunto de desenhos do segundo

colocado ficou perdido no acervo do Museu Nacional, inventariado

nos desenhos atribuídos a Grandjean de Montigny.

Este concurso foi um marco significativo, por sua

repercussão mundial, por inaugurar a história dos concursos no

Brasil e por já delinear o caráter sempre polêmico de tais eventos.

Após este primeiro evento, pouco se tem documentado das

primeiras experiências no campo dos concursos no país.

Quase 65 ( sessenta e cinco) anos depois, podemos destacar

o Concurso para o Monumento Cristo Redentor,  localizado no

Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, em 1921. Entre os

participantes do evento estava Adolfo Morales de Los Rios.

O monumento é um projeto de Heitor da Silva Costa,

realizado pelo escultor francês Paul Landowsky, com a colaboração

do  italiano Paulo Landucci.

A inauguração do Cristo no Corcovado foi um momento de

apoteose para a população carioca na noite de 12 de outubro de

1931. A estrada de ferro que chega até o cume foi a primeira estrada

de ferro construída no Brasil e uma das primeiras a empregar a

fig. 99
Teatro Lírico do Rio de Janeiro (1857)
projetado  apresentado pelos ingleses W.J. Green
e Lewis de Ville, classificados em 2° lugar.

fig.101
Cristo Redentor
projeto apresentado por Adolfo Morales de los Rios

fig.100
Cristo Redentor
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eletricidade na tração de seus carros, em 1910, inscrita entre as

grandes realizações de engenharia do Prefeito Pereira Passos.

Em 1922 acontece a Semana de Arte Moderna em São

Paulo, com participação não muito significativa de arquitetos. Nesta

época, o médico e historiador de arte José Mariano Filho,  da linha

tradicionalista, patrocinou, junto ao Instituto de Arquitetos do Brasil

no Rio de Janeiro, vários concursos de arquitetura e mobiliário e

interferiu junto ao governo  para que nos editais dos concursos

para os projetos dos Pavilhões do Brasil na Exposição de

Filadélfia (1925) e Sevilha (1928) e do Edifício da Escola Normal

(1928) os projetos obrigatoriamente se inspirassem  na arquitetura

tradicional brasileira.

Esta série de eventos na qual parecia predominar o

consenso sobre um estilo oficial nacional, defendido pelos

seguidores do neo colonial, vem seguida por um grupo de concursos

que se tornaram célebres, menos pelos vencedores ou conclusão

das obras, mais pela polêmica em torno do questionamento do

que deveria ser a arquitetura nacional, já influenciada, ainda que

timidamente, pelos ideais do movimento moderno.

Entre estes podemos citar os concursos para a

Universidade de Minas Gerais , Embaixada da Argentina no

Rio de Janeiro e Palácio do Congresso  em  São Paulo – 1928.

A visita de Le Corbusier em 1929 está entre os eventos que

registram intenções modernizantes, juntamente com  a polêmica

surgida com o concurso anulado para o Palácio do Governo do

fig.102
Desenho de Dubugras para o Concurso do Congresso Nacional   - RJ
(1904)

fig.103
Desenhos de Dubugras apresentados no concurso para o Teatro Municipal do Rio
de Janeiro (1904)
o projeto foi classificado em 2° lugar
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Estado de SP no final de 1927. O projeto de Flávio de Carvalho (1899-

73), de ineditismo formal e proporções militaristas, mereceu vários

artigos de apoio dos escritores modernistas da imprensa em meio à

reação contrária dos conservadores.

Flávio participou em 1928 de mais quatro concursos: do Palácio

do Congresso Estadual,  Palácio do Governo, Embaixada do Brasil na

Argentina, Universidade de Belo Horizonte e Farol de Colombo na

República Dominicana. Concorrente mal sucedido, mas formidável

polemista, executaria suas primeiras obras modernizadoras a partir de

1933, com o conjunto de casas da Alameda Lorena.

O concurso para a Embaixada da Argentina premiou o projeto

neocolonial de Lúcio Costa com Elisiário Bahiana, seu colega de

turma,na segunda colocação.

O marco da consolidação do movimento moderno brasileiro

aconteceria porém, com a não realização do projeto vencedor do

concurso para o edifício do Ministério da Educação, no Rio de

Janeiro, então capital da União, em 1935. Archimedes Memória,

professor da escola de Belas Artes do Rio de Janeiro foi o vencedor do

concurso, entre os 35 (trinta e cinco) participantes, com um projeto

acadêmico. As equipes funcionalistas foram desclassificadas  por

desrespeitarem as posturas municipais, entre elas a de Lúcio Costa.

O ministro Capanema, não concordando com o resultado, pois

queria um edifício “para ficar na história”, determinou que os prêmios

fossem pagos, mas convidou Lúcio Costa a fazer o novo projeto. Costa

porém considerou mais justo convidar os outros funcionalistas

fig. 104 e 105
projeto apresentado por
Flávio de Carvalho para a
Universidade de Belo
Horizonte .Minas Gerais
(1928)

fig. 106
projeto de Flávio de
Carvalho para o Palácio
do Congresso ( 1928)
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desclassificados - Carlos Leão, Affonso Reidy e Jorge Moreira (com

Ernani Vasconcellos) e ainda Oscar Niemeyer, para desenvolver um

novo projeto, com a consultoria de Le Corbusier.

“(...) Não se pode negar o valor dos arquitetos premiados. Mas exigências municipais
tornaram difícil a execução de um projeto realmente bom.Julguei de melhor alvitre mandar
fazer novo projeto. Solicitei verbalmente a sua autorização. E  pedi  à Prefeitura Municipal que
dispensasse as exigências que impediam a realização de uma bela obra arquitetônica.

Não quis abrir novo concurso. Tendo pedido ao Clube de Engenharia, ao Sindicato
Nacional de Engenheiros e ao Instituto Central de Arquitetos que me indicassem cada um
cinco nomes de técnicos capazes para a elaboração do projeto da universidade, que está em
vias de organização, verifiquei que o nome do arquiteto Lúcio Costa (que já foi diretor da Escola
Nacional de Belas-Artes) figurava em duas listas: a do Sindicato Nacional de Engenheiros e a
do Instituto Central de Arquitetos.

Tais títulos me pareceram suficientes. Encarreguei, assim, o arquiteto Lúcio Costa da
realização do trabalho. Este arquiteto chamou a colaborar consigo outros arquitetos de valor. E
entraram a executar o serviço, que está bem adiantado. É preciso, porém, que se faça um
contrato de honorários. A proposta feita pelos arquitetos foi julgada razoável pelo técnico deste
ministério, como consta deste processo.

Venho, pois, solicitar a V Excia. que me autorize a fazer o contrato, nos termos da
minuta junta, salvo uma ou outra alteração de data para a entrega do trabalho.

( trecho de carta datada de 11/02/1936, do Ministro Capanema ao presidente da
República, em virtude da mudança de planos no concurso retirado do livor Colunas da Educação
de LISSOVSKY e SÁ,1996)

Neste evento específico é interessante observar como a não

execução do vencedor do concurso mudou os rumos de nossa

arquitetura, levando à realização de uma obra referencial. Cabe também

salientar que os envolvidos na difusão do movimento colocaram suas

idéias, utilizando o concurso como canal de divulgação, indiferentes à

aceitação ou não de suas idéias

No mesmo período, o concurso para o Ministério da Fazenda,

no Rio de Janeiro, realizado em 1936, contemplou o projeto dos

fig.109
projeto “Alfa” de Gerson Pompeu Pinheiro
3° colocado

fig.108
projeto “Minerva” de Rafael Galvão  e Mário Fertin
2° colocado

fig.107
projeto  “Pax” de Archimedes Memória
1° colocado
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arquitetos Enéas Silva e Wladimir Souza, uma obra monumental de

linha classicizante, com a equipe de Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e

José Reis, ,jovens grevistas de 1931, ocupando a segunda

colocação.Neste caso a linha tradicionalista conseguiu se sagrar

vitoriosa.

No mesmo ano, o Concurso para a Sede da ABI - Associação

Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em contraponto,  premia o

projeto de autoria do escritório MMM Roberto.

Como já citado, inserido na uma política de modernização  dos

sistemas de transporte foi realizado em 1937 o Concurso para a

Estação Central do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro,

vencido também pelos irmãos Roberto. No ano seguinte é realizado o

Concurso para a Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos

Dumont, organizado pelo IAB e pelo Departamento de Aeronáutica

Civil, vencido por  Atílio Correa Lima.

Já nesta época, a classe profissional reivindicava a realização

de mais concursos e questionava seus resultados. O editor da Revista

Acrópole, em número que apresentava o projeto vencedor deste

concurso, ressaltou o evento como um bom exemplo a ser seguido.

 Nos anos 40 são realizados vários concursos para edifícios

institucionais, administrativos, esportivos e para a área da saúde, num

período caracterizado pela tentativa de institucionalização dos eventos.

Na década seguinte seria realizado o concurso para o Plano

Piloto da Capital Federal, Brasília, em 1957, que pela sua

relevância será tratado separadamente.

figs. 110 e 111
ABI  - edifício concluído

fig. 112
Santos Dumont
Estação de hidro aviões - Projeto de Atílio Correa Lima

O Júri  composto pelos
arquitetos Augusto de
Vasconcellos Júnior, Paulo
Camargo, William Preston e
pelos engenheiros  A.
Junqueira Ayres e Alberto de
Mello Flores, concedeu o 1°
lugar ao arquiteto Atílio
Correa Lima.
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figs. 118 e 119
edifício concluído

fig. 114. maquete do primeiro colocado : MMM Roberto

fig. 115:segundo colocado : Atílio Correa Lima , Paulo Almeida e Reinaldo

No Concurso para a Estação Central do Aeroporto Santos
Dumont (1937) , após o primeiro julgamento, o júri composto por Nestyro
de Figueiredo, Paulo Santo, Mauricio Joppert, Ricardo Antunes, Augusto
Vasconcelos Júnior, A. Junqueira Aires, Alberto de Melo Flores e  o consultor
Luis Castanheda Filho; deliberou que cinco projetos fossem re-estudados
e reapresentados, pois considerou que nenhum atendia por completo as
necessidades do edital.

Foram eles: José Teodulo da Silva; Ângela Brhuns; Marcelo e Milton
Roberto; Benedito de Barros, Flávio Amílcar do Nascimento e Renato
Mesquita, Paulo Camargo de Almeida e Atílio Corrrea Lima.

Após nova análise o primeiro lugar foi concedido ao projeto
apresentado por Marcelo e Milton Roberto; o segundo lugar a Paulo Camargo
de Almeida e Atílio Corrrea Lima e o terceiro para José Teodulo da Silva.

fig.116: terceiro colocado:José Teodulo da Silva

fig. 113.
perspectiva interna
do primeiro colocado:
MMM Roberto

fig. 117.
perspectiva interna
do  terceiro colocado
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4.3.2 Concurso para o Plano Piloto de Brasília - 1956.

Origem e finalidade

A idéia de mudar a capital do Brasil para o interior surgiu

em 1789, durante a Inconfidência Mineira, reaparecendo em 1822

com a Independência defendida por José Bonifácio, que via  em tal

medida a afirmação  da nova personalidade do país.

Esta aspiração ficou ainda mais definida com a Proclamação

da República em 1889. A constituição de 1891 estabeleceu uma

zona de 14.400 km² no planalto brasileiro, no estado de Goiás,

para ser demarcada e nela se estabelecer a  capital. Esta disposição

foi levada a cabo numa missão, chefiada por Luís Cruls,

encarregada de se dirigir até o local determinado e  traçar seus

limites  (1892 – 1894).

A idéia da nova capital seguiu latente até a  constituição de

1946, promulgada após a queda de Getúlio Vargas,  que deu

prosseguimento aos estudos que levaram à confirmação, com

pequenas modificações, da área delimitada pela  Missão Cruls.

Foi selecionada uma região de aproximadamente 52.000

km², dentro da qual seria escolhida uma área de 5.000 km2, no

local mais adequado. Foi  contratada uma empresa americana de

fotogrametria para que num prazo de dez meses selecionasse os

cinco lugares mais adequados. A escolha do lugar definitivo foi

promulgada em 1955 sob o governo Café Filho.

O sítio foi escolhido objetivando uma interiorização benfazeja, que
possibilitasse a melhor ocupação do território. Além da tradição centenária da mudança
da capital, existia ainda o sonho de instituir a capital no centro geométrico do país.Ainda
podemos considerar os fatores econômicos para tal mudança, pois devido a uma
certa pobreza na região a desapropriação seria barata sem ferir interesses privados.

Nas experiências anteriores de Belo Horizonte e Goiânia os fatores
econômicos tinham precedido as finalidades políticas e imposto uma solução visando
sair de uma situação ultrapassada. Em Brasília aconteceu o contrário: a política
precedeu a economia. A cidade foi concebida como um meio de esboçar o
desenvolvimento e o povoamento de  zonas até então abandonadas.

Situada em Planalto Central semi desértico, a cidade assumiu o duplo papel
de pólo de atração e base de partida para uma conquista ulterior e, por outro lado, de
símbolo das possibilidades futuras do país.

 Brasília foi a expressão de  uma vontade de  afirmação da grandeza e
vitalidade do Brasil,  uma prova de sua capacidade de empreender e da confiança
em seu destino. (BRUAND, 1991)

A responsabilidade pela fundação capital cabe a Juscelino

Kubitschek. Quando assumiu a presidência em janeiro de 1956

encontrou o terreno preparado, pois o local já tinha sido determinado,

assim como sua  transformação por uma barragem que criaria um

imenso lago artificial. Neste momento chegou até a ser apresentado

um esboço  do plano piloto pela comissão dirigida pelo marechal

José Pessoa.

Porém, sem a ação de Juscelino o projeto não teria recebido

um impulso real. Ele compreendeu que o único meio de evitar o

abandono da obra era conduzir a construção num ritmo que

colocasse seus adversários perante o fato já consumado. Seu  mérito

foi ter dotado o empreendimento de um caráter excepcional

canalizando o entusiasmo geral.
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A controvérsia sobre a lógica e efeitos materiais de Brasília

não impediu que ela alcançasse o sucesso no plano psicológico. A

atmosfera de epopéia com que foi envolta a obra criou o impacto

desejado, transformando a cidade num objeto de orgulho, símbolo

de  uma nova era.

A capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960 quando

ainda era um canteiro de obras e nove meses depois, quando

Juscelino deixava o Planalto, poucos blocos residenciais estavam

terminados e apenas uma parte da administração já havia se

transferido para lá.

A organização do Concurso para o Plano Piloto

Em 18 de abril de 1956, Juscelino criou a Companhia

Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), órgão que gozava de

autonomia quase total, só subordinado ao presidente, e contava

com um generoso orçamento. De certa maneira era uma retomada

do método elaborado em Belo Horizonte e depois em Goiânia. Sua

direção coube a um ex-parlamentar de sua confiança, Israel

Pinheiro.

A primeira medida tomada pela Companhia dizia respeito à

elaboração de um plano para a cidade. Faziam parte desta comissão

os arquitetos Burle Marx e Affonso Reidy que já haviam esboçado

um programa e feito a proposta de chamar Le Corbusier para

coordenar os trabalhos, como em 1936 para a elaboração do projeto

para o Ministério  da Educação e Saúde.

Porém as circunstâncias eram diferentes, pois a arquitetura

brasileira já havia se imposto no cenário mundial e os meios

profissionais estavam conscientes disso, não estando mais

dispostos a atuarem como aprendizes. Além disso, convocar um

estrangeiro não seria conveniente para o momento político e

contexto psicológico da construção da nova capital.

Le Corbusier chegou a se oferecer para o trabalho, antes de

qualquer convite, colaborando para incendiar os ânimos dos

profissionais nacionais e entidades de classe.

A partir de 1940, com a realização da Pampulha, Kubitschek

tinha encontrado em Niemeyer um colaborador ideal para sua

política de prestígio onde as construções monumentais

desempenhavam papel decisivo. Assim, o encarregou das funções

de diretor do Departamento de Arquitetura da Companhia

Urbanizadora, confiando-lhe a missão de projetar o conjunto de

edifícios mais representativos da capital e por certo optaria por

confiar-lhe também o plano da cidade.

Niemeyer, porém, aconselhou a instituição de um concurso

nacional, organizado com a participação do Instituto dos Arquitetos

do Brasil, dando desta maneira uma satisfação a seus colegas ao

mesmo tempo que também reservava para si  garantias, sendo

membro do júri.

O concurso constituía uma rara oportunidade para os

profissionais. Até então o planejamento urbano existia em escala
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reduzida e não muito divulgada.

Nesta época havia muita discussão sobre o significado da

palavra urbanismo, muitos o limitavam ao provinciano

embelezamento da cidade, admitindo-o como atribuição do

arquiteto, outros confundiam-no com saneamento e melhor tráfego,

como especialização da engenharia. A realização do concurso e a

participação quase exclusiva de arquitetos assessorados por

equipes multidisciplinares deu à palavra plano diretor uma

conceituação mais clara,  de planejamento integral.

As condições básicas publicadas no Diário Oficial de 20 de

setembro de 1956 não foram exatamente as que a Ordem dos

Arquitetos tinha redigido durante um trabalho coletivo  no qual

prevaleceram os trabalhos do escritório MMM Roberto.

Encontrou-se no edital um programa vago, especificando o

número final de 500.000 habitantes previstos, onde não era exigido

nenhum estudo geográfico e sociológico prévio, o que evitava a

preeminência de equipes já constituídas, como a do escritório MMM

Roberto.

O edital apenas exigia um traçado básico da cidade

indicando os principais elementos da estrutura urbana, em escala

1:25.000, acompanhado de um relatório justificativo.

Não havia também um compromisso absoluto quanto à

realização do projeto vencedor, o que gerou uma série de

questionamentos e a publicação posterior de esclarecimentos.

Estava bem definido que os projetos dos edifícios principais

da cidade não seriam contratados via concurso conforme a lei para

edifícios públicos vigente à época. Estes edifícios ficariam a cargo

da Novacap e consequentemente de Niemeyer.

O júri seria composto na maioria por representantes

determinados pela Companhia na qual Niemeyer tinha papel

predominante. Este júri foi composto pelo presidente da Novacap

(Israel Pinheiro, que não tinha direito a voto), um representante do

IAB (Paulo Antunes Ribeiro), um representante da Associação dos

Engenheiros (Horta Barbosa), dois representantes do departamento

de urbanismo da Novacap (Niemeyer e o editor Stamo Papadaki),

dois urbanistas estrangeiros (William Holford, responsável pelo

Plano Regulador de Londres e André Sive (arquiteto francês

conselheiro do Ministério da Reconstrução).

A oposição de Reidy, Moreira e dos Roberto com respeito

aos critérios do Edital acabou por acarretar uma crise na Ordem

dos Arquitetos, culminando com a demissão de Niemeyer do posto

de vice-presidente. Mesmo assim, a única concessão realizada

frente às pressões foi o prolongamento do prazo para entrega dos

trabalhos.

Os únicos dados fornecidos aos concorrentes foram um

planalto e um lago artificial. A preocupação formal na implantação,

comum a muitos projetos, denotava a ausência de dados  e o caráter

político que se desejava exprimir à cidade, assim como uma

inexperiência  coletiva no campo do urbanismo, revelada na timidez

com que se conceituava a relação entre a capital e sua região.
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Mesmo com um prazo exíguo para trabalhar, 26 (vinte e

seis) equipes entregaram seus trabalhos.

Figuras de proa, como Reidy e Moreira, mantiveram a

oposição aos termos do edital e se recusaram a participar do

concurso alegando que o problema estaria mal colocado.

O júri reuniu-se no período de 12 a 16 de março de 1957,

quando pronunciou o resultado definitivo por unanimidade, exceto

por Paulo Antunes Ribeiro que preferiu abster-se, declarando o

projeto de Lúcio Costa vencedor.

A publicação dos resultados desencadeou discussões na

imprensa carioca e paulista, mas destacam-se as severas críticas

de Marcelo Roberto, consideradas injustas e baseadas mais na

derrota do concorrente que muito havia investido no processo e

sentiu-se injustiçado, do que em bons argumentos.

Em sua maioria, a critica nacional reagiu de maneira

favorável. A reação da critica internacional foi mais demorada  e se

manifestou sobretudo quando a cidade começou a tomar forma, já

não relacionada ao evento do concurso mas aos destinos da cidade.

A simplicidade do desenho e da concepção e a concisão do

memorial do projeto vencedor tornaram acessível aos leigos a

compreensão do documento.

Alguns rumores chegaram a questionar a honestidade do

concurso, acusando Niemeyer de favorecer Costa. Sem dúvida, o

anonimato não impediu que Niemeyer percebesse a autoria de

Costa na proposta vencedora, mas esta era tão adequada ao

desenvolvimento da arquitetura desejada por ele que não se faz

necessário buscar outras motivações para sua preferência. Além

disso, os arquitetos estrangeiros tiveram posição predominante no

julgamento.

Uma das polêmicas surgidas com a publicação do resultado

dizia respeito à abstenção de voto por parte de Paulo Antunes

Ribeiro. Após a primeira rodada de julgamento, dez projetos foram

pré-selecionados. Paulo Antunes Ribeiro, reexaminando os projetos

descartados, resolveu resgatar um projeto que muito se

assemelhava ao de Costa em suas  proposições, propondo depois

que fossem declarados estes onze projetos vencedores e que se

formasse uma grande comissão para elaborar o plano definitivo,

oferta que foi recusada.

Esta atitude pode ser creditada a uma extrema preocupação

com a perfeição ou ao desejo de acomodar os interesses da classe,

e se mostrou irreal, pois não apresentava garantias de que a obra

decorrente seria de qualidade e não se encaixaria dentro do

acelerado programa de implantação da  capital. Além disso, parecia

inviável aglutinar onze propostas que em vários aspectos chegavam

a ser antagônicas.

Esta passagem deixa entrever que o jurado não se absteve

por discordar totalmente da qualidade das proposições da projeto

de Costa, uma vez que insistiu em resgatar um projeto de conceito

semelhante. Mas talvez tencionasse permitir uma maior participação

de profissionais no processo.
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O edital

No jornal O Globo de 25 de maio de 1956 foi publicada a seguinte
declaração de Juscelino:

“Pretendo pedir ao Instituto de Arquitetos do Brasil que me apresente
um plano piloto. Recebi uma carta, há poucos dias, de Le Corbusier propondo
mandar um plano piloto para a nova Capital. Venho, agora, observando e
notando que os arquitetos brasileiros não receberam bem esta medida do
governo chamando também arquitetos estrangeiros para a elaboração do
projeto. Espero que o Instituto de Arquitetos do Brasil ofereça ao governo um
plano piloto a ser desdobrado num plano definitivo para julgamento por
arquitetos nacionais e estrangeiros.”

Júlio Katinsky apresentou, porém, uma versão diferente para a
definição do concurso pelo presidente:

“(...) quando o presidente Juscelino Kubitschek decidia empreender
a construção da nova capital, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para
projetá-la: plano urbanístico e edifícios oficiais em conjunto. Entretanto o
arquiteto, aceitando o desafio de projetar os edifícios oficiais, preferiu convidar
o arquiteto Lucio Costa para elaborar o plano urbanístico. Foi este último
arquiteto que sugeriu a organização de um concurso público nacional sob o
patrocínio do Instituto dos Arquitetos do Brasil.”  (BRAGA, 1999)

Vários grupos disputaram as eleições de 1956 para a

direção do IAB, dada a importância da participação do Instituto

na realização do concurso. Ao final, Ary Garcia Rosa foi reeleito

presidente tendo Oscar Niemeyer como seu vice.

A nova gestão do IAB apresentou à Comissão a redação

das condições básicas do edital, que resultava de um trabalho

coletivo, em que parecem ter prevalecido os critérios técnicos

defendidos pelos irmãos Roberto.

No Diário Oficial de 20 de setembro de 1956 foi publicado

pela Comissão, transformada em Novacap, o Edital do Concurso

Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Suas bases,

porém, não correspondiam integralmente ao sugerido pelo IAB,

o que foi motivo de novas reclamações por parte de vários

arquitetos.

O Edital exigia pouco mas facultava muito. Enquanto

colocava o Relatório Belcher, uma infinidade de informações

relativas aos aspectos físicos da área, à disposição dos

concorrentes para consulta, não indicava qualquer definição

relativa à nova cidade, na forma de um programa preliminar,

nem ao menos a população prevista.

As bases do Edital permitiam que fossem desenvolvidas

propostas muito diferentes, tanto no que se refere ao

detalhamento das soluções como nas características da cidade.

O IAB acabou condenando o Edital, como expressão da opinião geral
do meio técnico. As principais divergências resumiam-se aos seguintes pontos:
- Cento e vinte dias para o desenvolvimento dos trabalhos, considerado

muito exíguo. O IAB recomendava um prazo de seis meses.
- Ausência do programa político-administrativo, da definição da população

prevista e de dados mínimos indispensáveis para a definição de uma
base comum para a formulação do plano e julgamento das propostas.

- Apenas facultava a apresentação de dados que comprovassem estudos
básicos indispensáveis à solução do problema, considerados pelo IAB
fundamentais . Não estabelecia que os principais edifícios públicos seriam,
também contratados por concurso, e sim  a critério da Novacap.

- Ausência de garantias ao vencedor quanto ao desenvolvimento do projeto.
(BRAGA, 1999)

Niemeyer, demitindo-se da vice-presidência da instituição,

declarou seu apoio ao Edital, alegando que as condições seriam
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satisfatórias e democráticas, pois não exigindo um detalhamento

desnecessário, permitiria que escritórios menores ou mais jovens

concorressem em igualdade de condições com os escritórios

maiores.

Porém, tinha mais razões para manifestar o seu apoio.

Com a criação da Novacap, passou a integrar a equipe do

governo como chefe do Departamento de Arquitetura e

Urbanismo da Companhia, a ele caberia a tarefa de projetar os

edifícios de Brasília.

Tais indefinições preocupavam os concorrentes quanto à

seriedade do evento.

As críticas quanto aos termos acabou por gerar algumas

modificações no edital, porém sem grandes alterações conceituais.

Os participantes:

n°1: Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mario Wagner Vieira da
Cunha,Paulo de Camargo e Almeida.
n° 2: Baruch Milmann, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves
n° 3: Jorge Wilheim
n° 4: Reduto Engenharia e Construções S. A.
n° 5: Eurípides Santos, (engenheiro arquiteto)
n° 6: Alfeu Martini, (engenheiro arquiteto)
n°7: José Otacílio de Sabóia Ribeiro (engenheiro)
n° 8: Marcelo Roberto, Maurício Roberto
n° 9: Ricardo Brasílico Paes de Barros Schroeder (engenheiro)
n° 10: Rubem de Lima Dias
n° 11: Oswaldo Corrêa Gonçalves
n° 12:Joaquim Guedes, Liliana Guedes, Carlos Millan  e Domingos Azevedo
n° 13: João Batista Correa da Silva
n° 14: lnácio Chaves de Moura
n° 15: Flávio Amílcar Régis do Nascimento
n° 16: Pedro Paulo de Meio Saraiva e Júlio José Franco Neves
n°17: Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto de Carvalho
Franco
n°18: João Kahir
n°19: Edgar Rocha Souza
n°20: José Geraldo da Cunha Camargo
n°21: Pedro Paulino Guimarães
n°22: Lúcio Costa
n°23:Marcelo Rangel Pestana (engenheiro) ; Hérnan Ocampo Landa,  e
Vigor Artese
n°24: Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti
n°25: José Marques Sarabanda
n°26: Milton C. Ghiraldini

Uma nota publicada no jornal Folha da Manhã de 16 de março de
1957 informava que Lúcio Costa entregara sua proposta depois das 23
horas do dia 11, enquanto os demais candidatos o haviam feito antes das
18 horas. A nota informava, ainda, que o Edital não estabelecia horário.
Este fora definido, porém, pelo telegrama distribuído pela Novacap.
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O julgamento .
Resumo das apreciações  do júri.
Apresentação das propostas.
Comentários sobre os projetos.

fig. 120 e 121
vistas aéreas de Brasília
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Plano Piloto n° 2  2° lugar

Barouch Milmann , João Henrique Rocha e Ney Fontes

Gonçalves

Colaboradores: Antônio José da Silva, Carlos Fonseca

de Castro, Cerise Baeta Pinheiro, Elias Kaufman, José Luís

Ribeiro, Milton de Barros, Renato Lima, Ivanildo Silva Gusmão.

Suposições:

Flexibilidade ilimitada, 4 subordinados para cada funcionário,

45.000 funcionários até 1980 , 92.000 funcionários até 2050 ,

população total : 1980 – 270.000 ; 2050 – 673.000

Críticas

1. Centro comercial isolado e formalizado numa série rígida de

super blocos de tamanho igual.

2. Áreas adequadas para 750.000 pessoas não podem com

facilidade ser desenvolvidas até o infinito.

3. Todos os hotéis junto ao centro de transporte.

4. Não utilização da parte mais elevada do terreno.

5. Inúmeras vias sem desenvolvimento periferial, o que encarece

os serviços.

Vantagens

1. Muito atraente a localização das habitações na península.

2. Densidade aproximadamente exata.
fig. 122
croquis da comissão julgadora
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fig. 127 plano geral

fig. 126 centro governamental

fig. 125 zonas residenciais

fig. 124 perspectiva do interior de uma quadra

fig. 128 exposição esquemática

fig. 123 perspectiva geral da cidade

figs. 123 a 128
desenhos  do 2° colocado
equipe Barouch Milmann
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Plano Piloto n° 17 3° lugar

Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luís Roberto

Carvalho Franco

Projeto estrutural : Paulo Fragoso

Suposições:

288.000 pessoas em blocos de 300m de altura + % , isto é 16.000

em cada bloco x 3 = setor ; 150.000 pessoas nos blocos de

densidade alongada ou média ( 100-200 p. hect.) , 70.000

pessoas em extensão fora do plano

Críticas

1. Não há centro de transporte.

2. Altura desnecessária, resistência aos ventos; troca de

elevadores, concentração desaconselhável.

3. Pistas de alta velocidade através dos edifícios.

4. Mercado central inacessível, embora previstos mercados

locais.

5. Do ponto de vista plástico , são os edifícios de apartamentos

que dão força à capital e não os edifícios governamentais.

Vantagens

1. Boa aparência e orientação.

fig. 129
croquis da comissão julgadora
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fig. 135 plano geral

fig. 136 vista aérea

fig. 130 funções humanas

fig. 132  organização
dos conjuntos de habitação

fig. 131 setor de habitação e Centro Urbano
fig. 134 superblocos
plantas, cortes e elvações

fig. 133 super bloco

figs. 130 a  136
desenhos do 3° colocado
equipe Rino Levi
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Plano Piloto n° 8 3° lugar

MMM Roberto, Antônio Dias, Ellida Engert, Paulo Novaes

e Fernando Vianna

Colaboradores: Estephania Paixão, Marcello Campello,

Marcello Fragelli, Sérgio Rocha, H. J. P.Linnemann, Ivo Magalhães,

J. M. Azevedo Neto, J. R. Rego Monteiro, N. A. Gaspar, Antonio T.

de Freitas, João Madeira e Alfredo Ceschiatti

Suposições: 7 unidades urbanas  de 72.000 pessoas cada uma ,

aumentando normalmente para 10 e no máximo 14 unidades ;

população máxima  “ tolerada “ acima de 1 milhão; cada unidade

tem como centro um departamento governamental.

Críticas

1. Embora seja um plano para “cidade de bem estar“, é desumano

a ponto de serem controladas e restringidas todas as posições

e circulação.

2. O ideograma de Unidade Urbana de 82.000 habitantes é válido

para qualquer cidade numa região plana ; não é especial para

Brasília ; não é o plano de uma capital nacional.

3. As partes são separadas , isto  é , suas relações não têm caráter

metropolitano ; a cabeça permanece a mesma, enquanto os

sete corpos crescem para 10 ou 14 com vida própria e diferente.

Vantagens

1. O estudo sobre a utilização da terra é o melhor e o mais completo

de todo o concurso.

2. Os tipos de fazenda e aldeia são excelentes.

3. O programa para construção e financiamento é prático e

realista.

fig. 137
croquis da comissão julgadora
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fig. 144  plano geral

fig. 145 memorial e plano geral

fig. 138  parque federal fig. 141  core UU3 - finanças

fig. 139  trecho “frente d’água” fig. 142 setor

fig. 140  zona urbana do distrito federal fig. 143  unidade urbana

figs.
138 a 145
desenhos  do 3° colocado
MMM Roberto



109

Plano Piloto n° 24 5° lugar

Henrique Mindlin  e Giancarlo Pallanti

Colaboradores: Marc Foundoukas, Anny Sirakoff, Olga

Verjovsry, Gilson Lages André Gonçalves

Críticas

1. As moradias de operários, a indústria e os entrepostos estão

segregados (por classe ) a oeste da ferrovia.

2. As embaixadas são agrupadas numa extremidade da artéria

central e os ministérios na outra. Não parece haver qualquer

lógica no desenvolvimento do plano de leste para oeste

3. As unidade s de habitação resultariam disformes na prática

e não se acomodam muito bem no local , mas o sistema

viário é bastante simples e direto.

4. A disposição detalhada arquitetônica dos Ministérios , assim

como as embaixadas dando a artéria central , não são tão

interessantes como em outros projetos.

Vantagens

1. O projeto parece estar certo quanto ao tamanho e densidade,

sendo econômico quanto ao uso da terra , pontes , etc.

fig. 146
croquis da comissão julgadora
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fig. 149  plano geral

fig. 150  núcleos residenciais

fig. 147  capitólio e setor dos ministérios

fig. 148 centro cívico e comercial

figs. 147 a 150
desenhos do 5° colocado
equipe Mindlin



111

Plano Piloto n° 1 5° lugar

J. B. Artigas , Carlos Cascaldi, Mário Vieira da Cunha e

Paulo de Camargo Almeida

Colaboradores:Heitor Ferreira de Souza, Júlio Roberto

Katinsky, Mário Alfredo Reginato e Ubirajara Gilioli

Conselheiros especiais:Catulo Branco, Dirceu Lino de Matos,

Flávio Motta, Lauro M. Bueno, Maria José G. Werebe, Odair Pacheco

Pedroso, Octacílio Pousa Sene e Rodolfo S. Mascarenhas

Suposições: Plano de desenvolvimento para 20 anos: população de

550.000 pessoas, das quais 130.000 funcionários públicos, 348.000

em casas; 145.000 em apartamentos; 42.000 em casas arrendadas;

propriedade governamental e arrendamento da terra.

Críticas

1. Zonas residenciais demasiado uniformes.

2. Má circulação das residências para a sede do governo e o centro

cívico.

3. Boa solução para as centrais ferroviária e aeroviária , mas duvidosa

quanto à rodovia , sendo necessárias três pontes.

4. O centro governamental não faz uso do lago.

5. Oportunidades geográficas perdidas : casa na parte mais elevada

, sem relação com o local

6. Onde estão as embaixadas e consulados ? Os centros de rádio e

TV ?

7. Densidade muito baixa , área construída enorme: 50 pessoas por

hectare.

Vantagens

1. Boa apresentação: claro, decisivo.

2. Boa solução de economia rural.

3. Destaque ao sistema arrendatário.

fig. 151
croquis da comissão julgadora
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fig. 155  plano geral

fig. 156  centro cívico

fig. 152 zoneamento rural

fig. 153 zoneamento urbano

fig. 154 vista aérea da cidade

fig. 152 a 156
desenhos do 5° colocado
equipe Artigas
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Plano Piloto n° 26 5° lugar

Construtécnica: Milton Ghiraldini, Clóvis Olga, Nestor

Linderberg, Wilson Maia Fina, Milton  A . Peixoto e Rubens

Genuari

Colaboradores: Cid Afonso Rodrigues, Wanda de Barros

Brisolla, Tanaka Kumiko, Hélio Chiossi, Cláudio Cianciarullo e

Domingos B. Borghese

Críticas

1. Enorme extensão de estradas além da trama central ; difíceis

, porém, as ligações cruzadas no centro.

2. 18 e meio quilômetros do Palácio Presidencial à estrada.

3. Simplificação exagerada das zonas , sendo três centrais e

as restantes do mesmo tipo de baixa densidade de habitação.

4. Não tem o caráter de uma capital.

5. Má penetração da ferrovia na cidade.

Vantagens

1. Bonito modelo de aldeia agrícola.

fig. 157
croquis da comissão julgadora
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fig. 165 plano geral / traçado básico

fig. 166 unidade de vizinhança
fig. 164 vistas aéreas do centro urbanofig. 160 centro cooperativo rural

fig. 159 vista aérea do conjunto

fig. 158 cinta  verde

fig. 163 parque interior da unidade de
vizinhança

fig.161 praça cívica

fig. 162 centro comercial

fig. 158 a 166
desenhos do 5°colocado
equipe M. Ghiraldini
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Comentários  sobre os projetos apresentados

A maior parte dos autores não julgou necessária uma

fundamentação sócio-econômica para o plano e a morfologia de seus

ante-projetos não refletiram o deserto da região, o afastamento de áreas

urbanizadas, o abastecimento longínquo e outro fatores deste caráter.

Em sua maioria idealizaram Brasília como gesto, fruto da decisão

do homem, cidade que recriaria sua região, assumindo certa negligência

pelos fatores sociais e econômicos.

No que se refere à escolha do local, os candidatos gozavam de

ampla liberdade; a única restrição dizia respeito à ocupação de uma

zona próxima ao lago, reservada para a o Palácio do Presidente e de

um hotel, na época já iniciados .A topografia trazia problemas na medida

que era impossível ocupar ao mesmo tempo as margens do lago, local

atraente numa paisagem monótona, e o espigão das colinas  sem que

se estendesse desmesuradamente a cidade.

Alguns candidatos optaram pela utilização prioritária das margens (Rino
Levi, MMM Roberto, Milmam, Joaquim Guedes), outros preferiram centralizar a
aglomeração no espigão (Costa, Mindlin, Construtécnica) e ainda um terceiro grupo
optou pela tentativa de síntese das duas soluções anteriores, mesmo diante da
ampliação do comprimento da cidade. (BRAGA, 1999)

Todos os projetos tinham em comum sua inspiração racionalista.

Neles encontram-se as principais funções enunciadas na Carta de

Atenas de 1933 (habitar, trabalhar, recrear-se e circular), a atribuição

de setores bem definidos para cada uma delas, a preocupação em

substituir a antiga rua por uma nova concepção que priorizasse  espaços

livres e  blocos isolados, a definição de uma célula de base cuja

multiplicação constituiria um dos elementos fundamentais do conjunto

e a opção pela regularidade e geometria do conjunto.

Quase todos os projetos previam um crescimento orgânico para

a realização sucessiva destas estruturas justapostas à medida que a

cidade se desenvolvesse.Podia-se encontrar nos concorrentes as

qualidades fundamentais da arquitetura brasileira, o gosto pela ordem

e simplicidade e a influência de Le Corbusier.

Quanto à implantação urbana é curioso notar que apenas três projetos
(Milman, Rino Levi e Jorge Wilheim ) procuraram trazer o lago para dentro da vida
urbana. Os demais consideraram o lago como um ponto focal, afastando a vida
cotidiana de suas margens.  A ocupação cartesiana prevaleceu sobre uma orientação
mais orgânica. Este afastamento, vem de uma intenção de não comprometer nem
limitar a arquitetura e o urbanismo em função da natureza onde a obra do homem é
dominadora.  (BRAGA, 1999)

Em todos os projetos, com exceção do vencedor, a cidade tinha

seu crescimento a partir de núcleos, só alcançando sua conformação

definitiva no fim de longo processo sem uma conceituação que a

considerasse como um todo que só tem sentido e vida quando completo.

O projeto da equipe de Rino Levi apresentava preocupações

semelhantes em dois pontos: a amplidão dada aos estudos técnicos e

a falta de valorização dos edifícios administrativos. Esta falta de

valorização foi levada ao extremo, pois o efeito plástico da composição

iria privilegiar os prédios de apartamentos, de trezentos metros de altura.

A proposta era vigorosamente original e revolucionária. Podemos questionar
se seus autores realmente entraram para ganhar, ou se se entregaram a um brilhante
exercício e demonstração teórica das possibilidades de uma cidade vertical ideal. No
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plano técnico os blocos constituídos por oito torres  de setenta e cinco andares,
ligadas por passarelas e servidas por uma dupla rede de elevadores, eram
perfeitamente realizáveis, mas o resultado prático pode ser questionado. A resistência
ao vento acarretaria graves complicações, não só para os construtores, mas para os
moradores que seriam quase impossibilitados de abrir as janelas e as mudanças de
elevador trariam incômodos para a vida cotidiana. Não parecia lógico fazer com que
a aglomeração crescesse em altura com uma forte concentração quando o que
menos faltava era espaço. (BRAGA, 1999)

O plano trazia a proposta de transposição de parte da malha

horizontal tradicional das cidades para um sistema vertical.

O resultado de suas proposições é tecnicamente possível e

sugestivo do ponto de vista do funcionamento físico-espacial. A

concentração dos superblocos residenciais em torno do centro principal,

implantados em áreas ajardinadas  parece mais próxima de realizar os

ideais modernos de vida num ambiente urbano salutar  e onde a

circulação de pessoas se desse predominantemente a pé.

A grande altura parece tornar as distâncias mais curtas e viáveis

e a transformação do chão da cidade em florestado contínuo parece

um modo eficaz de integrar a cidade ao ambiente rural próximo. Nos

superblocos, a integração não seria estabelecida por contato, mas por

visão, única maneira desta ser conferida a muitos habitantes de uma

mesma cidade. O centro urbano, contrastando  dos demais  pelo apego

ao chão, teve um feliz agenciamento em torno da enseada do lago.

No entanto, suscitava algumas dúvidas. A resistência ao vento

acarretaria graves complicações, não só para os construtores, mas

para os moradores que seriam quase impossibilitados de abrir  as janelas,

assim como as mudanças de elevador trariam incômodos para a vida

cotidiana. Não parecia lógico fazer com que a aglomeração crescesse

em altura com forte concentração quando o que menos faltava era

espaço. O crescimento da cidade teria necessariamente grandezas

discutíveis e traria uma série de dificuldades no aporte de recursos

financeiros.

A equipe parece ter sido movida pela especulação sobre as possibilidades
da nova feição que as cidades poderiam assumir, de capacidades tecnológicas,
mecânicas, inéditas na história. Paulo Bruna, que colaborou com os arquitetos durante
muitos anos, relatou que os arquitetos definiram o seu projeto convictos de que o
Concurso teria sido preparado para a vitória de Costa, mas que durante o
desenvolvimento dos trabalhos passaram a acreditar na possibilidade de vencerem,
em razão de uma suposta mobilização da indústria siderúrgica nacional interessada
em difundir o uso do aço na construção civil brasileira. Essa talvez tenha sido a razão
para que apresentassem um projeto com tamanho arrojo, mas com problemas de
viabilidade para a construção de uma cidade isolada no Planalto Central, num Brasil
onde o aço era raro e caro, e em prazos extremamente curtos.  (BRAGA, 1999)

O projeto de Vilanova Artigas e equipe caía no estremo oposto

e conduzia à fraca densidade de 50 pessoas por hectare e a uma

enorme infra estrutura. A equipe optou pela configuração das três

grandes zonas residenciais baseadas cada qual numa só tipologia, o

que não favoreceria a desejável coabitação de pessoas com perfis

diferentes. A radical especialização dos setores de habitação seria ainda

mais reforçada pela extensão exagerada da cidade. É notória a

insatisfação manifestada por Artigas com o projeto de sua equipe após

o concurso.

Os planos da equipe de Milmann; de Mindlin e Palanti e da

equipe de Ghiraldini caracterizam-se como conjuntos de  núcleos

urbanos isolados por grandes áreas verdes, sem contato físico, ligados
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apenas pela circulação. Um problema trazido por esta opção de

isolamento seria a desarticulação do conjunto urbano.

O plano da equipe de Milmann, entre esses, é o que apresenta

a estrutura geral mais elegante e coerente, ao ser associada ao contorno

do lago, conferindo diversidade ao espaço construído regular, a partir

de diferenças naturais do sítio. Os setores de habitação da península

norte e da margem sudeste do lago aproveitam os lugares privilegiados

em termos da sua situação natural e trazerem a represa para dentro da

cidade.

O plano de Mindlin e Palanti não desfruta da presença do lago

com a mesma intensidade, apesar de  ter alguns setores próximos da

água, pois estes são dela separados por uma das vias de trânsito

rápido. A cidade parece não caber no espaço que lhe foi reservado,

onde setores equivalentes resultam em tamanhos diferentes. A malha

viária principal, supostamente acomodada a um sítio que não requeria

acomodações não parece capaz de criar a variedade de situações

desejada pelos arquitetos.

A organização do plano de Ghiraldini é a mais simples de

todas. Quatro grandes zonas residenciais iguais em funcionamento e

equivalentes em tamanho seriam desenvolvidas em torno do centro

urbano, localizado com destaque no ponto culminante da topografia.

O sistema de circulação parece complicado e mais divide do que

organiza a cidade. Sua solução residencial, de uma só tipologia,

ressalvando-se o núcleo residencial em altura do centro, parece

inadequada para acomodar uma população de hábitos variados.

O escritório MMM Roberto destacou-se pela seriedade na

elaboração de um estudo dos dados sócio-econômicos que surgiriam

com a implantação da cidade e apresentou junto ao projeto um relatório

detalhado. O júri achou que isso não era fundamental, na medida que

essas previsões não foram exigidas dos candidatos, sustentando ainda

que se tratava de uma competição de idéias.

Este plano se distinguia pelo esforço de descentralização,

organizado num tipo rádio concêntrico em torno de um núcleo hexagonal

contendo os edifícios públicos de cada uma das unidades. Esta

atomização explicava-se por uma recusa da monumentalidade,

considerada herança do século XIX.

Não são encontradas zonas claramente demarcadas. São

distinguidas unidades urbanas inteiras, auto-suficientes, numa idéia

de metrópole “polinuclear’. Esta solução parece ter reduzido a metrópole

a algo que pudesse ser completamente resolvido onde tudo foi previsto

e determinado sem possibilidade de transformações futuras, imprevistas.

O projeto, apesar de extremamente elaborado, parece ser

esquemático demais para dar soluções convincentes.

Nada foi previsto para dar um sentido de totalidade para a

metrópole. Uma autonomia exagerada foi conferida às unidades onde

todas seriam equivalentes, porém parece improvável que não fossem

estabelecidas diferenças entre as mais centrais e as mais extremas,

ou entre as originais à beira do lago, e as previstas para o crescimento.

Seus problemas foram bem resumidos pelo júri: embora seja

um plano para a “cidade do bem-estar”, é desumano a ponto de serem
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controladas e restringidas todas as posições e circulações.

Marcelo Roberto, em artigo publicado no jornal Correio da Manhã, em março
de 1957, discordando do júri, polemizou:

“ Não acreditava, e nem acredito que uma capital seja um panteão. Acredito
que uma capital, como qualquer outra cidade, é destinada a homens vivos e que a
obrigação do planejador é procurar estabelecer as bases para a criação de
comunidades felizes. Não admito que o homem assoberbado com as distâncias,
perdido no turbilhão da megalópole, vá emocionar-se com a extensão ou coincidências
dos eixos das avenidas ou com a hierarquia da edificação. Não posso aceitar o
conceito século XIX de “monumentalidade. Julgo que o monumental pode ser atingido
por caminhos mais sutis, não implicando no esmagamento estardalhaçante do
homem. Penso-o perfeitamente alcançável sem abandono da escala humana....” E
acrescentava: “Sabíamos, e os fatos vieram comprovar, que nossa proposta ainda
era revolucionária e não seria apreendida com facilidade.”

Mario Pedrosa, discordando deste conceito de monumentalidade, respondeu:
“Na verdade, a que era monumental no século passado, ou em outros séculos,
continua monumental hoje. O monumental de antes nunca desrespeitou a escala
humana. Quando desrespeita, já não há monumentalidade, mas exibicionismo
bombástico (..) O tocante é dado pelo amor aos detalhes, o monumental pelo amor
à concepção global, à idéia, em detrimento daqueles. E isto independentemente do
tempo e do espaço histórico. O crítico sugere que teria faltado ao plano o amor à
concepção global. A visão total capaz de conferir à nova capital o sentido, inclusive
monumental, que lhe seria devido.”  (BRAGA, 1999)

O projeto apresentado pelos recém formados Carlos Millan,

Domingos de Azevedo, Liliane e Joaquim Guedes, embora não

premiado, merece ser comentado, pois suas soluções se aproximavam

das de Costa, embora longe de serem tratadas com a mesma perícia.

A proposta defendia uma cidade linear composta por duas asas

de traçado curvo, com a organização das zonas residenciais ao longo

de uma estrada que a percorreria em toda sua extensão; um centro

comercial no centro do conjunto; um centro governamental e

administrativo ligado ao anterior pelo setor cultural e colocado em relativo

isolamento que lhe asseguraria calma e valorização. Estes elementos

de base levaram a uma certa semelhança com o projeto vencedor,

mas faltavam o Eixo Monumental, a pureza e equilíbrio da figura global,

a audácia do sistema viário.

O momento do Concurso poderia ser caracterizado, sobretudo

no Brasil, como o último de um período de consenso com relação aos

preceitos arquitetônicos e urbanísticos e as propostas apresentadas

refletem este quadro.

Todas foram baseadas nos princípios da separação de funções

em zonas demarcadas, organização das áreas residenciais em

unidades de vizinhança, configuração da cidade como cidade-parque,

delimitação de seu perímetro por um cinturão verde, organização da

circulação em vias especializadas, separação do trânsito de pedestres

do de veículos e a dissolução da rua tradicional.

Para a maioria das equipes, Brasília deveria ser uma cidade

caracterizada como capital política, administrativa, com comércio e

indústria desenvolvidos apenas para demanda interna.

O conjunto das propostas apresentadas foi considerado de um

nível brilhante e honrava a escola brasileira.

Os prêmios dados corresponderam a uma lógica segura: o

segundo lugar foi para uma equipe jovem que tinha se destacado por

soluções inteligentes facilmente aplicáveis; os dois terceiros

reconheciam o esforço de estudos técnicos extremamente apurados,

e premiaram trabalhos que se destacaram pela sua originalidade, um
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em matéria de sistema construtivo e outro no domínio da planificação

regional.

Os três quinto lugares ofereceram uma consolação a projetos

de mérito, mas menos vigorosos em sua novidade.

Nenhum deles, porém, resolveu o problema específico colocado

pela criação de uma capital. Apenas o vencedor realmente preenchia

este requisito e esta qualidade era apenas um dos elementos de um

estudo racional do conjunto dos fatores  em jogo numa solução de

clareza, vigor e inteligência.

Declarações dos membros do júri:

Estes trechos são aqui reproduzidos para possibilitar uma certa

compreensão do discurso e posições dos membros do júri, assim como

da atmosfera que envolveu a divulgação do resultado final. (fonte:

Revista Módulo n° o8. Especial Brasília. jul 1957)

Stamo Papadaki:
“ … Na minha opinião o único projeto apresentado ao concurso do Plano

Piloto de Brasília contendo as sementes de uma entidade real  - é o de Lúcio Costa.
Nele há um sentido de relações entre as partes e o todo; mas acima de tudo o
delineamento geral é tal que conservará sua identidade mesmo que a cidade cresça
de maneira descontrolada num futuro distante … É alentador descobrir-se, após
exame mais detido do projeto, que cada uma das funções básicas urbanas, longe de
serem antagônicas umas às outras ou de apenas coexistirem, oferece elementos
plásticos originais de alta distinção – como é o caso das quadras residenciais ….;
também merece destaque a esplanada sobrelevado do complexo Governamental...”

André Sive:
“… Sou deliberadamente a favor dos projetos pouco extensos. Foi-me

perguntado se eu tinha uma idéia preconcebida a favor do projeto do Sr. Costa. Sim,
sem dúvida, desde que vi tal projeto. Senti que era razoável e claro – um verdadeiro
plano diretor (piloto), na medida em que prevê e localiza os elementos essenciais,
sem se sobrecarregar de detalhes que, de qualquer modo, apenas podem ser dados
como exemplo…“

Sir William Holford:
“…De acordo com as condições do concurso, no meu entender, tratava-se

de uma competição de idéias e não de detalhes. Nenhum arquiteto, firma ou companhia
poderia traçar, nesta fase, um plano seguro de operações incluindo dados sociais e
econômicos, e seu custo exato. Em vista disso, as condições estabelecidas
demandavam apenas um plano geral e um relatório para esclarecer as idéias do
concorrente. Isto era obrigatório. As condições do concurso também permitiam a
apresentação de quaisquer outras sugestões que podiam ser de utilidade para a
Companhia – como a utilização do solo, reservas, dados técnicos sobre o
abastecimento de água, etc. Isto não era obrigatório. Portanto, no julgamento
do concurso, o júri tinha de por em primeiro lugar a idéia que lhe parecesse
oferecer a melhor e a mais engenhosa base para uma cidade que está por ser
construída e que será uma cidade capital. Este é provavelmente o mais importante
problema do urbanismo no século XX. É importante para o Brasil e tem imenso
interesse para o resto do mundo…”

Oscar Niemeyer:
“… O concurso para o Plano Piloto de Brasília representa incontestável

vitória dos nossos arquitetos, pela primeira vez convocados a decidir tão magna
questão. Seu resultado, premiando um grande projeto e classificando em segundo
lugar o plano de uma equipe de jovens arquitetos, constitui, outrossim, considerável
incentivo aos que iniciam na profissão. Não importam as discussões surgidas sobre
o assunto. Tudo era de esperar, considerando o interesse profissional em jogo. E se
houve fatos a lamentar, se no meio das paixões, alguns se desmandaram, o tempo
se incumbirá de reconduzi-los à serenidade e à razão. O concurso de Brasília, com a
vitória do Projeto de Lúcio Costa , abre nova etapa para o urbanismo no Brasil.”
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Plano Piloto n° 22 / Vencedor

Autor:Lúcio Costa

Suposição: Uma “civitas” e não uma “urbis “.

Críticas:

1. Demasiada quantidade indeterminada  de terra entre o centro

governamental e o Lago.

2. O aeroporto talvez tenha que ser mais afastado.

3. A parte mais longínqua do lago e as penínsulas não são utilizadas

para habitações.

4. Não especificação do tipo de estradas regionais.

Vantagens

1. O único plano para uma capital administrativa do Brasil

2. Seus elementos podem ser prontamente apreendidos: o plano é

claro, direto fundamentalmente simples.

3. O plano será concluído em 10 anos embora a cidade continue a

crescer.

4. O tamanho da cidade é limitado: seu crescimento após 20 anos

se fará pelas penínsulas e por cidades satélites.

5. Um centro conduz ao outro, de modo que o plano pode ser

facilmente compreendido.

6. Tem o espírito do séc. XX: é novo , livre , aberto , disciplinado sem

ser rígido.

7. O método de crescimento é o mais prático de todos.

8. As embaixadas estão bem situadas dentro de um cenário viável.

Devemos partir do geral para o particular – e não de modo

contrário. O que é geral pode ser expresso de maneira simples e

breve; mas é mais fácil escrever uma carta longa do que uma curta.

Inúmeros projetos apresentados poderiam ser descritos como

demasiadamente desenvolvidos; o de n° 22 ao contrário , parece

sumário. Na realidade, porém explica tudo que é preciso saber

nesta fase ; e omite tudo que é sem propósito.

fig. 167
croquis da comissão julgadora
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1. O gesto primário da posse , o sinal da cruz.
2. Adaptação à topografia local, escoamento das águas e orientação, o triângulo

urbanizado.
3. A técnica rodoviária aplicada à técnica urbanística.
4. Caracterização e setorização do  Eixo Monumental
5. Caracterização da plataforma decorrente do cruzamento do Eixo Monumental

com o Eixo Rodoviário Residencial
6. Organização do tráfego na plataforma , a rodoviária e as pistas de velocidade
7. Organização do tráfego sem cruzamentos e sistema secundário para o tráfego

de caminhões.
8. Separação do tráfego de pedestres do de veículos, necessidade da coexistência

pacífica e a domesticação do automóvel.
9. A circulação ordenada , integração e articulação dos vários setores.

Caracterização da Praça dos Três Poderes.
10. O centro de diversões da cidade.
11. Núcleo comercial , os setores bancário comercial e o dos escritórios.
12. Setor esportivo , Jardim botânico e Jardim Zoológico.
13.  A Praça Municipal : a prefeitura, a polícia , o corpo de bombeiros e a assistência

pública.
14. Localização das garagens de viação urbana , quartéis , indústria
15. A fluência e unidade do traçado do Eixo Monumental sem excluir a variedade.

Criação de espaços adequados à escala do homem.
16. A questão residencial , caracterização das superquadras e unidades de

vizinhança.
17. Gradação social  evitando a estratificação. Acomodações decentes e econômicas

para toda a população.
18. Loteamentos para casas individuais
19. Caracterização dos cemitérios, localização evitando a travessia de cortejos pelo

centro urbano.
20. Preservação da Lagoa  para usos de recreio . Localização do aeroporto na área

interna da represa a fim de evitar a travessia ou o contorno.
21. Dispõe sobre a organização da numeração urbana .
22. Como dispor do terreno e torná-lo acessível ao capital particular , a venda de

quotas do terreno ao invés de lotes.
23. A simplicidade e clareza do risco aliada à variedade no tratamento das partes. A

técnica rodoviária aliada à técnica paisagística de parques e jardins.

“ Brasília , capital aérea e rodoviária; cidade parque.  Sonho arqui - secular do Patriarca.”

fig. 168
croquis  de Lúcio Costa

fig. 169
croquis  de Lúcio Costa
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fig. 170
Plano Piloto
Lúcio Costa
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O plano de Lúcio Costa

“ … José Bonifácio, em 1823 , propõe a transferência da Capital para Goiás
e sugere o nome Brasília”

“ … Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher
satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna
qualquer, não apenas como urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes
a uma capital. E, para tanto , a condição primeira é achar-se o urbanista imbuído de
uma certa dignidade e nobreza de intenção , porquanto desta atitude fundamental
decorrem a ordenação e o senso de conveniência e medida capazes de conferir ao
conjunto projetado o desejável caráter monumental. Monumental não no sentido de
ostentação , mas no sentido de expressão palpável , por assim dizer consciente ,
daquilo que vale e significa. Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente ,
mas ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao desvaneio e à especulação
intelectual , capaz de tornar-se , com o tempo , além de centro de governo e
administração , num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país.”

A partir destas indagações o plano se desenvolve de maneira

direta e concisa, dividido em 23 (vinte e três) parágrafos acompanhados

de esboços explicativos.

O memorial explicativo que acompanhava o esboço de Costa

começava desculpando-se pela apresentação medíocre do material.

Segundo seu autor se a proposta fosse julgada aceitável, os dados

apresentados seriam suficientes e revelariam que a solução havia sido

resolvida e caso não fosse aceita, seu responsável não teria perdido

tempo e nem feito perder o dos outros.

A sorte de Costa foi ter encontrado jurados de espírito aberto e

que estimaram que o concurso era antes de mais nada de idéias e que

se impressionaram com a originalidade e facilidade de compreensão

que emanava de sua proposta. As explicações necessárias eram

fornecidas com concisão e limpeza onde todas as palavras tinham

importância, sem acréscimos supérfluos.

Enquanto a maioria dos projetos tinha se dedicado a  definir

mais uma cidade do que uma capital, a Brasília de Costa oferecia a

expressão de um tipo de cidade unicamente aplicável  a construção de

uma capital. A solução nascia do gesto inicial de quem designa um

local e toma posse dele: “dois eixos cortando-se em ângulo reto, ou

seja, o próprio sinal da Cruz”.

Aí pode se encontrar  uma das fontes de inspiração preferidas

do arquiteto pois a figura em questão ligava-se à mais pura tradição

colonial, transposta para um novo campo em função das necessidades

do presente.

Partindo dos dois eixos perpendiculares consagrados ao setor

público e à vida particular, com a concentração de atividades mistas na

intersecção dos dois elementos, Costa preocupou-se em desenvolvê-

la levando em conta a topografia local e a orientação desejável. Assim

chegou à forma definitiva, cujo desenho lembra um avião de fuselagem

reta e curta, dotado de imensas asas ligeiramente curvas acompanhando

o nível da colina. A composição decorrente era de suprema elegância

em sua nitidez e simetria.

Para ele uma capital devia ser monumental a fim de

desempenhar o papel de prestígio que lhe era atribuído. Daí a criação

de uma perspectiva principal única englobando todos os edifícios mais

representativos. Uma cidade moderna digna de seu tempo não

poderia desconsiderar um fenômeno próprio do século XX , a

civilização do automóvel.
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Sob todos os aspectos o plano constituía uma criação

original. Adotava os grandes princípios do urbanismo do século XX

(abandono da rua tradicional, implantação de uma arquitetura com

base em blocos isolados dentro de vastos espaços verdes,

multiplicação de elementos formando divisões autônomas

justapostas), mas reagia contra a tendência à dispersão e falta de

unidade que até então tinham sido suas  conseqüências.

As críticas mais severas ao plano dizem respeito a aparente

não sensibilidade na fundamentação do habitat em um estudo

sociológico. As super quadras permitem diversos desenvolvimentos,

mas de maneira rígida e formal, transparecendo que os cuidados

em dar escala humana ao centro recreativo e ao coração da cidade,

inexistentes nas superquadras, são decorrentes de um aparente

desinteresse em aprofundar o seu planejamento.

Mario Pedrosa afirma reiteradamente que Costa ganhou o Concurso com
uma idéia. Refere-se ao fato de que seu plano piloto foi o que melhor configurou uma
cidade inteira, que pudesse ser apreendida na sua totalidade.

A forma de um avião pousado, a forma de uma cruz, a forma dos dois eixos
que sintetizam a nova capital. Não pensou em salvar as pequenas comunidades
com fórmulas revolucionárias, nem em princípios transformadores do espaço urbano
tradicional. Não separou a cidades em zonas isoladas ou subordinadas a uma malha
geral, onde fossem aplicados os princípios mais atuais do urbanismo. Pensou numa
capital moderna de 500.000 mil habitantes, capaz de tomar-se num foco de cultura
do país, reportando-se à experiência histórica dos estabelecimentos humanos e às
técnicas do urbanismo.

Os concorrentes perderam-se nos pormenores. Partiram das partes para o
todo, enquanto ele fez o inverso. É que nele o pensador venceu o técnico. Foi capaz
de elaborar um plano piloto claro, onde todos puderam ver uma cidade concreta,
com qualidades urbanas conhecidas e desejadas, reconfiguradas pelas possibilidades
modernas, e vislumbrar os espaços monumentais da nova capital, os espaços

No plano da organização, pode-se encontrar o mesmo princípio esboçado
em Goiânia por Corrêa Lima, com a distinção entre centro real e centro administrativo,
mas com uma repartição mais rigorosa e equilibrada. A simetria reaparece com a
divisão do Eixo Monumental em duas zonas cívicas que se contrabalançam em
relação à linha demarcatória formada pelo elemento transversal da Cruz inicial, sendo
uma dedicada à autoridade governamental, a outra à autoridade municipal. Porém,
inexiste qualquer igualdade, o respeito pela hierarquia faz com que toda a atenção
incida sobre o setor nobre destinado ao Poder Federal. (BRAGA, 1999)

A cidade proposta apresentava a preocupação de

elaboração de uma rede de vias rápidas na escala do automóvel e

de comunidades habitacionais na escala humana, organizadas por

dois elementos aliados designados do Eixo Rodoviário Residencial:

a rodovia de trevos suprimindo todo cruzamento no mesmo nível e

a unidade de vizinhança agrupando todos os serviços da vida

cotidiana local dentro de um contexto urbano verde.

A adoção da figura quadrada e de dimensões uniformes para os quarteirões
de 240m de lado, previstos para conter, cada um, onze prédios de cinco andares e
uma escola primária (superquadras), visava facilitar sua implantação numa fila dupla
ao longo das grandes vias de comunicação. O agrupamento de quatro superquadras
formaria uma unidade de vizinhança. Mais do que no habitat , a tônica foi colocada
no sistema de circulação. Longe de rejeitar o automóvel, decidiu valorizá-lo enquanto
controlava os abusos por meio de uma rigorosa canalização. A falta de cruzamentos
e a criação de um circuito independente destinado aos caminhões, permitiria
velocidades altas reduzindo as distâncias e remediando o inconveniente de uma
cidade linear de mais de doze quilômetros de extensão.

O problema da junção dos dois eixos no centro da cidade foi resolvido por
uma imensa plataforma de três níveis: no superior uma praça pública construída
sobre pilotis que ofereceria a perspectiva do conjunto monumental, sob esta um
vasto espaço semi abrigado no mesmo nível da Esplanada dos Ministérios e por fim
uma passagem subterrânea para os veículos que circulariam da Asa Sul para a Asa
Norte e vice-versa. Costa viu no desafio de organizar o centro da cidade em torno de
um cruzamento de rodovias um significado de uma capital nascida na era da civilização
do automóvel. (BRAGA, 1999)



125

recolhidos da vida cotidiana, os espaços densos e concentrados da vida gregária de
seus cidadãos e os espaços de feição naturalista do recreio bucólico.  (BRAGA,1999)

Para que seu plano fosse compreendido, contribuiu a ênfase

dada no uso da descrição verbal, com a redação sugestiva do relatório.

Ao aplicar os princípios estritos do urbanismo moderno, adequou-os

às situações específicas de Brasília, ponderando-os com as lições da

história.

Projetou uma cidade onde seria possível a percepção e de

cada um dos seus domínios, conciliadas com a noção da capital como

um todo, onde os recintos da vida pública foram  tratados em amplos

espaços de um parque linear, os espaços da vida privada seriam

recolhidos e íntimos, vinculados entre si e com o todo urbano, e onde

os espaços da vida coletiva foram previstos densos e concentrados,

favoráveis ao convívio social e concebidos para promover a articulação

das duas escalas anteriores.

Uma cidade marcada pela continuidade, onde os âmbitos local

e metropolitano seriam interligados, permitindo uma vida de múltiplas

experiências.Costa parece ter sabido distinguir aquilo que teria

permanência daquilo que seria temporário. Sua proposta parece ser a

que melhor configurou uma matriz capaz de ordenar o processo contínuo

de transformações que é próprio das cidades.

Conferiu um caráter definitivo à capital a partir das obras infra-

estruturais e da determinação da ocupação, localizando usos,

densidades e gabaritos. Não definiu edifícios, pois estes não seriam

definitivos, a não ser a simbólica torre de televisão.

O plano definitivo colocado em prática teve grande fidelidade às idéias
originais, apesar do deslocamento da cidade na direção do lago, seguindo a
recomendação do júri, e do aumento da capacidade dos setores residenciais de
500.000 para 700.000 habitantes, com a criação das superquadras 400, a leste do
eixo rodoviário-residencial, dos setores de habitações geminadas, a oeste do mesmo
eixo, e da previsão da ocupação das penínsulas do lago com as casas isoladas em
lotes, além da definição de inúmeros estabelecimento complementares. O caráter
geral da cidade parece ter ficado mais próximo das soluções ortodoxas do urbanismo
moderno, distanciando-se de algumas das imagens sugeridas no plano. As cintas
arborizadas das superquadras nunca foram desenvolvidas, motivando reiterados
pedidos de Costa para que fossem executadas.  (BRAGA, 1999)

De um modo geral, as referências que Costa fez, às cidades de

que gostava ou a alguma tradição passada foram desconsideradas.

Fazem falta, no sentido de dar soluções mais ricas às disposições

vislumbradas no plano original.

Mesmo com os descompassos do planejamento do Distrito Federal  e talvez
porque as possibilidades de transformação de Brasília fossem mais amplas do que
as que imaginou, Costa afirmou em 1987: (..) Brasília está funcionando e vai funcionar
cada vez mais. Na verdade, o sonho foi menor que a realidade. A realidade foi maior,
mais bela. Eu fiquei satisfeito, me senti orgulhoso de ter contribuído. (BRAGA, 1999)

No plano piloto encontramos elementos baseados no discurso

doutrinário de Corbusier: o descongestionamento do centro, o aumento

da densidade, meios de circulação, superfícies arborizadas, a

modernização funcional, o rompimento do quarteirão tradicional. Mas

também existem diferenças marcantes entre Brasília e os conceitos

dos CIAM: a arquitetura de Niemeyer é mais leve e icônica que a de

Corbusier, e o plano de Lúcio Costa inclui um Centro Público - a quinta

função – elemento que ainda não havia sido por Corbusier.

Tais comparações não desmerecem o projeto mas apenas
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ilustram que havia um modo de pensar predominante e referencial, e

que podemos, a partir destas confluências e distanciamentos aferir o

papel de Brasília no panorama do urbanismo nacional e mundial.

Também é interessante perceber de que maneira as instituições

e os profissionais atuam como elementos de propagação de idéias.

Neste panorama está inserido o papel dos concursos.

O exemplo do concurso para Brasília demonstra claramente

este fator. Para a realização do evento, foi determinante a presença

das instituições de classe (IAB e Instituto de Engenharia) que lutaram

e apoiaram a decisão pela realização do concurso.

Argumentos retóricos no plano de Lúcio Costa

O regulamento do concurso exigia apenas dois documentos

de cada participante: um layout básico da cidade indicando suas

estruturas e organização espacial e uma exposição de motivos. O

programa indicava que seria dada consideração prioritária à idéia

arquitetônica do caráter da capital e solicitava idéias de design e não

detalhes organizacionais, enfatizando a forma mais apropriada para

exprimir o caráter fundamental da cidade enquanto capital do país.

Um dos jurados, Sir William Holforf, classificou as vinte e seis

propostas em dois grupos: aquelas que se concentravam na ideologia

do projeto, melhor representadas pela de Costa e aquelas que deram

atenção aos detalhes da organização da cidade, melhor representadas

pela proposta  do MMM Roberto.

Costa inicia suas declarações à maneira épica, com uma

desculpa pelo seu pouco valor. Reconhece a apresentação sumária

de seu projeto e defende-a em seguida, de modo inesperado, ao renegar

qualquer responsabilidade pessoal ou profissional pela proposta.

Essa apologia retórica da auto - anulação foi considerada pelo

júri uma abertura brilhante. Fica visível, na estrutura retórica dessa

introdução, que Costa apresenta o problema de fundar uma capital

como se este não tivesse história. Ele desistoriciza o problema

apresentando-o nos termos de um mito de fundação, feito por inspiração

divina. A anulação de si mesmo enquanto criador do projeto parece

deixar a idéia falar por si mesma.

A retórica mitologiza os dois papéis, estabelecendo os

rudimentos para um mito da fundação de Brasília.

Como instrumento de legitimação, os mitos de fundação

representam os interesses de pessoas e grupos sociais específicos,

em geral aqueles que os narram. Em relação a eventos históricos, os

mitos da fundação têm, para quem os narra, o papel de transformar a

história em natureza. Apresentam como se fosse naturalmente dado

ou recebido um conjunto de acontecimentos e relações que na verdade

são produtos da história.

O plano nasceu “do gesto primário de quem assinala um lugar

ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, o próprio

sinal da cruz“. A intenção de não dar nenhuma origem histórica ao

plano fica clara nesta sentença inicial.

Para desistoricizar  as origens da cidade  emprega três artifícios
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retóricos: a origem do plano é naturalizada (espontânea), universalizada

(válida em qualquer lugar) e idealizada. Com esta estratégia obtém

aquilo o principal objetivo da criação de mitos: dar uma justificativa natural

para aquilo que é motivado historicamente.

Justificando o terrapleno triangular da Praça dos Três Poderes,

parte da idéia de que os edifícios públicos de Brasília abrigam os poderes

fundamentais do estado, pois sendo os seus poderes em número de

três e autônomos, encontraram no triângulo equilátero, a forma elementar

apropriada para contê-los.

Enquanto as formas do terrapleno e do triângulo são  legitimadas

arquitetonicamente em função de sua antigüidade histórica, a associação

simbólica contemporânea que sugerem é abandonada em favor da

associação iluminista com a democracia. Com grande habilidade

consegue dar ao plano de uma nova cidade a sugestão de uma fundação

legendária.

Por que Costa deveria disfarçar a origem histórica de seu plano

piloto ? No contexto de um concurso de projetos patrocinado pelo estado,

não seria hábil tornar explícitos os seus pressupostos políticos e sociais

a respeito de Brasília.

É significativo notar que o júri do concurso rejeitou o plano de

MMM Roberto em larga medida porque este era explícito demais em

seus pressupostos.

A apresentação de Costa não revelava nem os pressupostos

nem as implicações da ideologia modernista de seu plano. Sua estratégia

era não apenas argumentar que o projeto se referia à renovação do

país e mais ainda a de colocar que o problema de novos começos,

como questão de mitologia mais do que história. Evitando detalhes

sobre a reorganização sócio – política, disfarçou os objetivos

revolucionários do plano ao propor  uma cidade modernista para o

Brasil.

No plano, a super quadra é apresentada sem mencionar que

esta se origina dos experimentos de moradia coletiva realizados pela

arquitetura moderna, em particular da unidade de habitação de

Corbusier, carregando consigo um conjunto de objetivos sociais que

visavam a transformação social. O urbanista estava consciente desses

objetivos  e defendia estas idéias precisamente por conterem um

programa de mudança social.

Segundo HOLSTON (1993), Lúcio Costa teria usado de um

habilidoso discurso  para encobrir os conceitos mais revolucionários

de seu projeto, como que procurando tornar mais aceitável para o

governo ideais tão radicais quanto os do ideário moderno.

Este desejo e uma certa cumplicidade de colaborar com o Estado

estaria na crença de que realmente seria alavancado o desenvolvimento

daquela região, como o almejado pelo governo, e como conseqüência

da nação e da sociedade.

É difícil determinar se realmente esta era a intenção de Costa

ao escrever seu memorial, mas é interessante perceber a força

alcançada por um documento escrito, pelo discurso de um urbanista,

enfim pelo material apresentado num concurso de idéias.
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fig. 171
Manchetes da inalguração da capital
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4.3.3 Pós Brasília.

 A década de 60  apresentou uma expressiva realização de

concursos, com mais de uma centena de eventos promovidos.

Após a realização do concurso para Brasília, um dos

primeiros eventos de grande porte realizado a nível nacional foi o

Concurso para o Edifício Sede da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais  em Belo Horizonte (MG), em  1963. Vinte e nove

profissionais entregaram suas propostas e figuras de proa como

os arquitetos Vilanova Artigas, Francisco Bolonha e Mauro Gomes

Batista participaram do corpo do júri que declarou vencedor o projeto

dos arquitetos Richard Kohn e Pawel Martyn Lieberman.

Vale a pena citar este evento pela cuidadosa e completa

publicação realizada pela Revista Acrópole n° 298 (agosto/1963)

onde foram apresentadas as atas, desenhos e memorial dos

premiados.

Neste mesmo ano foi realizado um concurso privado para o

projeto das instalações do Cube da Orla no Guarujá (SP). Doze

escritórios, todos considerados expoentes da arquitetura brasileira

e paulista,  foram convidados a participar, e destes, nove

apresentaram projetos. Entregaram projetos as equipes de Pedro

Paulo Melo Saraiva, Paulo Mendes da Rocha, Rodolfo Ortenblad

e Marcelo Fragelli, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefreve, Arnaldo

Paoliello, Warchavchik, Israel Sancovski e Jeronimo Bonilha, Jorge

Wilheim, Octacílio Lima .

fig 172
Assembléia de MG
1° lugar: Richard Kohn e Pawel Liberman

1° lugar:
Israel Sancovski e Jeronimo B. Esteves

Jorge Wilheim , Miguel Juliano e Paulo
Zimbres

Gregori Warchavchik

Paulo Mendes da Rocha

Pedro Paulo de Melo Saraiva

fig  174
2° lugar:
Macedo Gontijo e Marcos V. F. Soares

figs. 175 a 179
projetos apresentados no concurso para o Clube da Orla no Guarujá

fig 173
3° lugar: Jorge Wilheim, Miguel
Juliano e Silva e Paulo Zimbres.
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O júri era formado pelos arquitetos Vilanova Artigas,

Oswaldo Bratke e Joaquim Guedes, e o primeiro lugar foi para o

projeto de Israel Sancovski e Jerônimo Bonilha Esteves.

Outro concurso privado  realizado neste período foi o para

a construção do Paço Municipal de Santo André  em  1965. O

primeiro lugar foi concedido ao projeto de Rino Levi, Roberto

Cerqueira Cesar e Luis Roberto Carvalho Franco com paisagismo

de Burle Marx. Este projeto foi o último do qual participou Rino

Levi.

No final desta década foi realizado o concurso para o

Edifício sede da Biblioteca Central do Estado (1968) em

Salvador, 69 (sessenta e nove) trabalhos foram apresentados e

o projeto da equipe liderada pelo arquiteto Enrique ALvarez foi

declarado vencedor

O panorama continua similar nos anos 70, quando

prevalecem concursos privados que apresentam os resultados

em grande parte relcaionados aos ideais modernos , com os

projetos premiados refletindo este momento da produção

nacional.

Embora caracterizada como uma década difícil para a

produção arquitetônica, os anos 80 viram ser realizado o

Concurso para o SESC Nova Iguaçu (1985).

A conclusão deste projeto de Hector Viglieca e Bruno

Padovano resultou numa obra considerada pela crítica um

referencial do período.

2° lugar: Joaquim Guedes e equipe

1° lugar: Enrique Alvarez e equipe

O júri formado por Acácio Gil Borsoi,
Paulo A. Ribeiro, Marcos Konder
Neto e Adalgisa Maria Negrão,
premiou com o 1° lugar o trabalho de
Enrique Alvarez, Rodrigo Pontual e
Ulrico Zurcher.
O 2°  lugar foi para a equipe do
arquiteto Joaquim Guedes com a
colaboração de  Takuji Ito, Pedro
Taddei Neto e Sylvio Sawaya, o 3°
lugar para Roberto Gandolfi, José
Sanchotene e Abraão Anis Assad; o
4° para Miguel Pereira e Ivan
Mizoguchi e o 5° para José Rodrigues
de Faria Sobrinho.

fig 180
Paço Municipal de Santo André (1965)
Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Luis
Roberto Carvalho Franco.
Paisagismo: Burle Marx

fig 181 e 182
projetos apresentados para a Biblioteca Central do Estado, Salvador BA

fig 183
SESC Nova Iguaçu
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O segundo lugar ficou com a equipe de Henrique
Fina, Luciano Margotto, Marcelo Ursini, Sergio
Bolivar e Sergio Luiz Salles e o terceiro para a
equipe de Guilherme Zamoner Neto, Leonardo e
Raquel Oba.

Foram mencionados os projetos de Álvaro
Puntoni,Alejandro Quiroga, Edson Mahfuz, Marco
Aurélio Peres e destacados os de Alexandre
Loureiro, Carlos Bianchini, Cesar Gonzales,Luigi
Villavechia, Mário Biselli , Maurício Patrícola, Sílvio
Sawaya e Wilson Spinardi Jr.

Passada a crise dos anos 80, um evento interessante foi

realizado em 1989, o concurso para a Igreja Matriz de Cerqueira

César, que teve a expressiva marca de 292 (duzentos e noventa e

dois) trabalhos inscritos, com 121 (cento e vinte e um) trabalhos

entregues.

O júri  composto por Jon Vergareche Maitrejean, Dácio

Ottoni, Antonio Carlos Sant’Anna, Eduardo de Almeida e  Oscar

Rosseto declarou vencedor o projeto de autoria do  arquiteto

Joaquim Caetano de Lima Filho.

Concurso de temática interessante - a do edifício religioso -

infelizmente não foi desenvolvido e o edifício nunca foi construído.

fig 184
1° colocado

fig 185
2° colocado

fig 186
3° colocado
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O Concurso para a Câmara Legislativa de Brasília,

realizado em 1990 contou com 40 (quarenta) participantes.

O júri concedeu o primeiro lugar a uma equipe de jovens

arquitetos paulistas formada por Eurico Ramos Francisco, Fábio

Mariz Gonçalves, Lívia Maria Leite França, Luís Mauro Freire, Maria

do Carmo Vilariño e Zeuler Rocha Mello de Almeida Lima.

Às vésperas da eleição presidencial de 1991, o objeto do

concurso resultaria na primeira Câmara Legislativa da cidade e

suscitou interesse pelo debate decorrente da inserção de um novo

objeto arquitetônico na cidade.

No mesmo ano foi realizado o concurso público para escolha

do Anteprojeto para o Museu de Arte de Belo Horizonte, (MG).

Deste evento saiu vencedor o projeto dos arquitetos Givaldo Luis

Medeiros e Alexandre Santos Loureiro.

Este evento conseguiu ocupar um razoável espaço na mídia

especializada, criando espaço par auma arena de discussões sobre

aquele momento da produção arquitetônica. A revista AU n°31

(setembro/1990), dedicou 17 (dezessete) páginas ao evento com

reprodução da ata do júri, textos anexos da comissão, assim como

textos críticos.

O jurado Marcos Konder apresentou sérias restrições quanto

ao vencedor em carta anexa a ata de julgamento, um dos motivos

da polemização do resultado.

Infelizmente a não realização do projeto impediu que as

discussões geradas fossem aprofundadas. O 3° lugar no evento foi concedido ao projeto de Guilherme Zamoner Neto,
Leonardo Tossaki Oba e Raquel Milani Oba.

fig 187
Câmara de Brasília
2°colocado
Roberto Rondino e Carlos Correa

figs.188 e 189
Câmara de Brasília. Projeto  vencedor
de Eurico R. Francisco, Fábio Mariz
Gonçalves, Lívia Maria L.França, Luís
Mauro Freire, Maria do Carmo Vilariño
e Zeuler R.M. de Almeida Lima.

fig 190
MABH. 1° colocado Givaldo  Medeiros
e Alexandre  Loureiro.

fig 191
MABH
2° colocado
Carlos Emiliano de França, Bráulio
Corollo, Anderson Bortolon, Mauro
Kazuma e Marcelo Alves de Oliveira
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BH Centro
equipe de Maurício Andrés

BH Centro
Equipe de Manoel Alves

BH Centro
equipe de Ana Maria Schimidt

fig 192, 193 e 194
BH Centro
projetos vencedores

fig 195
Núcleo urbano de Campinas
Equipe M. Antoniazzi

fig 196
Núcleo urbano de Campinas
Equipe M. roberto

O Concurso de idéias para a reestruturação do centro

de Belo Horizonte (MG) realizado em 1990, contou com a

participação de 27 (vinte e sete) trabalhos de equipes

multidisciplinares  de todo  o país. O júri composto por Roberto

Martins, Jorge Wilheim, Maria Elaine Kohlsdorf, Rodrigo F. Andrade,

Jorge Vilela, José Claudio Junqueira Ribeiro, Rogério Palhares

Zschaber Araújo, Marcos Decat França e Marcos Kopschitz Bastos,

em decisão inusitada, dividiu o primeiro lugar entre três equipes.

Foram premiados os trabalhos de Ana Maria Schmidt; Maurício

Andrés Ribeiro e Jorge Dantas e Manoel Rodrigues Alves.

No final de 1990, início de 1991, A Cohab e o IAB SP

organizaram Concurso Nacional de Idéias para a criação de

um núcleo urbano em Campinas, para desenvolvimento do projeto

de 10 mil unidades habitacionais com expansão prevista de até 60

mil unidades e dotado de infra estrutura para abrigar cerca de 300

mil pessoas. Cinquenta e nove equipes multidisciplinares

participaram do evento.

O júri formado por Alberto Botti, Cândido Malta, Fábio

Penteado, Tito Livio Frascino e Alex Abiko, declarou dois projetos

vencedores - M. Antoniazzi (SP) e M. Roberto (RJ) - que

desenvolveriam um trabalho em conjunto.

Definido por alguns como o “fato arquitetônico e urbanístico

mais significativo pós Brasília”. A realização do concurso possibilitou

a apresentação de diversas possibilidades de tipologias para

habitação popular de baixo custo com qualidade.
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O Concurso público para projeto do Centro Cívico da

cidade de Osasco (1992), realizado em duas etapas, selecionou

entre as 112 (cento e doze) propostas apresentadas 05 (cinco)

equipes para a segunda etapa.

  Realizado à mesma época que o Concurso para o Pavilhão

de Sevilha (tratado separadamente no próximo ítem), repercurtiu

nos meios profissionais colocando questões semelhantes, como a

formação de uma linguagem contemporânea para a arquitetura

nacional.

Podemos ressaltar também que neste momento ainda

prevalecia uma certa caracterísitca comum na apresentação dos

projetos, apresentando desenho expressivos, como perspectivas

rellaizadas à mão.

O projeto vencedor tinha também referências modernistas,

pela simetria e uso de formas puras, não apresentava porém

qualidades de inovação. Apresentava também uma preocupação

com a economia de energia e conforto ambiental.

O segundo lugar apresentava forte influência da linguagem

desenvolvida na década de 80, caracterizada pela riqueza formal

e preocupação com texturas e cores.

O trabalho mencionado de Mário Biselli vale ser mencionado

pela experiência da adoção de uma linguagem ligada a conceitos

deconstrutivistas adaptada às possibilidades brasileiras.

O Concurso Nacional de Arquitetura Paisagística, para

o planejamento de Palmas (TO), realizado em 1992, representou fig.203
menção honrosa: Marcelo Ursini

fig.202
menção honrosa:Edson Mahfuz

fig. 201
menção honrosa:
Mario Biselli e Eurico Ramos Francisco

figs 197 e 198  Osasco: projeto vencedor: João Xavier

fig 199
Osasco
3° colocado
Maurício
Patrinicola

fig 200. Osasco - 2° colocado
Angelo Cecco, Claudia Nucci, Edna
Nagle e Luis Espallargas
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um momento importante na história dos concursos  pela temática.

O planejamento de uma cidade, centrado em seus aspectos

paisagísticos, foi colocado em discussão através da promoção de

um evento nacional.  O júri premiou o trabalho de Fernando Acylino

(RJ) com o primeiro lugar, o segundo lugar coube a Sílvio Soares

Macedo (SP) e o terceiro a Luiz Goes Vieira Filho (PE).

No concurso para a Faculdade de Medicina de Botucatu,

realizado no mesmo ano, foram apresentadas 64 (sessenta e quatro)

propostas para serem avaliadas pelo júri formado por Antonio Carlos

Sant’Anna, Hector Vigliecca, Luiz Chichiercio, Ricardo M. de Azevedo,

Anne Marie Sumner, Aparecido B. Ballarin, Luis Antonio Vane e Manoel

R. Alves.

O projeto vencedor da equipe de Claudio Libeskind tem sua

implantação definida através da criação de blocos articulados

posicionados ao longo das ruas, com a demarcação do terreno através

das fachadas e a criação de praças no centro do conjunto. Caracteriza

uma arquitetura modernista em sintonia com o futuro, de caráter

tecnológico inovador. Cabe ressaltar a qualidade gráfica da

apresentação e o caráter de vanguarda do projeto.

No ano de 1994 foi realizado um programa de revitalização

urbana desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro que previa

soluções diferenciadas para as diferentes realidades encontradas

na cidade, o Projeto Rio Cidade.

Este programa optou pela realização de concursos públicos,

atendendo a quatro objetivos principais: convocar os arquitetos

O júri concedeu menções aos  projetos
de Joubert Lancha, Alcides Barbosa e
Projeto Paulista de Arquitetura (Fábio
Mariz, Maria do Carmo Vilariño , Luis
Freire e Zeuler Lima).

fig.204
Palmas
Projeto vencedor

fig.205
Botucatu
vencedor: Claudio Libeskind

fig.206. 2° lugar: Núcleo de Arquitetura:
Luciano Margoto, Marcelo Ursini, Sergio
Salles Souza e Henrique Fina.

fig. 207. 3° lugar: Grupo Arquitetura:
Valério Pietraróia, Claudia Nucci e
Mônica Cappa.
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a participarem do programa; instigar e estimular os quadros técnicos

da prefeitura com a renovação de conceitos; confrontar idéias

diferenciadas e garantir soluções heterogêneas segundo a

personalidade de cada bairro.

Sob a coordenação do IPLANRIO, convocou-se o IAB para

a organização do concurso. Foram escolhidos 17 (dezessete)

corredores de  vitalidade comercial e cultural, dos quais os

concorrentes podeiam escolher trechos para exemplificação de suas

idéias.

As propostas deveria ser metodológicas, contemplando

soluções físicas e normativas. Cinco aspectos deveriam ser

abordados: vocações, usos e atividades locais; trânsito de pedestre

e veículos, sinalização e pavimentação; iluminação pública e

segurança; revitalização do uso de imóveis e horário do comércio.

Inscreveram-se 42 (quarenta e duas) equipes que deveriam

ser obrigatoriamente multidisciplinares, formadas por engenheiros

de tráfego, paisagistas, designers e lideradas por arquiteto. O júri

selecionou 17(dezessete) equipes que, numa segunda etapa foram

alocadas pela prefeitura nas diversas áreas de intervenção.

Como saldo positivo da experiência fica o fato da retomada

da discussão pública de projetos para a estrutura da cidade e o

fortalecimento da necessidade do projeto para qualquer obra.

Treze dos projetos foram executados, quatro estão ainda à

espera de sua implantação. A experiência do concurso foi

documentada em livro datado de 1996.

fig. 209
Proposta implantada no
Leblon: Índio da Costa
Arquitetura

fig.208
Proposta implantada no
Centro: Taulois & Taulois
Arquitetura
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 No mesmo ano de 1994 foi realizado um concurso público

para habitação popular denominado “Habitar com o Ambiente”,

realizado pela CDHU em Itatiba  (SP). Contou com 46 (quarenta e

seis) participantes e o  júri formado por Pedro Paulo Saraiva, Jon

Maitrejean, Nabil Bonduki e Eduardo Corona declarou vencedor o

projeto de autoria do Grupo Itapeti: José Luis Tabith e Carlos

Eduardo Bianchini.

Este concurso apresentou a peculiaridade da mudança do

local do projeto, originalmente na cidade de Embú, durante seu

desenvolvimento. E, como parecia  já acenar esta mudança, o

processo foi abandonado e o edifício não foi construído.

No ano seguinte, mais um concurso realizado numa cidade

vizinha à São Paulo, o Concurso  para o Centro Cultural

Quarteirão das Artes, em  Diadema (SP), resultaria em um

evento com premiados , porém sem chegar à construção do

edifício proposto.

Oitenta e uma equipes entregaram seus trabalhos e foi

declarado vencedor o projeto de Roberto Amá, José Roberto

Ferro e Inez Hernandes com os projetos das equipes de José

Magalhães e Denise Calfa nas segunda e terceira colocações

respectivamente.

Em 1996, o Concurso de Anteprojetos para o 1° Centro

de Formação Profissional, Promoção Social e Desenvolvimento

Rural - SENAR em Ribeirão Preto (SP) teve a expressiva

participação de mais de cem equipes que submeteram seus projetos

fig.212 projeto vencedor: Roberto Amá

fig 213
2° lugar: José Magalhães Jr

fig. 211
3° lugar: Denise
Calfa

O 2° lugar foi para a equipe
de Padovano e Vigliecca
Arquitetos; o 3° lugar para
Luis Espallargas, Angelo
Cecco e Edna Nagle.
Menções honrosas foram
concedidas para as
equipes de Ricardo Felippi;
Givaldo Medeiros e Mario
Biselli; Julio Cezar
Bernardes.

fig.210
Itatiba
projeto vencedor
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ao júri composto pelos arquitetos Bruno Padovano, Dácio Ottoni,

Jon Maitrejean, Vasco de Mello, Gilberto Belleza, pelo engenheiro

agrônomo Gerson de Castro Sant’Anna e pelo Sr. Vidor Jorge Faita

representando o promotor.

O projeto apresentado pela equipe do arquiteto Leonardo

Tossiaki Oba foi declarado vencedor e o segundo lugar coube a

equipe de Ana Paula Gonçalves Pontes, do UNA Arquitetos, que

voltaria a ocupar posição de destaque nas premiações de concursos

por toda o restante da década.

Concursos realizados na Capital Federal, sempre causaram

interesse, pelo debate sempre atual dos rumos da cidade, e em

1996 , o assunto volta à tona com a reliazação do Concurso para

o Edifício Sede do Crea DF, no qual 34 (trinta e quatro) trabalhos

foram submetidos ao júri que escolheu o projeto da equipe do

arquiteto Paulo Zimbres como vencedor.

No final de 1997 foi realizado um concurso nacional com a

intenção de formar um “banco de projetos escolares”, objetivando

a  seleção de estudos para escolas de 1° grau com características

tais que pudessem ser implantados em diversos terrenos do

estado, promovido pela Secretaria da Educação, FDE (Fundação

para o Desenvolvimento da Educação)  e IAB.

O sistema proposto, exemplificado através de uma escola

de 08 (oito) salas de aula, deveria ter as características de

flexibilidade, adoção de soluções compactas, grande

abrangência de opções, custo baixo, racionalização, rapidez de

fig.215
SENAR . Projeto vencedor: Leonardo Oba

fig.214
CREA DF
projeto vencedor: Paulo
Zimbres

fig. 216
FDE - projeto vencedor:
Givaldo Luis Medeiros

fig. 217
FDE - 2° lugar:
Regina Maria Ferreira de Gouveia e
Francisco de Assis Rosa.
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fig. 218
FDE - 3°lugar:
Marcelo Batista del Mastro, Caio
Adorno Vassão, Hélio Sabato, Jorge
Yoshida Filho, Marcos Yassuyki del
Mastro
Neste evento ainda forma premiados os projetos de Anne Marie Summer e Diego
Wisnivesky, 4° e 5° lugares respectivamente. Receberam menções honrosas os
projetos de Claudio Libeskind; Daniela Martini; Denise Calfa; Edison Eloy de
Souza; Eduardo Martini; Hectos Vigliecca; José Augusto Aly; José Magalhães
Jr; José Ricardo de Carvalho; Mario H. Caldeira e Newton Massafumi Yamato.

construção e facilidade de manutenção e ampliação, evitando

soluções arquitetônicas que resultassem em perigo para a

segurança dos alunos, sem perda das condições ambientais de

iluminação e ventilação.

O júri formado por Arnaldo Martino, Carlos Henrique Heck,

Edson Jorge Elito, Eduardo de Almeida, João Honório de Mello

Filho, Maria Elizabeth Correa, Tito Lívio Frascino declarou

vencedor o projeto do arquiteto Givaldo Luiz Medeiros ente as

140 (cento e quarenta) propostas apresentadas.

Ao que parece, o FDE não está aproveitando as soluções

apresentadas e continua a contratar projetos por meio do sistema

de rotação de cadastros.

De temática singular foi o concurso para a Marina de São

Sebastião (1998), cujo escopo previa a implantação de uma Marina

no município com o objetivo de revitalizar seu centro histórico .

Um total de 132  (cento e trinta e duas) propostas foram

apresentadas, número altíssimo se considerarmos a complexidade

do tema. O projeto solicitado envolvia a solução de questões

urbanísticas, ambientais e de patrimônio histórico.

Deste evento saiu vencedor o projeto de José Magalhães

Junior, José Francisco Xavier Magalhães e Cláudio Reuss com a

consultoria de Adilson Macedo, José ignácio Sequeira de Almeida,

Maria Lucia Guilherme, Luiz Renato Ignarra.

O segundo lugar ficou com uma experiente equipe de

profissionais ligados a órgãos de preservação e patrimônio histórico,

2° lugar: Aldo P.Carvalho

3° lugar: Davison Becato

1° lugar: José Magalhães Jr

fig.219, 220 e 221
premiados Marina de São Sebastião
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formada pelos aruitetos Aldo Pereira de Carvalho, Paulo Roberto

Sgarbi, Walter Frasgoni, com a colaboração de  Tereza Cristina

Pereira e Marco Antonio Lança. A terceira colocação coube aos

arquitetos Davison Becato, Cristiane Galinaro, Denise Nóbrega e

Georgia Gomes da Costa.

No final desta década , foi realizado o concurso para escolha

do Anteprojeto para Edifício Patrimonial do Confea, Brasília

(1999). Este concurso para um edifício de escritórios  recebeu 184

(cento e oitenta e quatro) projetos para julgamento.

Este grande número de participantes se refletiu também na

participação e interesse de várias unidades da federação, e seu

resultado causou relativa polêmica pois alguns participantes

consideraram que o vencedor não atenderia às condições impostas

pelo edital e termo de referência, o que resultou em protestos por

escrito, sobretudo do segundo colocado.

Encerrando o período de estudo, temos o Concurso para a

Nova estação de trens de caráter intermodal da Supervia (2000)

no Bairro de São Cristóvão (RJ) do qual saiu vencedor o projeto de

Mário Biselli e José Paulo de Bem.

O evento é relevante pela escala da intervenção e ainda

pelo conjunto do trablaho do arquiteto vencedor. O projeto se

encontra em fase de negociação e talvez sofra algumas alterações

no seu desenvolvimento.

Já fora do recorte temporal pré estabeleecido, cabe citar o

4º Prêmio  Usiminas Arquitetura em Aço 2001, último evento a

ser comentado, que contou com 596 (quinhentas e noventa e seis)

projeto vencedor: José Eduardo
Guimarães

2° lugar: Pedro Paulo M.Saraiva 3° lugar: Vital Pessoa de Melo

Resultados:
1° : José Eduardo G. Guimarães, Manoel B. Carvalho Neto e Rafaela C.Alves.
(GO) 2° : Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fernando de Magalhães Mendonça,
Ricardo Kinai, Noemi Kayo, Claudio Reuss, Vera M. Silva Cruz e Gustavo Cedroni
(SP). 3° : Vital Pessoa de Melo, Flávio Pessoa de Melo e Ricardo Pessoa de
Melo (PE). 4° : César Dorfman, Andreoni Prudêncio, Carlos Fraga, Rodrigo
Barbieri, Antonio Cesar da Silva e Rômulo Giralt, (RS) 5° : Rogério Batagliesi e
equipe (SP). Menções: Lilian Dal Pian, José Augusto Aly e Cláudio Vieira.

fig.225
projeto vencedor de Mário Biselli

Neste evento o 2° lugar foi
concedido a equipe de Flávio
Ferreira e o 3° a Ângela Castellan
e Rogério Carderman.
Menções foram concedidas as
equipes de equipe Ricardo Shiniti
Kawamoto e Hélio da Costa Lima.

fig.222, 223 e 224
premiados no concurso Confea
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inscrições e a participação de arquitetos de vários estados

brasileiros, como Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, São Paulo,

Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre outros.

Esta foi a quarta versão do prêmio, a primeira em âmbito

nacional, e trouxe como tema o projeto do Centro de Arte do Grupo

Corpo, em terreno de 18 mil metros quadrados, na cidade de Nova

Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

A primeira edição do prêmio aconteceu em 1998, e tinha

como tema o desenvolvimento do edifício para a nova sede do

IAB-MG.

Mais de 70 (setenta) profissionais de diversas regiões

mineiras se inscreveram nesta edição, apresentando ao todo 47

(quarenta e sete) propostas. O IAB lançou a pedra fundamental da

obra no dia 30 de maio de 2001, com o apoio da Usiminas, que

doou, através da Lei de Incentivo Fiscal, R$140.000,00 ( cento e

quarenta mil reais) para a realização dos projetos e de parte da

obra.

A proposta vencedora dos arquitetos Ana Cláudia Valle,

Fernando Maculan e Rafael Yanni desenvolveu um projeto que

busca valorizar o espaço público e a interação rua-edificação,

garantindo ao IAB a imagem de uma instituição que representa

aqueles que pensam e executam o espaço urbano-arquitetônico.

A segunda edição realizada no ano seguinte (1999), foi

direcionada ao desenvolvimento de soluções em Habitação Popular,

dentro da estratégia Usiminas de tornar o aço um importante

O júri desta edição escolheu 04 projetos para uma segunda etapa, foram eles:

Marcelo Pontes de Carvalho (SP) . Equipe: Alexandre Mirandez de Almeida,
Cesar Shundi Iwamizu, Paula Zasnicoff Duarte Cardoso da Silva, Ricardo Bellio
da Silva, Pablo Heneü, Eduardo de Almeida (Consultor), Leonardo Sette
Gonçalves (Estudante);

Márcio Kogan (SP) Equipe: Diana Radomysler, Cássia Cavani, Bruno Gomes,
Gisela Zilberman, Renata Furlanetto, Oswaldo Pessano. Colaboradores: Mauri
Gotlieb, Júlio Fruchtengarten e José Carlos Serroni ;

Ubyrajara Gilioli (SP) Equipe: Maurílio Lima Lobato, Colaboradores: Aloísio
Margarido e Ady Addor;

Alexandre Brasil Garcia (MG). Equipe: Carlos Alberto Maciel, Eólo de Castro
Maia, Maria Josefina Vasconcellos, Amilcar de Castro (Colaborador);

Foram concedidas menções honrosas para Nonato Veloso (DF); Marina Campos
Christo Maciel (MG) ; Anna Victória Wanderley Silva de Azevedo (AL); Guilherme
Teixeira Wisnik (SP); Celio Diniz Ferreira Filho (RJ); José Hermeto Palma
Sanchotene (PR); Marco Antonio de Pádua (MG) e Menção especial Usilight
para Bruno Roberto Padovano (SP)

figs.226,227 e 228
projeto vencedor  do 4° Prêmio
Usiminas - Grupo Corpo
equipe Alexandre Brasil Garcia
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elemento construtivo também para as moradias populares.

Com mais de 60 (sessenta) inscrições e um universo de 42

(quarenta e dois) trabalhos apresentados, foram apontadas as 03

(três) melhores propostas na categoria profissional. O concurso

premiou ainda dois trabalhos de destaque elaborados por

estudantes de arquitetura de Minas, além de conceder Menção

Honrosa a outras 04 (quatro) equipes.

Foi declarada vencedora a proposta da equipe de arquitetos

formada por Sylvio de Podestá, Mateus Moreira Pontes e Renata

Pereira que apresentou o projeto do Usihab, que propõe a utilização

de módulos residenciais em estrutura metálica, de 37 m², que podem

ser agrupados de diversas formas, resultando em edificações

horizontais, verticais e escalonadas, com dimensões variadas.

A proposta arquitetônica vencedora se destacou pela

simplicidade e riqueza de arranjos, o que permite sua adaptação

em diversas regiões do Brasil.

O protótipo do projeto foi apresentado na Casa Cor Minas

Gerais 2000 e está sendo testado em escala real na sede da

Usiminas.

A terceira edição, realizada em 2000, propôs o projeto para

o Edifício Sede da Companhia de Habitação de Minas Gerais

(Cohab-MG) e da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento

Urbano (Sehadu-MG).

O prêmio buscou ressaltar as vantagens arquitetônicas e

econômicas da construção metálica para grandes empreendimentos.

fig.229
1° Prêmio Usiminas
Vencedor

fig.230
2° Prêmio Usiminas
Vencedor

fig.231
3° Prêmio Usiminas
Vencedor
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Foram apresentados 34 (trinta e quatro)  projetos na categoria

profissional e duas propostas elaboradas por estudantes de

Arquitetura.

Foi declarada vencedora a proposta de equipe coordenada

pelo arquiteto Humberto Hermeto Pedercini Marinho que propôs a

construção de um edifício de quatro pavimentos, considerando as

necessidades de uma instituição de caráter público.

O diferencial do projeto vencedor está na concepção de um

átrio, funcionando como pólo convergente e distribuidor dos

usuários, além de um grande hall de divulgação dos projetos

desenvolvidos pela Cohab-MG e Secretaria de Habitação e

Desenvolvimento Urbano do Estado.

A quarta edição do prêmio carrega consigo alguns aspectos

interessantes. A mobilização nacional gerada a partir de uma hábil

estratégia de promoção, ligado ao caráter de identidade corporativa,

promoveu mais do que a discussão do objeto pretendido, a

promoção de um sistema construtivo (estrutura metálica e mais

especificamente um novo perfil desenvolvido pela Usiminas - o

Usilight).

As inscrições gratuitas e realizadas via internet facilitaram o

acesso a concorrentes das mais variadas experiências. A empresa

desta maneira, se aliou a uma causa nobre, de patrocínio a um dos

mais importantes grupos de dança do país, realizando ótima

campanha promocional ao aparecer como incentivadora das artes

A lamentar o fato das regras do concurso não terem sido

mantidas até o final do processo. O júri, entre as mais de trezentas

propostas enviadas, não conseguiu se decidir por um vencedor e

resolveu então transformar o evento num processo em duas etapas,

contrariando as próprias normas constantes do Edital e Termo de

Referência e contrariando as normas do IAB, co-organizador do

evento.

Os regulamentos do IAB são claros quanto a não

recomendação da mudança de concursos de uma para duas etapas,

recomendando ainda que, neste caso, o número de concorrentes

selecionados seja de no mínimo de cinco equipes, com remuneração

e normas a serem seguidas. Quando questionados sobre esta

repentina mudança e sobre a mudança de normas do edital, a

organização do evento e o IAB MG se restringiram a declarar que

“as decisões do júri são inapeláveis” segundo consta no

Regulamento de Concursos do IAB.

Este tipo de atitude prejudica a credibilidade dos processos.

Com certeza os profissionais classificados para a segunda etapa

deste concurso são profissionais capacitados e que apresentaram

belos trabalhos nesta etapa, mas se o promotor tencionava ver

projetos num nível de desenvolvimento mais elaborado, deveria ter

optado por um concurso em duas etapas desde o início, pois assim

os concorrentes estariam informados e predispostos a tanto.

A resposta da organização ainda coloca em dúvida a validade

dos regulamentos. Realmente consta nos regulamentos do IAB que

a decisão do júri é inapelável, mas o que se espera é que estas
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fossem inapeláveis desde que dentro dos demais ítens impostos.

A redação do regulamento desta maneira deixa lacunas que

possibilitam que exista o desrespeito a todas as normas impostas.

A iniciativa da Usiminas parece ser válida, mas há de se ter

o cuidado para que tais lacunas não prejudiquem a credibilidade

dos eventos.

A promoção do evento foi grande e a instituição usou do

recurso da internet para que todos os interessados tivessem acesso

aos resultados e projetos premiados, o que acena para um novo

meio de divulgação de resultados e troca de informações.

A instituição promotora também pretende lançar uma

publicação com boa parte dos concorrentes ( 25 projetos que

permaneceram até as últimas etaps de julgamento), iniciativa

louvável e que pode, em grande parte, suprir a ausência de registros

dos projetos apresentados em concursos.

Porém, cabe lembrar que o registro e promoção dos eventos

não pode ficar somente a cargo de seus promotores, salientando

que a posição da crítica e dos periódicos não pode ser

negligenciada.

fig.232
projeto classificado para a 2° etapa
equipe Marcelo Pontes

fig.233
projeto classificado para a 2° etapa
equipe Ubyrajara Gilioli

fig.234
projeto classificado para a 2° etapa
equipe Marcio Kogan



145

4.4 Os Pavilhões nacionais.

O concurso para o Pavilhão de Sevilha 92.

Dentro do universo dos concursos podemos ainda traçar

um capítulo a parte para aqueles que não estariam localizados

geograficamente no território, mas intimamente relacionados a

afirmação de uma identidade nacional. São os Concursos para os

Pavilhões Brasileiros nas Exposições Universais.

Neste contexto, o concurso mais recente e controverso foi o

para Pavilhão do Brasil na Expo Sevilha 92, pois nas exposições

subseqüentes o Brasil optou por ocupar espaços em pavilhões

coletivos.

O Pavilhão de Sevilha não foi construído mas o evento

certamente foi um importante retrato da produção nacional naquele

momento. Foi interessante por ser um dos poucos momentos em

que as revistas especializadas apresentam várias opiniões, relatos,

posições críticas, dedicando um espaço relevante de seu conteúdo

para crítica do evento.

É por estes motivos que este evento específico é tratado

aqui separadamente.

4.4.1 Antecedentes:

Na arquitetura brasileira os pavilhões das mostras universais

de Nova York (1939) e Osaka (1970) têm destaque especial.

Nos EUA, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer surpreenderam o

mundo com formas livres, nas quais as qualidades plásticas do

concreto foram aproveitadas ao máximo. O Pavilhão de Osaka,

de Paulo Mendes da Rocha, uma caixa ‘bruta’ sobre a paisagem,

demostrou, com vãos de até 30 metros e balanços de 20 metros,

as qualidades construtivas do concreto.

Esses dois pavilhões foram realizados como manifestações

dos conceitos arquitetônicos estabelecidos no Rio de Janeiro

(‘corrente carioca’) e São Paulo (‘corrente paulista’). O pavilhão

de Bruxelas , embora não tão vonvulado a correntes específicas,

também configurou um momento importante.

Estes pavilhões apresentaram, mesmo com arquiteturas

próprias,  pontos em comum, como as soluções construtivas com

transparência e liberdade espacial, o layout gerando leveza e

clareza e perfeita integração na paisagem.

Os Pavilhões de Filadélfia 1925 e Sevilha 1928

Os editais destes concursos estipulavam que os projetos

obrigatoriamente se inspirassem  na arquitetura tradicional

brasileira, dentro do pensamento do neo colonial, caracterizando

uma época de reconhecimento oficial do estilo, com seus

defensores ressaltando seu caráter progressista.

O principal aporte do movimento foi a introdução do

contraponto regionalista como fator de renovação, valorizando as
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fig.235
desenho de Dubugras para o
Pavilhão de Sevilha

fig.236, 237 e 238
plantas e fotos do Pavilhão deNY

raízes da arquitetura moderna brasileira,  e entre seus primeiros

seguidores estava também Lúcio Costa.

Nestes eventos, embora parecesse predominar o consenso

sobre um estilo oficial nacional defendido pelos seguidores do neo

colonial, já se esboçava um quadro de transformação  pela influência

dos ideais do movimento moderno.

O Pavilhão de New York 1938.

Depois de um concurso no qual Lúcio Costa sagrou-se

vencedor com Oscar Niemeyer obtendo a segundo colocação,

Costa, observando a qualidade do projeto de Niemeyer, elabora

um novo projeto em colaboração com o jovem arquiteto, dando

origem ao projeto responsável pela construção final.

O Pavilhão foi considerado um dos pontos altos da

exposição, ao lado de outros pavilhões na exposição que

mereceram destaque como o do Sueco Sven Markelius e do

finlandês Alvar Aalto.

Sua construção representou o amadurecimento da

arquitetura moderna brasileira, com a superação do racionalismo

ortodoxo e a consciência de uma nova dimensão estética acima do

mero rebatimento da função sobre a forma, assim como assimilação

do conteúdo tradicional da arquitetura colonial em uma de suas

dimensões formais – a curva barroca. (BRUAND, 1991)
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O Pavilhão de Bruxelas 1958

A exposição de Bruxelas teve a participação de mais de 40

(quarenta) países, recepcionando mais de quarenta milhões de

visitantes.

Na arquitetura das edificações reinaram a inventividade

arquitetônica e a simbologia. Le Corbusier projetou um pavilhão

com um ‘poema eletrônico’ para a Philips e países como França,

Japão e Iugoslávia apresentaram estruturas complexas e designs

sofisticados.

O Brasil encontrava-se em 1958 numa fase fervilhante da

sua história, sob a presidência de Juscelino Kubitschek. O Rio de

Janeiro foi o palco de uma excitante renovação cultural, liderada

por cineastas (Cinema Novo), músicos (Bossa Nova) e arquitetos.

A seleção brasileira, tornou-se campeã mundial pela primeira vez

na Suécia. E no Planalto Central Oscar Niemeyer e Lúcio Costa

riscaram os esboços da nova capital Brasília.

Esse país ambicioso se apresentou em Bruxelas num

pavilhão de aço e concreto, projetado por Sérgio Bernardes.

Bernardes nasceu (1919) e cresceu no Rio de Janeiro e

era, em 1958, conhecido como arquiteto de residências, quando

Hugo Gouthier, embaixador brasileiro na Bélgica, convidou-o para

projetar o pavilhão brasileiro.

O arquiteto interpretou o Átomo como um buquê de balões

no céu e acrescentou mais um ao conjunto.

Bernardes  criou um tapete “vermelho” de
concreto: uma rampa suave em direção ao
bar, ao jardim  e às atrações na sala de
cinema. Sobre esta, estendeu uma
cobertura fina de concreto, dependurada
entre quatro torres. Estas definiram o layout
do pavilhão: um espaço amplo, sem
colunas, ao redor de um jardim. Mandou
fazer um balão vermelho de 7m de diâmetro,
para flutuar sobre a abertura cilíndrica de
6m de diâmetro na cobertura. Com tempo
bom, o balão subia , deixando o jardim ao
ar livre. Nos dias mais frios, o balão descia,
puxado por uma corrente, tampando o
buraco do ‘pluvium’. Quando chovia, a água
escorria pelo balão e caia feito cascata no
jardim, projetado por Burle Marx.
(MEURS, 2000)

fig.239,240, 241 e 242
fotos da maquete e pavilhão construído
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O Pavilhão de Osaka 1970

O anteprojeto do pavilhão foi o vencedor do concurso público

convocado pelo Ministério  de Assuntos Exteriores do Brasil e foi

completado no Japão, sob a supervisão de Mendes da Rocha.

O objetivo da proposta era sintetizar a imagem brasileira

sobre a cidade e a natureza; um artefato que fosse capaz de unir a

memória da paisagem com lembranças de momentos da história

da arquitetura do país.

Uma grande cobertura retangular com uma superfície de

1.500 metros quadrados apóia-se apenas em quatro pontos

articulados com um espaçamento de 30 metros entre pilares.

Construído em concreto limado, a cobertura abre, em duas

das suas extremidades, duas grandes clarabóias corridas de vidro

como passagem de luz para a zona escura do centro.

Cada apoio é buscado desde o perfil de cobertura de

diferentes maneiras; apoiando diretamente sobre o solo ondulado

que sobe até reencontrar com a cobertura, sobre um pilar simples

ou sobre uma cruz formada com telas em arco, deixando as

esquinas sempre livres e apoios.

O programa simples penetra em superfícies movediças,

tendo a Praça do Café como centro.

Autores: Paulo Mendes da Rocha. Colaboração: Flavio

Motta, Júlio Katinski, Ruy Ohtake, Jorge Caron .Artistas: Marcelo

Nitsche e Carmela Gross. Estrutura Siguer Mitsutani

“Formado arquiteto pela Universidade Mackenzie em 1954, três anos depois
Mendes da Rocha vence um concurso nacional para o projeto do Ginásio de Esportes
do Clube Paulistano (1957) com uma proposta audaciosa reunindo concreto e tirantes
de aço. Premiada na Bienal Internacional de Arte de S. Paulo, essa obra marca o
início de uma carreira profissional e de ensino que, apesar de sustada pelas vicissitudes
da política ditatorial que se instala no país nos anos 60, nunca chega de fato a ser
estancada. Assim é que, vencedor também de um concurso nacional, foi construído
em 1970 seu projeto para o Pavilhão do Brasil na Exposição Mundial de Osaka,
Japão, impondo-se pela qualidade e arrojo tecnológico, combinadas a uma simplicidade
advinda de um grande refinamento e elaboração conceitual: trata-se “apenas” do
chão de Osaka que se eleva suavemente para sustentar, em três pontos, uma ampla
cobertura que fornece a desejada sombra, destacando um quarto apoio em forma de
duplo arco, enquanto as instalações subterrâneas atendem ao programa expositivo
e administrativo. Novamente a economia de meios é posta a serviço de uma visão
urbanística que faz do objeto arquitetônico não um protagonista, mas a conseqüência
natural da necessidade de indicar o lugar de abrigo, tema que o arqiuiteto abordará
outras e tantaz vezes, de variadas maneiras” (ZEIN, 1998)

fig.243, 244 e 245: fotos maquete e pavilhão construído
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Concurso para o Pavilhão de Osaka 70

Participantes: 83
Júri: arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva, Henrique Mindlin, Miguel Pereria, Giancarlo Gasperini e o
engenheiro Macedo Soares do co mitê de organização da delegação brasileira.Assessores: Maurício
Schneider, Fábio Penteado e Eduardo Kneese de Mello.
Resultado:

1° lugar: Paulo Mendes da Rocha
2° lugar: Koiti Yamaguchi, Luigi Villavechia e Walter Caprera
3° lugar: José Sanchotene, Alfredo Willer e Oscar Mueller
4° lugar:
Flávio Mindlin Guimarães, Marklen Landa e Roberto Loeb;
Sigbert Zanettini;
Francisco Petracco, Edgar Dente, Ana Maria de Biase, Maria Helena Flynn e Miguel Juliano ;
Ivan Mizoguchi e Rogério Malinski ;

Artur Pontual, Davino Pontual, Ralph Lifchitts, Marcos Flaksman e Wolfgang Reiber.

fig. 246: 2° lugarKoiti Yamaguchi

fig.248: 3° lugarJosé Sanchotene

fig.249: 4° lugar: Flávio Mindlin

fig.247: 4° lugar: Mizoguchi

fig.250: 4° lugar: Francisco Petracco

fig.251: 4° lugar: Artur Pontual

fig.252: 4° lugar: Sigberto Zanettini
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4.4.2 O Concurso para o Pavilhão de Sevilha 92 (1991)

Anatomia do evento
16 estados da federação participaram
253 inscrições foram feitas, 165 propostas foram entregues
65% de retorno das inscrições para entrega, o que representa uma boa

resposta dos participantes
dos inscritos: 41% paulistas, 22% cariocas, 10% Gaúchos, 8%

brasilienses, 7% paranaenses, 3% mineiros e 2% cearenses.
( Revista Projeto n° 138 /fev.1991)

Organização:

A organização, realizada pela Direção Nacional do Instituto

dos Arquitetos do Brasil / IAB-DN, postou cerca de 45000 folhetos

anunciando o evento. Cada  inscrito recebeu uma caixa com

informações bem detalhadas, incluindo fitas de vídeo sobre o lugar

e  sobre a EXPO 92, com informações gerais, além do material de

referência para o desenvolvimento do projeto. Foi nomeado

consultor do concurso, o arquiteto Antônio Carlos Moraes de Castro,

que  recebeu por volta de duzentas  (233) consultas durante o

processo.

A comissão julgadora foi formada por onze  membros. Quatro

designados pelo Itamarati: o embaixador Luiz Jorge Rangel de

Castro, substituído pelo ministro Paulo Fernandes Teles Ribeiro;  o

Secretário Geraldo Veiga Rivello Júnior; a arquiteta  Maria Luiza

Ribeiro Lopes da Silva  e o arquiteto convidado Paulo Mendes da

Rocha .Quatro indicados pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil: os

arquitetos José Carlos Ribeiro de Almeida (SP); Roberto Martins

Castelo (CE); Walmyr Lima Amaral (RJ) e Germano Galler (DF)

suplente de João Filgueiras Lima.Também faziam parte da comissão

Vera Antonia Bosi de Almeida (RJ) pela Secretaria da Cultura; o

arquiteto Dirceu Domingues da Cruz (RJ) pela Secretaria da Ciência

e Tecnologia e Bruno Pagnoccheschi, pela Secretaria do Meio

Ambiente.

Resultados:

Vencedor:
(n°337) Álvaro Puntoni (FAUUSP-1987), Ângelo Bucci (FAUUSP-

1987), e José Oswaldo Vilela (FAUUSP-982). Colaboradores: Geraldo
Vespaziano Puntoni (1959), Edgar Dente (1968), Fernanda Barbara, Clovis
Cunha e Pedro Puntoni (historiador). Consultoria estrutural: França&Ungaretti.
Ar condicionado: Eduardo Grecco.Maquete: Francisco Triviño.

Premiados:
(n°332) Paulo  Henrique Paranhos de Paula e Silva (DF); (n°326)

Sérgio Roberto Parada (DF); (n°415) Vinícius Gorgatti (SP) e  (n°366) Sidney
Meleiros Rodrigues (SP)

Menções:
(N°300) Luis Eduardo Indio da Costa (RJ); (n°302) Tito Lívio Frascino

(SP); (n°307) Joaquim Caetano de Lima Filho (SP); (n°232) Matheus Gorovitz
(DF); (n°334) Raimundo Nonato Veloso (DF); (n°344) Jônatas Loura Silvino
(RJ); (n°349) Marcos Acayaba (SP);; (n°372) Letícia  Araújo Zambrano (RJ);
(n°376) Joel Campolina (MG); (n°413) Roberto Loeb (SP); (n°426) Neide
Joppert Cabral (SP); (n°442) Wilson Spinard Júnior (SP) e (n°450) Humberto
Mezzadri (PR).

Menção especial: (n°363) Paulo Roberto Laender (MG). Equipe:
Alonso de Miranda Filho, Benedito Moreira, Eduardo Santos, Monica Haddad
e Rogéria de Oliveira Souza
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Os Projetos Premiados

Equipe Vinícius Gorgati (SP)
arqs. Vinícius Gorgati, Fernando de Melo

Franco,Marta Moreira e Milton Braga.
colaboradores: Vinícius andrade, Cláudio diaféria, Nagaaki
Yasumoto, Miriam Castanho e Nelson Kon (fotos).

consultores: Eduardo de Almeida ( arquitetura).
Engenharia: Figueiredo Ferraz. Ar condicionado: Valter
Vaccaro

Equipe S. Meleiros (SP)
Sidney Meleiros Rodrigues e Pedro Paulo de Melo

Saraiva
colaboradores: Ronaldo Nunez, Marcos Barros,

Marcelo Rozemberg, Oswaldo Alves, Renato Nogueira
Carvalho, Jacobina Vaisman, Jorge Hirata e Triunvirat
(maquete)

fig.253, 254 e 255

fig.256 e 257

 “...seu trabalho articula através de um vazio interno uma
estrutura vertical de concreto com outra, em metal, de forma
quadrilátera apoiada em um vértice e protegido da insolação
por uma placa na face voltada para o Caminho dos
Descobrimentos constitui uma das soluções mais bem
resolvidas plástica e funcionalmente.” (AZEVEDO,1991)
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Equipe P.H. Paranhos (DF)
Arq. Paulo Henrique Paranhos
colaboradores: estudante Regina Sigmaringa, artista

plástico Carlos Borges, arq. Luiz Otávio.
consultores:Marcos Paranhos, Araújo fonseca ( ar

condicionado), Tadeu Prado (Fotos), Jesse Rocha,
Raimundo Carvalho (desenho )

Equipe S. R. Parada (DF)
arq. Sérgio Parada
colaboradores: arq. José Mauro de Barros,Simão

Ataide, Aldo de Souza (maquete), eng. FRederico
Rodrigues e Proclima Ltda ( ar condicionado), eng Paulo
Freitas ( estrutura) e Indústrias Villares (elevadores)

fig.258 e 259

fig.260 e 261

“O projeto de Sergio Parada, em estrutura de treliça
metálica, resolve adequadamente o programa e tem proporções
elegantes em uma assimetria bem ponderada e com a
implantação correta. Seus espaços internos com vãos e visuais
amplos criaram um ambiente variável e agradável.”
(AZEVEDO,1991)

“ A maquete do projeto de Paulo Henrique Paranhos foi
uma grata surpresa na exposição, contando com uma articulação
plástica, de planos horizontais e suavemente inclinados, muito
feliz e ressaltada pela pertinente colocação de um espelho d’água,
um prisma e uma viga sobre a depressão central.
Lamentavelmente, os desenhos das elevações e dos cortes não
tinham a mesma graça e refinamento da maquete.”
(AZEVEDO,1991)
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figs. 262 e 263
Paulo Roberto Frade Laender, MG
( menção especial)

fig.264
Tito Livio Frascino , SP

fig.265
Joaquim Caetano, SP

fig.266
Joel Campolina, MG

fig.267
Roberto Loeb, SP

fig.268
Luis Eduardo Indio da Costa, RJ

Menções

“Lembra a arquitetura de
Mendelsohn ...embora interessante, seria
de dificultosa exequibilidade e um tanto
carente de sutileza no tratamento das
proporções e aberturas.” (AZEVEDO,1991)

“ O projeto de Tito Lívio (....) resulta numa espacialização contrastada e tensa em uma
composição variada e interessante.” (AZEVEDO,1991)

“Roberto Loeb apresentou um projeto abrigado por uma ampla cobertura apoiada em
vigas longitudinais atirantadas, suportadas por quatro pilares revestidos de alumínio. O volume
interno variado e colorido em contraponto com a cobertura.” (AZEVEDO,1991)
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Críticas e repercussão:

Alguns dos mais significativos momentos da arquitetura

moderna se deram na oportunidade de exposições internacionais,

como o Pavilhão da URSS de Melnikov na Exposição de Artes

Decorativas da França de 1925, o Pavilhão Alemão de Mies Van

der Rohe na Exposição Internacional de Barcelona em 1929 e assim

também os pavilhões brasileiros.

Criou-se uma grande expectativa quanto a participação

brasileira na Expo de Sevilha, devido a retrospectiva dos pavilhões

anteriores e a comemoração do descobrimento da América, entre

outros fatores.

O lote destinado ao pavilhão brasileiro era  bem localizado,

o júri era muito capacitado e houve grande participação dos

arquitetos do país, mas mesmo assim o resultado não acompanhou

as expectativas.

O trabalho vencedor não chegou a empolgar os meios

profissionais e a exposição dos trabalhos ficou restrita ao palácio

dos arcos em Brasília sendo foi pouco visitada. O que se pode

entrever numa leitura atenta  da ata é que a rpemiação também

não deixou totalmente satisfeito o júri.

Entre os projetos apresentados havia de tudo e seria de

grande dificuldade agrupar vertentes, semelhanças e partidos, com

pontos programáticos e formais próprios.

Diferentemente dos concursos normalmente realizados,

fig.269
Marcos Acayaba, SP

fig.270
Humberto Mezzadri, PR

“Marcos Acayaba apresentou
uma bela proposta  dotada de uma
volumetria complexa e de grande
variedade plástica....” (AZEVEDO,1991)
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Parte da crítica classificou o projeto vencedor como

diretamente relacionado ao pavilhão de Osaka acusando-o de

servilismo ao seu autor. Porém, não era um posicionamento

unânime.

As críticas mais equilibradas no geral diziam respeito ao

desenvolvimento do projeto, sobretudo quanto a não definição de

utilização dos espaços, a resolução inadequada para o subsolo, a

não boa condição climática, com relação ao jogo de rampas que se

tornaria lugar inóspito no inverno, a inadequação do edifício ao

clima quente e seco do lugar  e por fim à inexeqüibilidade da

construção no prazo previsto.

Outro ponto questionável do evento seria a ausência de

recomendações no parecer do júri que fazia parecer que o projeto

não necessitaria de nenhuma adaptação e  adequações, ignorando

algumas incompatibilidades de conceitos.

“Mais uma vez a regra se confirma:  em concursos, os mais interessante
vêm depois. Seria pretensão atribuirmos os rumos da arquitetura brasileira
somente nos resultados deste concurso. Apenas conseguimos o rumo para
Sevilha” (SEGAWA,1991)

A seguir, a transcrição do depoimento de alguns profissionais

envolvidos no processo, publicados à época da realização do

concurso ( publicados na Revista Projeto n° 138 de fev.1991):

Pedro Paulo de Melo Saraiva:
“ (...) leviandade do júri ao elogiar na ata o projeto vencedor, fazendo

uma patrulha em relação à arquitetura que se está produzindo no país (...) a ata

onde alguns arquitetos saem com vantagens pelo menos quanto à

posição geográfica do objeto, por já o conhecerem ou ter mais

facilidade de acesso ao local, este em especial realmente nivelou

o ponto de partida de todos, já que seria difícil para qualquer um

dos participantes realizar visitas ao local com vistas ao objeto

específico da proposta.

O material fornecido aos inscritos foi completo e preciso.

Alguns problemas ocorreram no desenvolvimento do processo,

como  a exclusão do cinema de 360° e a exigência de tratamento

paisagístico.

A ausência mais complicadora foi a definição do que seria

exposto no Pavilhão; não havia um programa definido do que este

pavilhão iria abrigar pois o Brasil se engajou de última hora como

participante da Expo.

Os prazos do concurso foram bem exíguos pois a

organização toda se encontrava atrasada e a necessidade de se

fazer o pavilhão em até oito meses era um agente complicador.

Uma preocupação clara era a utilização posterior do pavilhão

e como consequência disto havia a necessidade de um subsolo

com capacidade para 56 (cinquenta e seis) vagas de

estacionamento.

Um exame cuidadoso dos projetos  premiados mostra que

poucos seguiram atentamente as bases do edital e poucos

resistiriam a uma filtragem rigorosa dessas normas, incluindo o

vencedor.
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fala que o projeto vencedor se afasta decididamente do imediatismo simbólico,
do uso de tecnologias inadequadas e de soluções rebuscadas, sem esclarecer
estes conceitos. Isso é uma acusação genérica a todos os outros projetos
concorrentes”

O arquiteto salientou ainda que o júri deveria desclassificar

o vencedor por não obedecer as normas do edital, como a

necessidade de condicionamento de ar, do grande palco no auditório

do uso independente de alguns espaços, da presença de garagem

no subsolo, assim como do tempo previsto para sua execução.

Ressaltou o fato do júri ter exagerado as virtudes do projeto

classificado como menção especial que continha erros crassos

como a sonegação de peças estruturais que se desenhadas

estariam dentro do auditório, classificando este de indigente no

aspecto formal e de organização espacial.

Edson Mahfuz:

O arquiteto se declarou incontente com alguns fatos

ocorridos no desenvolvimento do concurso, como  a supressão do

cinema e do tratamento paisagístico, dados importantes para o

desenvolvimento dos projetos e que poderiam prejudicar algumas

propostas em suas fundamentações.

Anne Marie Sumner:
“(...)o projeto vencedor é extemporâneo.... Acho que está querendo

falar em escola num momento em que a manutenção de qualquer idéia sistêmica
da arquitetura , como se teve na década de 20, é hoje uma coisa anacrônica...”

fig.272:
projeto apresentado pela equipe de Sumner  (SP)

fig.271:
projeto apresentado pelo arquiteto Edson Mahfuz (RS)

fig.273:
projeto apresentado pelo arquiteto Pazzanese (SP)
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Celzo Pazzanese:

O arquiteto considerou que o vencedor apresentou aspectos

positivos, pois colocava discussões pertinentes e, por ser produto de

uma equipe jovem, mostrava a permanência de certas idéias, julgadas

esquecidas mas ainda atraentes,  não só por aqueles que as

vivenciaram. Num lugar ruidoso, exacerbado de informações, como

um recinto de exposições, optou pela neutralidade e pela interiorização.

“O projeto não é imitativo da história da arquitetura e faz uma citação que
não é figurativa.”

Paulo Mendes da Rocha:

“ Concurso é um simpósio de idéias em que se agencia o conjunto do saber

sobre um tema, num dado instante da história”.

Ruth Verde Zein:
“Eventos internacionais e concursos de arquitetura têm em comum serem

ocasiões propícias ao encontro de pessoas, troca de idéias e concretização de
realizações excepcionais. Por isso, não faltam também momentos de debate e até
mesmo de desencontros de opiniões. Se ambos estão juntos, as oportunidades em
todos esses sentidos crescem exponencialmente.”

Ricardo Marques de Azevedo:

“Realizar um concurso, atribuir prêmios e menções e proclamar seu resultado
é certamente uma etapa necessária, mas não ainda suficiente  nestas circunstâncias
que tornam imperativo repensar as condições da produção e da reflexão
arquitetônicas, avaliar os valores sedimentados e abris e aprofundar o debate acerca
da forma e dos limites da inserção social e cultural da arquitetura brasileira.”

fig.274
Rogério Gomes (RJ)

fig.276
Luiz Américo Gaudenzi

fig.275
Carlos Bratke (SP)

fig.277
Maurício Roberto (RJ)
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fig.278
equipe Sylvio de Podestá (MG)

fig.279
equipe Éolo Maia (MG)

fig.280
Sérgio Pieggi

fig.282
equipe Paulo Bruna (SP)

fig.281
Glauco Nogushi (SP)

fig.283
Fernando Brandão

fig.284
equipe Lina Bo Bardi (SP)

“Projeto intensamente
expressivo de Glauco Nogushi”.
(AZEVEDO, 1991)
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“O projeto vencedor apresenta qualidades e é consistente. Parece
não ter resolvido de forma melhor o programa comparativamente aos outros
apresentados, a solução formal  é propositadamente pobre, despojada e
lembra imediatamente alguns edifícios dos anos 60 – a FAUUSP por exemplo.
O pavilhão, porém, menor em tamanho, não tem uma marcação horizontal
tão nítida resultando numa proporção desajeitada, os apoios não apresentam
a mesma elegância dos edifícios da FAU. Parece pouco conveniente ao evento
de uma feira a opção por enterrar , voltar-se para dentro.” (AZEVEDO,1991)

figs.285,286,287
projeto vencedor
fotos da maquete
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O projeto vencedor:

Memorial:
O projeto para o Pavilhão na Exposição de Sevilha representará o Brasil na

Península Ibérica, onde teve inicio a marítima nos quatrocentos. Trata-se de uma
oportunidade de reflexão sobre o passado e as novas perspectivas para a humanidade:
os novos descobrimentos. Nossa existência enquanto cultura e nação esta ancorada
nestes acontecimentos sucedidos na aurora da modernidade. No entanto, nossas
heranças, sejam elas européias, africanas, asiáticas ou nativas, não conseguem,
por si, explicar a riqueza e o caráter da cultura nacional, resultado de uma síntese
criativa, onde o contributo de um novo homem se fez claro. Afirmar esta contribuição
original nos parece ser o escopo deste projeto.

Nosso pavilhão deve ter como orientação necessária a cultura brasileira.
As formas plásticas, as soluções técnicas, as alternativas construtivas devem
expressar aquilo que há de original Ana arquitetura nacional. A opção deve ser por
uma arquitetura que se desenvolveu baseada em uma visão brasileira, em um projeto
para o país. A procura de formas claras, dos traços firmes e resolutos, da construção
dos espaços de amplo uso coletivo, são suas características, sustentadas pela “idéia
que o homem pode intervir arbitrariamente, e com sucesso, no curso das coisas e
de que a história não somente acontece, mas pode ser dirigida e até fabricada”.
Sergio Buarque, aliás, nos mostrou como de início era o impulso espanhol na
colonização dos novos mundos, que demandavam a construção de cidades, de
espaços de domínio e também de criação. Os portugueses, então largados a pura
busca do ganho fácil, diferenciavam-se pelo desleixo com que erguiam suas cidades.
O que resume a vontade criativa de nossa cultura é justamente o abandono deste
anátema.

O projeto do pavilhão procurou assegurar uma escala baixa que fizesse o
prédio aproximar-se do chão e do visitante. Um grande plano inclinado, que se inicia
na Avenida Três, permite transpor a viga e chegar ao sub-solo – onde adotamos
parte do programa como o auditório, depósitos e máquinas – que será utilizado
como estacionamento a partir de 1993.

O pavilhão deve ser aberto – um convite ao descobrimento, ao uso coletivo
– e ao mesmo tempo fechado. O térreo do edifício se confunde com o piso de
Sevilha que entra livremente s esse transforma nas rampas, dando acesso ao plano
inclinado que leva ao auditório e ,acima, à sala de exposição e ao anexo do Itamaraty.
Na cobertura, um terraço cercado por um espelho d’água, permite conforto aos
usuários do restaurante e uma vista para cidade. Seu desenho leva em consideração
que será observado por aqueles que estivem passando pela telecabine do monotrilho.

A estrutura se resume em duas grandes vigas protendidas que buscam

apoio em duas paredes – uma, junto ao Pavilhão de Portugal, vem do sub-solo e

outra, sobre o plano inclinado é apoiada em dois grandes blocos em suas extremidades.
As lajes nervuradas e as rampas serão armadas. A luz entra pelas paredes laterais,
dando-lhes uma aparente leveza, e também pelo livre acesso do térreo. O pavilhão
parece flutuar sobre o solo, apoiado apenas em três pontos.

Acreditamos que a construção da estrutura, e portanto do Pavilhão, aliada a
tecnologia local, deverá ser de rápida execução.

Levamos a Sevilha este projeto.

figs.288 e 289
projeto vencedor
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nível +2.00 e

nível +7.00

nível +10.90

fig.290
projeto vencedor

fig.291
projeto vencedor
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Trechos da ata  de encerramento dos trabalhos do júri

(...) Foram recebidos pelo arquiteto coordenador 166 trabalhos, tendo
sido impugnado um deles  por estar infringindo seis princípios do regulamento,
inclusive a não permitida identificação do invólucro dos desenhos.

(...)
O júri, optando por não eleger presidente, decidiu buscar as

deliberações sempre por um processo de debate de cada aspecto em questão,
sob controle do coletivo e assessoria do coordenador do concurso.

Desta forma realizaram-se oito reuniões sucessivas com exame
individual de cada membro do júri e os seguinte sresultados

1° seleção: dos 36 trabalhos forma destacados  nove:  300, 302, 314,
323, 325, 327, 328, 332 e 333.

2° seleção: de 17 trabalhos  foram destacados quatro: 337, 341, 344 e
349

3° seleção: de 21 trabalhos   foram destacados seis :357, 360, 363, 366,
368 e 372

4° seleção: de 20 trabalhos  foram destacados sete : 374, 376, 382, 385,
386, 390 e 391

5° seleção: de 24 trabalhos  foram selecionados seis : 400, 402, 404, 413,
415 e 417

6° seleção (dia 23, quarta feira) de 21 trabalhos  foram destacados quatro:
420, 425, 426, e 428.

7° seleção (dia 23 quarta feira) de 20  trabalhos  foram destacados oito :
439, 442,445,450,451, 452,453 e 456

8° seleção (dia 24. quinta feira) dos últimos seis trabalhos recebidos
nenhum logrou ser destacado.

Desta forma,  dos 165 trabalhos submetidos ao júri após analise
preliminar individual de cada um de seus integrantes foram destacados 44
para um exame pelo colegiado do júri.

Após os debates houve nova apreciação  individual  (...) selecionando-
se num primeiro momento 19 trabalhos e a seguir, em nova seleção, doze
trabalhos : 323, 325, 327, 332, 344, 363,366, 400, 413, 415, 426 e 442.
Confirma-se neste momento que as seleções realizadas não implicariam a
exclusão definitiva de qualquer trabalho entre aqueles não destacados. A
seguir a análise  passou a ser feita coletivamente, com amplo debate sobre

cada um dos trabalhos, resultado no destaque inicial de oito deles , assim
numerados: 323, 327, 332, 363, 366, 413, 415 e 426. Em prosseguimento,
excluíram-se os trabalhos: 323 e 413.

Na reabertura das sessões do dia 25, sexta feira, diante dos seis
trabalhos selecionados, objetivou-se destacar o projeto vencedor.

Diante das discussões foi realizado o cotejamento daquele conjunto
com a totalidade dos trabalhos apresentados, retornando para consideração
os trabalhos de 300, 323, 337 e 391.

Após amplos debates, o júri concluiu por indicar como projeto vencedor
o trabalho de número 337 com sete votos, sendo que os trabalhos de número
332 e 363 receberam respectivamente três e um votos.

A seguir atribuíram-se quatro prêmios previstos no edital, sem ordem
de classificação, aos trabalhos de número: 327, 332, 366 e 415.

O  trabalho vencedor afirma-se na simplicidade de recursos formais
e concisão na resolução  de programas complexos com que se tem
caracterizado a arquitetura brasileira . Reflete a preocupação com a formação
da nossa consciência sobre as relações do homem com a natureza e na
ocupação do espaço, afastando-se decididamente do imediatismo simbólico,
do uso de tecnologias inadequadas e das soluções rebuscadas.

O júri decidiu, ainda atribuir menções a catorze trabalhos: 300, 302,
307, 323, 334, 344, 349, 363, 372, 376, 413, 426, 442 e 450.

O júri deseja, de maneira muito especial, destacar o trabalho de número
363, que conseguiu desenvolver o desenho delineado no seu memorial,
primorosamente elaborado , numa concepção formal  de absoluta integridade,
que se concretiza em alguns esboços singelos e de extraordinária beleza,
que comoveram desde o início. O anteprojeto foi contemplado com várias
manifestações para primeiro prêmio e , inclusive com um voto efetivo. O
desdobramento da solução das plantas e seções apresentadas em
complementação não permitiu incluí-lo entre os premiados. Fica registrada
esta destacada homenagem do júri à extraordinária criatividade da proposta
esboçada.

O júri aproveita a ocasião para cumprimentar o Itamarati pela sua
retomada no relacionamento cultural com os arquitetos, a direção nacional do
IAB pela organização do concurso e os arquitetos consultores Antonio Carlos
Moraes de Castro e Zilah Quezado de Magalhães pela dedicação e trabalho
realizado.



163

Balanço do evento:

O projeto não foi construído e o Brasil ocupou um espaço

funcional no Pavilhão das Américas.

Neste evento específico podemos perceber a participação

de nomes consagrados como Lina Bo Bardi, entre outros, e uma

participação marcante de jovens arquitetos, entre estes a equipe

vencedora. Estes mesmos jovens  se tornariam figuras regularmente

presentes nos concursos da década de 90.

Os vencedores eram arquitetos recém formados, porém que

vem  porovando a coerência de seu trabalho, despontando como

expoentes contemporâneos.

Realizado num período de transição, com várias correntes

disputando a liderança no cenário cultural, ainda com  influências

da década de 80 e da crise nacional, podemos perceber nos

trabalhos apresentados traços de pós modernismo, variedade de

linguagens e influências estrangeiras como o high tech, asssim

como trabalhos que utilizaram conceitos modernistas.

O debate suscitado na época levantou algumas questões,

como a falta de um projeto para o país, o envolvimento político dos

concursos usados como eventos propagandísticos e a ocorrência

de protagonismos nos júris que tendem a julgar baseados em suas

próprias obras, sem a necessária imparcialidade.

O projeto vencedor não foi aceito com unanimidade: alguns

o consideravam correto, outros que sua arquitetura pertencia aos

anos 70, outros ainda o avaliaram como um projeto fraco, leitura

enfraquecida e sem conteúdo dos edifícios da FAU USP e do MASP.

Finalizando estas citações, acrescento o parágrafo final do

Livro de Hugo Segawa – “Arquiteturas no Brasil: 1900-1990” - que

embora não tenha sido publicado com o intuito específico de

comentar o evento, coloca questões pertinentes:

“A critica, ou sua ausência, desperdiçou a oportunidade de avaliação e
atualização dos conceitos em nome da preservação de uma memória positiva.Mas
esta herança moderna não se tornou improdutiva. Jovens arquitetos, não alheios
ao debate internacional e ciosos da experiência moderna, vêm trabalhando sobre
o tema em uma busca consciente de uma nova articulação com a realidade do
país perante o mundo e por um futuro digno. Nisso há uma utopia que não pode
ser estigmatizada.” (SEGAWA,1997)
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5. A cidade de São Paulo
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5.1. Panorama. Cronologia.

Até a década de 50 a produção paulistana relativa aos concursos

de arquitetura mantinha-se tímida, com a realização de eventos

esparsos.

A partir dos anos 50 e até a década de 70 a produção se

intensifica, num período que coincide com o estabelecimento e apogeu

da linguagem da arquitetura moderna paulistana e no qual predominam

os eventos fechados, concursos realizados via convite a nomes já

estabelecidos e de reconhecida competência.

Podemos observar também que os nomes recorrentes nas

premiações coincidem em grande parte com os usualmente citados

nas publicações sobre o período e reconhecidos como expoentes da

chamada escola paulistana.

Os últimos 30 anos do século XX são marcados por momentos

de crise na arquitetura brasileira e paulistana, que se refletem também

na quantidade de concursos realizados, que diminue

consideravelmente.

Sobretudo na década de 90 prevalece a não conclusão das

iniciativas, embora justamente neste período aconteçam os avanços

mais significativos quanto à regulamentação, com a promulgação de

diversas leis a respeito, incluindo a que estipula a obrigatoriedade de

realização de concurso para projeto de edifícios públicos.

Percebe-se ainda neste período uma falta de interesse da crítica

com a sucessiva perda de espaço nas publicações especializadas dos

resultados e projetos premiados.

O final do século também delineia a afirmação de uma nova

geração de arquitetos que têm nos concursos um canal de divulgação

e aprimoramento de sua linguagem, e neste período podemos perceber

que os nomes recorrentes nas premiações coincidem com os de novos

valores profissionais que vão se afirmando tanto nos meios acadêmicos

quanto nos profissionais.
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Gráficos V e VI:  Evolução do número de eventos realizados no estado e na cidade
de São Paulo. Totalização por ano.Concursos realizados e concursos  públicos
(elaborados pelo autor a partir das informações colhidas)
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5.1.1 Relato.

Os primeiros concursos realizados  na cidade de São Paulo

foram os concursos para o Monumento no Ipiranga e para uma

Escola no Campo da Luz em 1876.

A primeira idéia para a construção do Monumento foi a

realização de um concurso a nível nacional, com o envolvimento

da corte e financiado pelo dinheiro das loterias. Para tanto, duas

grandes comissões foram formadas para trabalhar conjuntamente,

uma na corte e outra em São Paulo, com a formação de dois júris

sucessivos. O evento causou alarde, porém apenas 05 (cinco)

projetos foram apresentados sendo que nenhum conseguiu

conquistar o júri paulista, não sendo sequer julgados pela comissão

do Rio de Janeiro.

Pouco tempo depois o presidente do júri da corte, o Visconde

de Rio Branco, amparado pelo imperador, entregou o projeto do

monumento ao arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, que

obteve a aprovação do imperador para desenvolver o projeto em

1883 , 07 (sete) anos após a realização do concurso.

Porém, enquanto a negociação com Bezzi era desenvolvida,

membros do governo provincial planejavam às escondidas outro

concurso, que estipulava que no local histórico faria-se o

Monumento e no Campo da Luz uma escola.

O desenvolvimento deste novo concurso foi nebuloso e tudo

ocorreu sob os protestos de Bezzi, que já estava desenvolvendo

seu trabalho. Os prazos estipulados eram curtíssimos e muitos

desconfiavam das intenções dos organizadores.

Treze projetos foram então apresentados, 09 (nove) para a

Escola e 04 (quatro) para o Monumento. Todos os arquitetos

apresentaram-se sob pseudônimos e os trabalhos ficaram expostos

por dois meses ao público num salão do Banco de Crédito Real,

aguardando julgamento.

Esta exposição teve resultados surpreendentes, pois além

de muito visitada pelo povo, resultou na publicação de várias

reportagensa respeito do assunto nos jornais, fato inédito para uma

discussão sobre o tema arquitetura. As discussões foram

acaloradas, mas regadas de um certo amadorismo, numa cidade

na qual ainda predominavam as construções de taipa.

O resultado final do concurso foi publicado no dia 26 de

novembro de 1884, 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do

contrato de construção do projeto anterior, de Bezzi, por Pucci e

Pinto Gonçalves.Os prêmios forma distribuídos embora o concurso

não tivessem passado de uma prova acadêmica entre seus

concorrentes.

Ramos de Azevedo, sob o pseudônimo “Independência”

venceu o concurso para a Escola e o engenheiro Pinto Gonçalves,

com o pseudônimo “Trajano”, foi o vencedor do concurso do

Monumento.

Porém, a primeira participação de Ramos de Azevedo em

concursos aconteceu no evento para escolha do projeto para a



167

Nova Santa Casa Paulistana em 1879, concurso que ocupou espaço

considerável na imprensa paulistana. O júri composto por  Henry Joiner,

Estevam Savich e Caetano de Campos, entre outros, escolheu o

projeto de Luiz Pucci entre os 10 (dez) trabalhos inscritos. Azevedo

obteve o 9° lugar. Uma curiosidade neste evento é que a Santa Casa

não possuía terreno para o projeto, e consequentemente os projetos

foram desenvolvidos para terrenos ideais.

A administração pública paulistana abriu em 1916 uma

concorrência para apresentação de projetos de Casas proletárias

econômicas.

As habitações deveriam ser direcionadas para apenas uma

família e o projeto deveria prever dois espaços habitáveis, um para

cozinha e convivência diurna e outro para quarto, destinados a um

casal sem filhos, com facilidade de ampliação até mais três dormitórios,

atendeno às condições básicas de higiene, comodidade, estética e

economia. Os concorrentes deveriam apresentar um orçamento da

obra e obedecer à lei municipal 498 e ao ato 900 de 1916.

É interessante notar que nessa época a profissão do arquiteto

ainda não estava regulamentada e o edital não fazia restrição nenhuma

quanto à qualificação dos participantes. Quarenta e nove projetos

foram apresentados, envolvendo 35 (trinta e cinco autores), que tinham

a opção de apresentar projetos em 04 (quatro) grupos de trabalho.

O júri, composto por Adolfo Pinto, Ramos de Azevedo e Vitor

da Silva Freire, não declarou vencedor  para o primeiro grupo, para o

segundo o vencedor foi o projeto de Jourdan & Pochon, para o terceiro

fig.293 e 294
Ludswig Doetsch - 1° lugar do 4°grupo

fig.292
Jourdan & Pochon 1° lugar do 2° grupo

fig. 295
projeto premiado - 4° grupo
sem identificação
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Dácio Aguiar de Moraes e para o quarto Victor Dubugras, Ludwig

Doetsh e Hipólito Pujol Jr. dividiram o prêmio.

As primeiras décadas do século foram marcadas pela

realização de eventos polêmicos.

 Nos fins de 1927, dois anos após a publicação do manifesto

de Warchavchik a favor da arquitetura moderna, foi realizado em

São Paulo o Concurso para construção do Palácio do Governo.

O projeto apresentado por Flávio de Carvalho foi o mais

discutido, pois representava um extremo de inovação para o

momento. Mário de Andrade dedicou três artigos ao projeto no

Diário Nacional, classificando-o como o único que mereceria vencer

o concurso e que isso infelizmente não aconteceria.

O concurso foi anulado sob a alegação de que nenhum dos

projetos satisfazia os requisitos do edital.

No ano seguinte, um novo concurso seria realizado para o

mesmo local do projeto para o Palácio do Governo, mas para o

Palácio do Congresso. Carvalho novamente se apresenta,

utilizando o mesmo pseudônimo (Eficácia), e novamente não recebe

prêmio algum. O vencedor também nunca foi concretizado.

A polêmica sobre a construção de um  Paço Municipal para

a cidade reapareceu com a realização de um novo concurso em

1939, quando competiram Warchavchik e Artigas e novamente

Flávio de Carvalho. Mais uma vez o processo não chegou à

conclusão de seu propósito.

A década de 30 se caracterizou pela realização de concursos

fig. 296
Palácio do Governo (1927)
projeto apresentado por
Flávio de Carvalho

fig. 297
Palácio do Congresso (1928)
projeto apressentado por
Flávio de Carvalho

figs. 298
Paço Municipal
Projeto apresentado
por Flávio de Carvalho

figs. 299
Paço Municipal
Projeto apresentado
por Warchavchik / Artigas
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para espaços e equipamentos públicos.

Em 1931 foi realizado o concurso para o Viaduto Boa Vista,

vencido por um recém formado Oswaldo Bratke.

A obra foi inaugurada em junho de 1932 e os gradis

desenhados pelo arquiteto para o viaduto foram adotados como

padrão municipal.

Bratke conseguiu assim seu primeiro encargo profissional

e posteriormente se envolveu nos concursos para a Sede do Tênis

Clube Paulista, que venceu em 1931, e para o Matadouro

Municipal em 1932, associado a  Botti, no qual ficou em segundo

lugar.

A sede do Tênis Clube foi demolida e o projetor vencedor

para o Matadouro nunca foi executado.

Outro evento realizado para desenvolvimento de um

equipamento público foi o Concurso para o Viaduto do Chá, em

1935.

Elisiário Bahiana venceu o concurso apresentando um

projeto que esboçava traços da arquitetura moderna mas ainda

carregado de influências art déco, com Rino Levi ocupando a

segunda colocação.

No inicio dos anos 40, quando o movimento moderno

começava a se estabelecer como linguagem corrente entre os

arquitetos paulistanos aconteceu o Concurso  para a Catedral

Ortodoxa de São Paulo (1942) , que exigia no seu edital um projeto

“no mais puro estilo bizantino”.

fig.300
desenho de Bratke
para o concurso do
Viaduto Boa Vista

fig.301
Projeto de Bratke
para o Matadouro

fig. 302
Sede do Tênis
Clube Paulista
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fig.305
Monumento e mausoléo ao
Soldado Paulista de 1932
(1937)
Concursos público .
Vencedor:
Arnaldo Maia Leão , com
escultura de Yolando Malozzi.
O projeto nunca foi executado

fig.303
Viaduto do Chá (1935)
Projeto vencedor
de Elisiário Bahiana

fig.304
projeto de Rino Levi
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O júri formado por representantes do Instituto de Engenharia,

Escola Politécnica e Mackenzie College concederam o primeiro

lugar ao Escritório Técnico Engenheiro Paulo Taufik Camasmie,

que apresentou um projeto totalmente inspirado na Igreja Santa

Sofia em Constantinopla. A catedral foi construída e existe até hoje

na Rua Vergueiro.

Em 1946, o Concurso para a sede do Instituto dos Arquitetos

do Brasil – Departamento de São Paulo – IAB SP, marcou um

momento importante da institucionalização e organização da classe

profissional.

O concurso aberto a todos os afiliados da instituição teve o

corpo de jurados formado por Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa e

Firmino Saldanha. O projeto vencedor do grupo de arquitetos

formado por Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte,

Jacob Ruchti, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo,

representou, mais do que um marco para a entidade, um dos

edifícios mais emblemáticos da chamada Arquitetura Moderna

Paulistana.

Em 1952, uma nova tentativa de Concurso para o Paço

Municipal naufragou. Das 23 (vinte e três) equipes  inicialmente

inscritos, apenas 11(onze) apresentaram seus trabalhos.

O edital foi publicado em dezembro de 1951, mas em

fevereiro de 52 o IAB publicou uma carta pedindo o aumento do

prazo para entrega dos trabalhos - considerado exíguo para a

complexidade do tema; a mudança da escala de apresentação de

fig.306
Catedral Ortodoxa
projeto vencedord
Paulo Taufik
Camasmie

fig.307
Catedral Ortodoxa
edifício concluído
Rua Vergueiro.

fig.308
Sede do IAB
edifício concluído
Rua Bento Freitas
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1:100 para 1:200; a sugestão de adoção de apenas 03 (três) nomes

para a composição do júri e a garantia de contratação do vencedor

além do prêmio em dinheiro.

Este fato delineia o interesse e intervenção dos órgãos

profissionais na tentativa de regulamentar e aprimorar os processos.

Como neste evento não foi declarado vencedor, apenas

foram concedidas 06 (seis) menções honrosas, a Prefeitura formou

uma comissão orientadora para o novo projeto, composta por Oscar

Niemeyer, Carlos Gomes Cardim Filho, Alfredo Giglio, Julio Lacreta,

Carlos Lodi, Mario Henrique Pucci e Eduardo Corona.

Esta atitude levou os profissionais a declararem seu

descontentamento na imprensa, através de artigos publicados na

Revista Acrópole, questionando os métodos adotados e sugerindo

procedimentos, entre eles podemos citar as inciativas de Eduardo

Corona, Rino Levi  e Roberto Cerqueira César

Nesta década destacaram-se alguns eventos como os

concursos para a Igreja São Domingos e o Edifício Itália (1953),

ambos vencidos por Franz Heep, o Estádio do São Paulo Futebol

Clube (1953) de Vilanova Artigas Carlos Cascaldi, a Sede da

Congregação Israelita de Henrique Mindlin (1954), o Hospital

Albert Einstein (1958) de Rino Levi, Roberto Cerqueira César e

Luis Roberto Carvalho Franco, o Ginásio do Clube Atlético

Paulistano (1958) do então recém formado Paulo Mendes da

Rocha e o Edifício Quinta Avenida (1959) de Pedro Paulo Melo

Saraiva e Miguel Juliano e Silva.

fig.309
Projeto para a Prefeitura
da cidade apresentado
pela Comissão em julho
de 53. Fachada para a
Av. Anhangabaú.

fig. 313
Igreja São Domingos

fig.310: perspectiva  concurso
para o Edifício Itália

fig.311 e 312
edifício concluído e maquete do edifício
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fig.314
Hospital Albert Einstein (1958)

fig. 315
Edifício V Avendia (1959)

fig. 316 e 317
Ginásio do Clube Paulistano (1958)
Paulo Mendes da Rocha e João
Edurado de Gennaro

figs. 318, 319
Congregação Israelita Paulista
Henrique Mindlin (1954)
maquete e perspectiva interna do
edifício
Neste concurso privado participaram
as equipes de Warchavchik, Rino Levi,
Lucjan Korngold e Alfred Duntuch.

Estes edifícios são resultantes de eventos privados onde arquitetos, na maioria
das vezes, já com certa autonomia e conhecidos no mercado eram convidados
a desenvolver seus estudos para o problema apresentado.

fig. 320
Congregação Israelita Paulista
edifício concluído

fig. 321
Estádio do São Paulo Futebol Clube (1953)
Artigas e Cascaldi
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Concursos público para o Edifíicio sede do DER (1952)
local: Av Brigadeiro Luis Antônio

O júri composto pelo  Eng. Ariovaldo de Almeida Vianna (DER) e pelos arquitetos
Francisco Prestes Maia ( Inst. Engenharia)e Fernando Martins Gomes
(Mackenzie) e pelo  Prof. Luis Anhaia Melo ( FAU) divulgou o seguinte resultado:

1° prêmio : “gemak” deAdhemar Marinho da Cunha e Geraldo Prado
Guimarães
2° prêmio: “serrano” de Afonso Iervolino

“compressor” de Miguel Badra Junior
“perfil” de Helio Duarte e Carvalho Mange

não foi declarado 3° prêmio

fig.322
1° prêmio :
Adhemar Marinho da Cunha
Geraldo P. Guimarães

fig. 324
2° prêmio:
Miguel Badra Junior

fig. 325
2° prêmio:
Helio Duarte e Carvalho Mange

fig. 323
2° prêmio:
 Afonso Iervolino
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No final da década, em 1959, foi realizado o concurso privado

para a Sede Social do Jóquei Clube de São Paulo, vencido por

Carlos Milan em parceria com Jorge Wilheim e Maurício Schneider.

Milan, considerado um dos expoentes mais promissores de

sua geração teve sua carreira tragicamente interrompida com sua

morte em um acidente automobilístico. O terreno, no Largo São

Francisco, permanece até hoje desocupado e de tempos em tempos

ressurge a discussão sobre o que deveria ser feito dele.

Um dos edifícios mais marcantes deste período, a Sede da

Sociedade Harmonia de Tênis, no Jardim América, resultou da

realização de dois concursos.

O primeiro, realizado em 1960, que teve como vencedor o

projeto de Fabio Penteado, Luis Forte Neto e José Maria Gandolfi,

acabou por não ser desenvolvido. Em 1964 aconteceu um segundo

concurso vencido novamente por Fabio Penteado, associado a

Alfredo Paesani e Teru Tamaki, este sim resultando na construção

do edifício.

No início da década de 60 aconteceu o concurso público

para a Nova Assembléia Legislativa de São Paulo, que contou

com 46 (quarenta e seis) trabalhos apresentados.

Este edifício foi amplamente publicado na mídia nacional e

internacional e os premiados, figuras atuantes à época, continuaram

ativos e influentes nos meios profissionais, assumindo um

importante papel no desenvolvimento da arquitetura paulistana e

participando de forma ativa incluse como membros de corpo de

jurados.

fig.326
Projeto apresentado por Carlos Milan, Jorge Wilheim e Mauricio Schneider

figs.327 e 328
projeto vencedor do
primeiro concurso para o Harmonia (1960)

fig. 329
Sociedade Harmonia. 2° concurso. Edifício concluído.
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fig. 330 e 331
desenhos do 1° colocado

fig. 332
2° colocado : arquitetos Eduardo Kneese de Mello, José M.
Gandolfi, Joel Ramalho Jr., Luis Forte Netto e Francisco
Petracco

fig.333
3° colocado: Miguel Pereira e J.C. Paiva da Silva

fig. 334
4° colocadoJon V. Maitrejean.

O júri teve como
consultor o arquiteto Alberto
Rubens Botti e era composto
por Ícaro de Castro Mello,
Oswaldo Bratke e Paulo
Antunes Ribeiro.

Entre os 46 trabalhos
apresentados  o  primeiro lugar
foi outorgado ao projeto de
Adolpho Rubio Morales,
Rubens Vianna e Ricardo
Sievers.

fig.335 e 336
Assembléia Legislativa
Palácio Nove de Julho
edifício concluído

Assembléia Legislativa de Saõ Paulo (1960)
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Concurso público para o Monumento Pedro de
Toledo (1961)
Arquiteto Miguel Pereira da Silva, escultura de
Maria de Lourdes Sanchez e estrutura de Eugênio
Knoor

Sede Social Esportiva doClube Esportivo Israelita Brasileiro (MACABI)
Concurso Privado realizado em 1961
Local: Estrada da Cantareira
Arquitetos: Ana Mattel, Bernardo Wettreich e Milton Teferman
perspectiva do salão de festas  e ginásio

fig.337 e 338

fig. 339
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No decorrer desta década os concursos privados começam

a aparecer numericamente mais equiparados aos públicos.

Acontecem os eventos públicos para o Edifício Sede do

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica

(1963) vencido por Zenon Lotufo e Ubirajara Ribeiro, localizado no

Bairro na Liberdade; e para o Novo Quartel General da 2° Região

(1965), localizado no Ibirapuera, este vencido pelos arquitetos Paulo

Bastos, Léo Bomfim Jr. e Oscar Arine.

Este último  projeto foi premiado na X Bienal  de Arte de São

Paulo realizada em 1969, mas atualmente existe um muro

circundando o edifício, construído por motivos de segurança, que

impossibilita a compreensão do projeto em sua concepção original.

Ainda neste período foi realizado outro concurso público,

em 1968, para a Secretaria de Agricultura do Estado de São

Paulo, na Água Funda, vencido pelos arquitetos  Arnaldo Martino,

Antonio Bergamin, Jose Savoy de Castro e Paulo Bruna.

Entre os edifícios resultantes de eventos privados do período

podemos citar o Salão de Festas do Clube Sírio (1966) de Pedro

Paulo Melo Saraiva,Sami Bussab e Miguel Juliano e Silva, o

Hospital do Barro Branco (1966) de Ubirajara Gillioli, a

Maternidade e Posto de Saúde de Vila Nova Cachoeirinha (1968)

de Sigbert Zanetiini e o Colégio Visconde de Porto Seguro (1970)

de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Giancarlo Gasperini.

Neste período a grande maioria dos concursos levou à

construção do projeto escolhido, com raras exceções, índice ainda

mais efetivo nos concursos privados.

fig.342
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo

fotos das obrea concluídas

fig.340
Quartel General da 2° Região

fig.341
Sede do Sindicato dos trabalhadores de Energia Elétrica
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fig.345
2° lugar
Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers

fig.344
1° lugar
Zenon Lotufo e Ubirajata Ribeiro

fig.346
3° lugar
Jorge Nasser e José Odriozola

fig.343
edifício concluído

Concurso público para a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
de Energia Elétrica (1963)
Rua Tomás Gonzaga, 50
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fig.347 e 348
1° lugar
Paulo Bastos, Léo Bomfim Jr. e Oscar Arine. Colaboradores: Ubirajara Ribeiro,
Paulo de Souza e Silva, H.Koyama , K. Shidara e M. Kamimura.

fig.349
2° lugar: David Ottoni

fig.350
3° lugar: Pawel Martyn e Richard Kohn. Colaboradores: N. Rodrigues, A.M.
Nigro, M. Tsubovichi, O.P. Arines, Isaac Abuhab.

fig.351
4° lugar: Adolpho Rubio Morales e Fabio E. Kok de Sá Moreira

Concurso público para novo Quartel General 2° Região ( 1965)
Rua Manoel da Nóbrega -Ibirapuera

O júri composto pelo Cel. Augusto Cid de Carvalho Osório, Major Hans
L. Altenburg; Arqs. Ary de Queirós Barros, Jon A.V. Maitrejean, Israel
Sancovski e Salvador Cândia; Eng. Ricardo Capote Valente; Ten. Cel. José
Barret. e Major Maurício S.F. Moreira, entre os 28 trabalhos apresentados
conferiu o primeiro pRêmio à equipe do arquiteto Paulo Bastos.
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fig.352
1° lugar: Arnaldo Martino, Antonio Bergamin, José Savoy de Castro e Paulo
Bruna. Colaboradores:Jurandyr  Bueno, Ana Maria de  Biasi, Alfredo Taalat e
Marcos Tayata.

fig.353
2° lugarEduardo de Almeida, Arthur Fajardo Netto e Henrique S. Pait

fig.354
3° lugarAdolfo Rubio Morales e Fábio S. de Kock Moreira

fig.355
4° lugarSiegbert Zanettini, João Carlos Cauduro e Ludovico Martino. Colabo-
rador: Minoru Naruto. Estrutura: Gabriel Feitosa.

Concurso público para a Secretaria da Agricultura do Estado de Saõ
Paulo (1968)
Av. Miguel Stéfano, 3900 - Água funda

O júri formado pelos Arqs. Henrique Mindlin, Paulo Mendes da Rocha,
Jon Maitrejean e Eng. Antonio Rodrigues F. e Bruno Simões Magro, entre os
20 trabalhos apresentados declarou vencedor o proejto dos arquitetos Arnaldo
Martino, Antonio Bergamin, José Savoy de Castro e Paulo Bruna.
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No ano de 1970, foi realizado o concurso para o Edifício sede

da FIESP-CESI-CIESP, concurso organizado em duas etapas no qual

a primeira convidava por edital todos os escritórios de arquitetura do

país interessados a apresentarem suas credenciais.

Numa segunda etapa foi realizado um  concurso fechado entre

cinco escritórios selecionados.

Trinta escritórios se inscreveram na primeira fase e após a

seleção final o resultado foi o seguinte: o 1° lugar foi concedido para

Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco; o

2° lugar para Ary Garcia Roza; o 3°lugar para Jorge Wilheim, José

Magalhães Jr., Lídia Campos; o 4° lugar para Israel Sancovski, Jerônimo

Bonilha Esteves, João Walter Toscano, Sergio Pileggi e o 5°lugar para

Plínio Croce, Roberto Aflalo, Giancarlo Gasperini.

Ainda neste ano, foi realizada uma experiência interessante

com a realização do concurso para a  Sede da Telesp vencido por

Telésforo Cristófani. Neste evento privado, os 06 (seis) arquitetos

convidados pela Companhia para apresentar projetos, julgaram e

escolheram o vencedor. O edifício concluído apresenta cinco andares

extras acrescentados após o término do projeto executivo devido à

acertos de questões tecnológicas necessárias.

Da década de 70, podemos salientar  os concursos privados

para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (1971), de

Croce, Aflalo e Gasperini, para a Sede do Sindicato dos Hotéis e

Similares do Estado de São Paulo (1973), de Zenon Lotufo e Ubirajara

Ribeiro, para o Instituto Caetano de Campos (1976) de Croce, Aflalo

e Gasperini.

fig.356
Concurso para o Salão de
Festas do Esporte Clube
Sírio (1966)
projeto vencedor de Pedro
Paulo de Melo Saraiva,
Sami Bussab e Miguel
Juliano e Silva

fig. 357
Hospital Miliar do Barro Branco
concurso realizado em 1966
obra concluída em 1968
arquiteto Ubirajara Gillioli

fig. 358
Posto de Saúde de Vila Nova Cachoeirnha
Sigbert Zanettini (1968)

fig.359
Colégio Porto Seguro - Morumbi
Croce, Aflalo e Gasperini
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fig.360
Edifício concluído
(situação original , ainda sem  a
alteração do Centro Cultural de
Paulo Mendes da Rocha)

figs. 361 e 362
1°lugar: Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco

fig.363
2° lugar
Ary Garcia Roza

fig.364
3° lugar
Jorge Wilheim, Jorge Magalhães Jr.,
Lídia Campos

fig.365  4° lugar
Israel Sancovski, Jerônimo B.
Esteves, João Walter Toscano, Sergio
Pileggi

fig.366
5° lugar
Plínio Croce, Roberto Aflalo,
Giancarlo Gasperini

Edifício sede FIESP - CESI - CIESP (1970)
Concurso realizado em duas etapas com 30 inscritos na primeira fase e 05
selecionados para a segunda etapa
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Um evento marcante e controverso do final da década foi a

realização do concurso público para a Sede do Crea  6° Região

(1978), vencido por Ubirajara Gillioli. A opção da Instituição pela

compra de um edifício e a não construção do projeto vencedor

causou revolta nos meios profissionais e parece ter encerrado uma

fase de hegemonia da arquitetura moderna paulistana e um ciclo

produtivo dos concursos efetivamente concluídos.

Na década seguinte acontecem dois eventos significativos:

o concurso público para a Reurbanização do Vale do Anhangabaú

em 1981 que marca a retomada dos processos públicos para

intervenções na cidade, e o concurso privado, realizado entre 14

(quatorze) escritórios convidados, para o Museu da Escultura em

1987, vencido pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha.

No ano seguinte é realizado o concurso privado para a Sede

da Basf (1988) com a participação de 08 (oito) escritórios

convidados e vencido por Ricardo Julião e Roberto Loeb. O evento

envolveu grandes escritórios de comprovada competência, porém

o projeto não foi implantado.

A produção dos anos 90 relacionada aos concursos, surge

inserida neste contexto, resultado do desenvolvimento destes

eventos comentados, entre outros promovidos na cidade. A seguir,

poderemos constatar de que maneira os profissionais até então

envolvidos nos processos passaram a atuar no cenário

contemporâneo juntamente com os novos profissionais, muitos

revelados em concursos públicos.
fig. 370  Tribunal de contas do Município

fig. 369 Instituto Caetano de Campos

fig. 368
Sede da Telesp

 fig. 371  Sede do CREA

fig.367
Sede dos Sindicato de
Hotéirs e Similares do
Estado de São Paulo
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fig. 376
3° lugar: Arq. Paulo Bastos, Siegbert Zanettini, José Sales Costa Filho, Newton
Massafuni Yamato, Maria de Fátima Araújo, Roberto Israel Eisenberg Saruê, Mirthes
Baffi. Colaboradores: Miriam Lobel, Vanderlei Collange, Antonio Rodrigues, José Antônio
Henrique, Wagner Amodeo. Consultores: Eng. Carlos David Nassi,  Ana Lúcia Brasil,
Walter Vaccaro, Aluisio Amaral M. Leite e  Luis Morales D’Avila.

fig.374
 2° lugar: Elgson Ribeiro
Gomes, Péricles Varella
Gomes, Carlos Guilherme
Gloor, Heitor Carlos
Moreira Filho, Maria Luiza
Gomes e Orlando do
Amaral Rodrigues.

fig.372 e 373
1° lugar: Arq. Carmem Lydia N.R. e Silva; Arq. Jamil Kfouri; Arq. Jonas
Birger; Arq. Jorge Wilheim; Arq. Marcelo B. Martinez; Arq. Maria Lucinda
M. Aguiar; Arq. Michel Todel Gorski e Arq. Rosa G. Klias. Consultores:
Mário Franco; Júlio C. Karassawa; Francisco Luis Costa, Norberto
Chamma e Jorge Kayano.

Concurso  Público para a Reurbanização do Vale do Anhangabaú ( 1981)

O júri formado por Eduardo Corona , Jon Maitrejean, Fernando Chacel,
Edgar Graeff e Carlos Fayet, declarou o seguinte resultado:

fig. 375
Menção : Carlos Bratke
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fig. 380  - Júlio Neves

fig. 381 - Edson Musa  fig. 382 - Botti Rubin

fig. 384 - Aflalo Gasperini

 fig. 386 - Maurício Koganfig. 385 - Miguel Juliano

fig. 383 - Carlos Bratke

fig. 377,378  e 379
projeto vencedor: Ricardo Julião

Concurso  privado para a Sede da BASF (1988)
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“Ao longo da obra de um arquiteto, alguns projetos se tornam
especialmente significativos, seja por indicarem o momento de definição de
um partido, seja por se mostrarem como urna síntese de raciocínio. Creio
que o Museu da Escultura é exemplar desse último ponto de vista. Rigor
formal e simplicidade de partido, técnica e natureza - marcas de um projeto
de Arquitetura e de uma visão da cultura.” (TELLES,1990)

Reflexão de Sophia S. Telles publicada na Revista AU n°32 de out/
90 em artigo no qual a crítica analisava o projeto de Paulo Mendes da Rocha
iniciado em fins de 88, ainda em fase de construção, que já despertava
repercussões por se tratar de uma obra significativa para a Arquitetura
brasileira.

fig 387
Projeto vencedor de Tito Lívio Frascino e Vasco de Mello

fig 389, 390 e 391
MUBE - Edifício concluído

fig 388 Ferrostal - Edifício concluído

Concurso privado para a sede da Ferostal do Brasil (1980)

O edifício seria implantado
em uma área já configurada
com poutro edifício de oito
andares, o projeto deveria
tratara aquestão da
intervenção num espaço já
caracterizado.

Concurso privado para o Museu Brasileiro da Escultura (1987) fig 392
MUBE  - maquete e corte
do projeto
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5.1.2 Concursos de arquitetura e o poder público em

São Paulo

Antes de iniciar o estudo da produção dos anos 90 cabe um

comentário sobre o envolvimento das administrações municipais nos

processos, particularmente evidenciado neste período.

Vários dos concursos que serão abordados foram frutos de

interesses da administração municipal, e numa primeira leitura, parecem

ser justamente os mais passíveis de não realização.

Neste momento, cabe salientar a importância da compreensão

da realidade da cidade. A  cidade de São Paulo vem sofrendo uma

sucessiva perda de qualidade de vida urbana devido ao desencontro

de planos e administrações públicas que negligenciaram a valorização

de espaços públicos, assim como da presença de uma estrutura urbana

deteriorada que não consegue acompanhar o  seu crescimento.

A cidade neste século foi se reconstruindo, sobrepondo-se à

sua imagem predecessora.Inseridos neste cenário, enfrentamos então

o desafio de projetar para esta cidade descaracterizada.

O estudo do caso particular da cidade de São Paulo, por sua

conformação urbana complexa e escola arquitetônica relevante, permite

realizar uma análise abrangente da importância dos concursos para o

desenvolvimento da linguagem arquitetônica.

Nos casos aqui elencados, os concursos não foram encarados

apenas como forma de contratação mas como instrumento de

divulgação do pensamento da administração pública vigente.

Concursos  promovidos pela Prefeitura do município de São Paulo

1980/1998
81 - 84  Mário Covas Concurso Anhangabaú
85 - 88  Jânio Quadros Início das obras do Anhangabaú
89 - 92  Luíza Erundina Conjuntos Habitacionais Brás e São Francisco

Concurso para Revitalização do Bexiga
Conclusão das obras do Anhangabaú

93 - 96  Paulo Maluf Concurso de idéias para a Av. Paulista
Concurso de idéias para o Novo Centro de São Paulo

97 - 00  Celso Pitta Concurso de idéias para o Novo Centro de São Paulo
Concurso de idéias São Paulo Eu te Amo

Concurso de idéias das Marginais
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No período de governo Mário Covas destaca-se a promoção

do Concurso para o Vale do Anhangabaú. A promoção do concurso

surgiu do impasse criado pelo anúncio da Emurb de construir ali 06

(seis) passarelas para pedestres. Esta solução foi muito criticada pelos

profissionais ligados ao urbanismo, o que levou a empresa,  após várias

discussões, a suspender o projeto e promover um Concurso Público

que contou com 152 (cento e cinquenta e dois) inscritos. O projeto

vencedor será comentado posteriormente, quando da conclusão das

obras no Vale , na gestão Luíza Erundina.

De 1985 a 1988 percebemos a ausência de envolvimento da

prefeitura na promoção de concursos, mas cabe salientar o projeto

para o Parque do Tietê (1986) desenvolvido por Oscar Niemeyer, Ruy

Othake e equipe, por encomenda da prefeitura. Este fato aponta para

uma outra maneira de aproximação entre a administração e os

profissionais, para contratação de obras de interesse público.

As três gestões seguintes se caracterizaram pela realização de

concursos  relacionados aos interesses da administração municipal.

Analisando o quadro apresentado percebemos uma significativa

incidência de concursos  nos quais a Prefeitura estava diretamente

ligada no governo da prefeita Luíza Erundina. Estas realizações estavam

intimamente relacionadas ao ideário da gestão, servindo para promover

e afirmar seus conceitos de administração.

Este trabalho não tem por objetivo avaliar os procedimentos

adotados, nem sua eficácia enquanto administração da cidade, mas

procura evidenciar o papel dos concursos realizados neste panorama.

A administração Erundina, através da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano, coordenada pela arquiteta Ermínia Maricato, colocava como
um dos principais problemas do município o déficit habitacional e as péssimas
condições da habitação (800 mil pessoas morando em favelas; 3 milhões em cortiços
e 2,4 milhões nos loteamentos da periferia); além dos problemas de trânsito e transporte
público. Entre as causas desta situação estaria um processo de crescimento acelerado
e concentrado, que precisaria ser revertido através de uma reforma urbana,
administrativa e  tributária  e da elaboração de um novo plano diretor.

O Plano Diretor proposto  objetivava  acabar com as desigualdades geradas
pela Lei de Zoneamento de 1972. A Política Habitacional adotada tinha como objetivo
básico baratear e ampliar as alternativas de construção habitacional preservando a
qualidade do ambiente urbano. Outra questão importante nesta administração foi a
participação popular, sobretudo no trabalho da Superintendência de Habitação Popular
sob a responsabilidade do arquiteto Nabil Bonduck. Segundo a política desta
administração, todo cidadão teria seus direitos básicos assegurados, e estes seriam
o direito à terra, à arquitetura (e aí se encaixariam os concursos de arquitetura), à
qualidade e quantidade e à cidadania.

Dois concursos para conjuntos habitacionais,  Brás e São

Francisco (1989 / 90), foram realizados partindo destes princípios e

procurando abordar os problemas levantados pela equipe técnica da

administração. Estes concursos foram realizados como uma primeira

resposta objetiva da administração ao problema da habitação sob a

orientação de adensar vazios urbanos com projetos de baixo custo e

boa qualidade construtiva e arquitetônica. Um foi realizado no âmbito

da Sehab-HABI, coordenado pelo arq. Nabil Bonduck (Jardim. São

Francisco) e o outro subordinado à Cohab (Brás) sob a coordenação

do arquiteto Antônio Carlos Sant’Anna.

Foram instituídos em setembro de 1989 com prazo de entrega para dezembro
do mesmo ano. Foram recebidas 289 inscrições: 176 para o Brás e 113 para o
Jardim São Francisco, concorrendo efetivamente 51 equipes no Brás e 29 no Jardim
São Francisco. A primeira etapa escolheu três finalistas de cada área para participar
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da segunda etapa  que se encerrou em março de 1990, saindo vitoriosas a equipe
do arq. Sylvio de Podestá para o Brás e do arq. Demetre Anastassakis para o Jardim
São Francisco.

Uma das justificativas da administração  para a  opção pelo

concurso foi garantir a transparência do processo, buscando uma

relação mais harmônica entre conjunto habitacional e meio físico com

o desenvolvimento de novas tipologias, ampliando o debate sobre a

habitação popular no país.

Dando seqüência ao processo, foi realizada a contratação de

quatro escritórios que receberam menções honrosas para

desenvolvimento das idéias para outros terrenos nos bairros  de Vila

Mara, Jardim Paranapanema, Heliópolis e Freguesia do Ó. Nestes

novos projetos contratados procurou-se dar prosseguimento às

discussões lançadas nos concursos, reavaliando as dificuldades

encontradas pelos concorrentes e prefeitura na resolução dos

problemas.

Neste momento aparece uma nova relação de contratação,

onde profissionais que se destacaram na competição, mesmo sem

terem vencido, são chamados a desenvolver as tipologias  apresentadas

para novos objetos de intervenção.

Outro aspecto relevante desta administração foi o interesse no

resgate da área central.

“A atual administração entendeu que o centro é a raíz e que a raíz não
poderia entrar, ainda mais, em acelerado processo de decadência. Em razão disso,
canalizou recursos para melhorá-lo e corrigir-lhe as distorções, convencida de que a
metrópole não poderia mais conviver, ao longo do tempo, e impenitentemente, com
os meios que a desumanizam e levam à perda completa da qualidade dos espaços

onde multidões de trabalhadores se movimentam. ”
“ Constatamos que houve equívoco na gestão Mário Covas que abandonou

o centro da cidade sob o entendimento errôneo de que aqui, estava tudo pronto e
seria melhor, portanto, investir na periferia.”  ( Roberto Mac Fadden - vice presidente
da Emurb )

Partindo destes conceitos foram realizados a implantação do

Bulevar São João ( projeto da gestão Jânio Quadros); o projeto para os

bulevares da Av. Ipiranga, R. Xavier de Toledo e R. Boa Vista; o projeto

de renovação urbana do Parque Dom Pedro II (arq. José Paulo de

Bem) e a transferência da Prefeitura para o Palácio das Indústrias (Arq.

Lina Bo Bardi)  como  sugerido na gestão Mário Covas; a realização do

Concurso para Renovação do  Bexiga; a retomada das obras no Vale

do Anhangabaú; o desenvolvimento do conceito das Operações

Urbanas e o projeto de lei da Operação Urbana Anhangabaú.

Nestes projetos a administração optou também, além dos

concursos, pela contratação de escritórios particulares, que

desenvolveram projetos sob a orientação da política de renovação da

área central adotada.

O Concurso do Bexiga  realizado em 1990, também estava

relacionado às propostas da administração, inclusive com respeito à

uma nova experiência de julgamento, que incluía a participação popular.

Infelizmente também não chegou a nenhum resultado concreto e seu

resultado chegou a ser severamente contestado pelos finalistas, que

lançaram mão de vários recursos para anular o resultado.

A retomada das obras do Vale do Anhangabaú foi outro ponto

da administração relacionado à prática dos concursos.
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Em 1888 iniciou-se a construção do projeto de Jules Martin ligando o Morro
do Chá ao Centro. O segundo viaduto, ligando o Largo  de São Bento ao de Santa
Ifigênia,também em estrutura metálica, de autoria do arquiteto italiano Júlio Michetti,
foi inaugurado em 1913. Os dois viadutos  tornaram-se insuficientes e através de
concurso público realizado em 1935 foi escolhido o projeto de Elisário Bahiana para
o novo Viaduto do Chá, e para recebê-lo foi aberta a Praça do Patriarca. No início do
século XX, surgiram os primeiros planos urbanísticos considerando o Vale como
área de domínio público. Na administração Duprat (1911/14), Bouvard elaborou um
plano de melhoramentos para a área e apresentou um estudo reunindo contribuições
anteriores de Silva Telles e Víctor da Silva Freire. Na administração Adhemar de
Barros foi concluída a passagem subterrânea da Av. São João, conhecida como
“buraco do Adhemar”. Outro projeto de reestruturação, não realizado , foi apresentado
por Artigas em 1974, a pedido da Emurb. Na década de 70, os escritórios de Benno
Perelmutter e Osvaldo Correia Gonçalves e de Croce, Aflalo e Gasperini foram
chamados pela Secretaria Municipal de Transportes para projetar passarelas nos
cruzamentos principais. Outras alternativas foram estudadas pelos técnicos da
EMURB até a concretização do concurso em 1981, vencido pela equipe liderada
pelos arquitetos  Jorge Wilheim, Rosa Kliass e Jamil Kfouri.

O projeto vencedor do concurso tinha por objetivo criar um

espaço novo, digno e desfrutável, acolhendo funções diversas que

correspondessem às suas necessidades, atuais e futuras. Os principais

problemas levantados pela equipe foram o esgotamento do terminal

de ônibus da Praça da Bandeira, a insuficiência da largura das calçadas,

a precariedade das galerias de águas pluviais e o congestionamento

do tráfego. A solução adotada foi construir dois túneis cobertos por

uma grande praça, recuperando o caráter simbólico do Anhangabaú.

A síntese da proposta era resgatar para a cidade um espaço aberto

num lugar importante.

A implantação do projeto teve início em agosto de 86 quando a construtora
Andrade Gutierrez foi contratada pela EMURB para executar o tamponamento do
túnel no cruzamento do Vale com a Av. São João e mais duas passarelas interligadas,

que constituíam a primeira fase da intervenção proposta. Empossada em 89, a
administração Luíza Erundina reavaliou as obras iniciadas na gestão anterior e decidiu
dar continuidade as de maior importância, entre elas a obra do Vale, que passou a
ser gerenciada pela EMURB sendo concluída em dezembro de 1991.

Na época de sua conclusão, os técnicos envolvidos deram início à discussão
de opções que poderiam ter diminuindo os custos do empreendimento para a prefeitura.
Por se tratarem de obras caras e de interesse para o setor privado, o estado
abandonaria o papel de investidor para assumir  o de promotor, realizando obras com
participação mútua. Uma cidade como São Paulo não poderia deixar de tirar partido
desta parceria para obter receitas imprescindíveis à execução de melhorias
necessárias.

A iniciativa do concurso e as discussões decorrentes funcionaram como o
embrião da implantação das operações urbanas, com seu primeiro projeto abordando
justamente a área direta de influência do projeto.

O mecanismo básico para obtenção de recursos na Operação Urbana é a
venda de direitos de construção ultrapassando os limites estabelecidos pela lei de
zoneamento. Estes recursos são destinados à obras e serviços necessários dentro
dos limites da operação. A operação visa resolver o dilema de que a administração
pública tem o poder para realizar obras mas não tem os recursos, enquanto os
investidores privados não têm este poder e nem o montante de recursos para investir
isoladamente. A filosofia é a de o poder público assumir o papel de direcionador das
transformações urbanas catalisando sua concretização sem onerar o seu orçamento.
A Operação Urbana do Anhangabaú foi escolhida como pioneira por estar enquadrada
na política de revalorização da área central.

Na gestão seguinte, como decorrência destas intervenções, foi

desenvolvida a Operação Urbana Centro (1993), em substituição à

Operação Urbana Anhangabaú (1991) que não obteve o sucesso

esperado. Um novo perímetro foi definido, ampliando a área para a

área de atuação do Procentro que engloba o  Centro Novo,  Centro

Velho, trechos do Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia.

A nova operação tinha por objetivos fundamentais a  atração de

investimentos no setor imobiliário, maior equilíbrio entre os usos com

especial atenção ao residencial e restrição a usos incompatíveis,
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aumento do potencial construtivo e renovação do conjunto imobiliário,

melhoria das condições de acessibilidade, ampliação dos incentivos

para preservação do patrimônio e retomada do centro para atividades

culturais. A aprovação da lei que regulamenta a operação passou por

um processo exaustivo e demorado de aprovação, finalmente concluído

no final de 1997.

O plano diretor proposto na gestão Erundina não foi aprovado.

Dos concursos realizados no seu período de governo, apenas o do

conjunto habitacional Jardim São Francisco  foi efetivamente realizado.

Dos quatro projetos que nasceram da iniciativa do concurso foram

desenvolvidos os de Vila Mara e Rincão de autoria de Padovano e

Vigliecca arquitetos S/C, Heliópolis I e II do escritório de Luís Espallargas

Gimenez e Jardim Paranapanema do arquiteto Décio Tozzi.

A iniciativa de revitalização do Bexiga também não teve

prosseguimento, mas os conceitos de revitalização da área central

perduraram e foram desenvolvidos também pelas administrações

seguintes, indicando novos caminhos de intervenção na cidade .

A administração Maluf/Pitta também se apropriou do instrumento

do concurso público, porém com enfoque diferente.

Aliando-se a instituições independentes como o Paulista Viva e

o Viva o Centro, a administração pública promoveu  dois Concursos de

Idéias, nos quais não ficava assegurado pelos editais a contratação ou

efetiva implantação dos projetos vencedores.

A estratégia é interessante pois, se de um lado abre espaço

para que os profissionais opinem sobre a conformação da cidade e

que essas decisões sejam abertas também ao conhecimento do cidadão

(os dois eventos ocuparam espaço relativamente grande na mídia), por

outro assegura à administração este mesmo espaço, sem, no entanto,

o comprometimento com a realização efetiva de melhorias e aplicação

dos conceitos discutidos.

O Concurso de idéias para a Av. Paulista promovido pela

administração foi severamente criticado por apresentar um edital vago

e incongruente, recrutando idéias como se estas tivessem um valor

absoluto. Este concurso parece ter nascido da necessidade de se

neutralizar a reação contrária ao projeto da Sempla que previa a

execução de um corredor de ônibus com acesso em plataforma elevada

pelo canteiro central da avenida.

A proposta vencedora do concurso privilegia uma solução voltada

para o aspecto viário. Além da óbvia comparação com a proposta da

administração, outro ponto questionável do  julgamento foi o fato de

que as demais propostas premiadas apresentavam argumentos e

estratégias diferentes que eram críticas severas aos argumentos do

vencedor.

Este evento pode ser interpretado como uma tentativa por parte

do poder público, da legitimação de um conceito de intervenção na

cidade questionado pelos profissionais da área.

O concurso do Centro, realizado no período de transição do

governo Maluf para Pitta, basicamente serviu como um cartão de boas

vindas para o novo prefeito que em ato púbico se comprometeu a ter

como prioridade em sua administração a recuperação do centro.
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O Concurso Nacional para um Novo Centro de São Paulo objetivou selecionar
idéias e diretrizes urbanísticas em seus aspectos físicos, legislativos e institucionais
que direcionassem intervenções do poder público e iniciativa privada na região central
da cidade. As propostas deveriam buscar a transformação da área em um eficiente
centro metropolitano capaz de permitir a São Paulo assumir sua condição de cidade
mundial.

Dentro da área do concurso os aspectos a considerar seriam: a diversidade
funcional, a importância do centro como referência simbólica e garantias de
acessibilidade eficiente e multimodal. A área objeto estava inserida dentro dos limites
da Operação Urbana Centro, dividida em dois pólos de atuação: pólo 1 englobando
Parque D. Pedro, Pátio do Pari e Zona Cerealista caracterizada por grandes espaços
com potencialidades para intervenções em grande escala; e pólo 2, o Centro Velho
e Anhangabaú, mais edificado e com maior necessidade de compatibilizações.

O concurso tensionou agir como indutor de discussões.  É interessante
notar que no diagnóstico prévio preparado para apoio aos participantes, aparece a
recomendação de reorganização do espaço do Vale do Anhangabaú, intervenção
fruto de concurso anterior. Sua promoção abriu espaço para a discussão de novas
estratégias de renovação para a cidade através da possibilidade de criação de novos
pólos de desenvolvimento, incentivando o uso de novos instrumentos legais. Uma
incoerência é que no momento da realização do concurso a lei da operação urbana,
referência básica que possibilitaria a utilização de novas estratégias, estava a dois
anos esperando para ser votada.

Contou com 143 (cento e quarenta e três) inscrições, das quais 64 (sessenta
e quatro) entregaram trabalhos. Foram concedidas 05 (cinco) menções honrosas e
destaques além das 05 (cinco) premiações. Saiu vencedora a equipe coordenada
pelo arquiteto João Batista Martinez Corrêa.

O concurso conseguiu ocupar um espaço relativamente importante na mídia,
geralmente desinteressada pelo assunto. Quando da divulgação dos resultados o
então prefeito eleito Celso Pitta se comprometeu a estudar as propostas e dar
continuidade ao processo de revalorização da área central, abrindo mais um espaço
de discussão para adoção de novas estratégias de planejamento da cidade, porém
, tais promessas não forma cumpridas.

No final de 1997, mais uma vez a administração municipal lançou

mão de um concurso, desta vez através das administrações regionais,

o Concurso de Idéias São Paulo Eu te Amo, aproveitando a realização

da Bienal de Arquitetura, para se promover.

Este evento também não assegurava a contratação ou execução

dos melhores projetos , e é duvidoso afirmar que existisse um

compromisso da administração em aproveitar as idéias selecionadas.

O que podemos perceber é que nestes três eventos muito foi

alardeado e pouco foi feito. Em nenhum destes casos, por enquanto, a

equipe vencedora foi efetivamente contratada para desenvolver suas

propostas além do nível preliminar das idéias apresentadas no concurso.

Isto leva a questionamentos quanto a se os concursos estão

assumindo um papel apenas de “pagadores de prêmios“, sem

comprometimento com o desenvolvimento da atuação do profissional,

interferindo na confiabilidade do processo.

Nos concursos realizados na década de 90 em São Paulo, ficou

claro o interesse em se discutir  a retomada da região central e suas

atribuições de núcleo urbano e novos processos de revitalização, assim

como a feição da cidade e quais os  caminhos a seguir para o projeto

arquitetônico.

Os concursos públicos de arquitetura sem dúvida são eventos

interessantes, que têm seu lado louvável, mas é preciso ficar atento

para que não se transformem em meros instrumentos legitimadores de

intervenções e de propaganda política.

A lei de licitações considera os concursos públicos como forma

legal de contratação e o poder público vem se utilizando disto com

freqüência, tornando necessária a discussão a respeito dos métodos e

resultados deste processo de seleção de projetos e idéias.
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5.2 Anos 90

5.2.1 Contexto

Segundo dados publicados na revista Projeto n° 251 em

artigo de Fernando Serapião (p.61), durante a década de 90 no

Brasil, apenas 12% dos concursos de arquitetura realizados foram

efetivamente levados a cabo.

Este número representa um percentual muito reduzido de

concretização dos objetos pretendidos, impossibilitando uma leitura

mais abrangente da participação de tais eventos na fomação de

um corpo de projetos representativo ou ainda de sua real influência

na conformação de um pensamento arquitetônico contemporâneo.

Uma maneira interessante de abordar esta produção

relacionada à prática do concurso de arquitetura é sua relação

com a criação de uma vanguarda do pensamento arquitetônico,

explorada na dissertação de Alfredo del Bianco (DEL BIANCO,

2002). Este tipo de abordagem está relacionado à participação de

grande número de jovens profissionais nos eventos e à possibilidade

que os concursos criam dos autores arriscarem a aplicação de

novos conceitos que poderiam não ser tão bem aceitos nos modelos

usuais das relações entre o arquiteto e seu contratante.

Consideradas estas primeiras questões de abordagem, faz-

se necessário também o entendimento do contexto geral da

produção arquitetônica desta década.

“É curioso observar que o concurso é um evento peculiar à disciplina
da arquitetura, que abrange os campos artísticos e também técnicos, não
havendo este tipo de análise para a escolha de trabalhos em outras áreas
como por exemplo a medicina ou a advocacia.”

(PERRONE apud DEL BIANCO,2002)

“O concurso, encarado como uma fonte de trabalho, representa uma
boa oportunidade para as novas gerações e no caso paulistano, a presença da
nova geração produtiva nesta década poderia ser caracterizada sobretudo na
realização de bons projetos residenciais e na premiação em concursos.”

(BISELLI, 2001)
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Estas formas de aproximação do problema permitem a

percepção da inserção da produção dos concursos no cenário

contemporâneo, ainda que prejudicada pelo baixo índice de

concretização dos projetos.

Cabe salientar que as colocações apresentadas servem

apenas ao propósito de configurar uma pequena introdução ao

período.

A arquitetura da década de 90

Partindo da premissa da arquitetura enquanto fenômeno

global, cria-se a necessidade da formação de uma base de

conhecimento de suas ocorrências no cenário internacional, para

auxiliar a compreensão da produção nacional.

Nos anos 90, se configura na arquitetura uma busca pela

leveza e transparência, experimentada e aplicada através do uso

e desenvolvimento de novas tecnologias.

Neste período surgiram correntes como o Minimalismo, que

busca desenvolver conceitos a partir da continuidade da estética

modernista, e neste mesmo contexto, percebem-se também

vertentes que configuram ainda frutos do deconstrutivismo.

Entre os acontecimentos influentes para a arquitetura da

década de 90 podemos citar a queda do Muro de Berlim e as

decorrentes transformações promovidas nesta cidade, que se

transforma neste período num imenso canteiro de obras.

fig.393
Torre de Comunicações de Barcelona
(1988/92)
 Norman Foster

fig. 394
Aeroporto de Kansai  (1994)
 Renzo Piano

fig. 395
Cabine de Controle Ferroviário , Basileia
(1992/95)
Herzog y de Meuron
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Este processo de reconstrução do tecido urbano ocorrido

nesta cidade configurou uma boa oportunidade de discussão de

novos conceitos, novas correntes do pensamento arquitetônico e

neste caso específico, permitiu ainda que fossem avaliados os

resultados de vários concursos de arquitetura e o reflexo da

implantação de seus produtos.

As grandes cidades, de maneira geral, passaram por

processos intensos de transformação no final do século, cada vez

mais assumindo um papel de centros produtores de cultura e

levando à conformação das chamadas cidades mundiais.

Neste contexto, pudemos assistir a proliferação dos grandes

conjuntos com fins institucionais, e como decorrência pudemos

perceber nesta década a proliferação dos grande concursos

internacionais para edifícios institucionais e culturais.

Podemos ainda caracterizar a década como palco de

grandes acontecimentos mundiais como Sevilha 92 e as Olimpíadas

de Barcelona, entre outros, já inseridos numa nova situação mundial,

de uma sociedade rumo à globalização.

O modernismo passa por uma revigoração nos anos 90 com

o uso das novas tecnologias, aliadas a alta qualidade formal e

escultórica das obras, e entre os expoentes desta corrente podemos

citar nomes como Renzo Piano, Jean Nouvel, Norman Foster e

Santiago Calatrava, entre outros.

A arquitetura recente pode ser considerada também como

uma arquitetura de caráter objetivo, na qual as mega obras de

fig. 396
Igreja Marco de Canavezes (1996)
Alvaro Siza

fig.398
Infobox, Berlim (1995)
Schneider er Schamcher

fig.400
VPRO, Holanda (1998)
MVRDV

fig.401
Termas , Vals - Suíça (1990/96)
Peter Zumthor

fig. 397
Guggenheim Bilbao (1997)
Frank Gehry

fig.399
Getty Center , Los Angeles (1985/97)
Richard Meier
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infraestrutura, transportes e telecomunicações implantadas com alta

tecnologia ganharam um bom destaque.

Outro aspecto marcante desta década foi o crescimento da

produção dos grandes centros asiáticos, refletido no desenvolvimento

da arquitetura e patrimônio edificado destes países.Neste cenário

percebemos também  ascensão dos arquitetos suíços, portugueses e

japoneses.

Os Museus e Centro Culturais tornaram-se objetos de destaque

no contexto da corrida cultural das cidades européias e como exemplo

temos o caso do Museu Guggenheim de Bilbao, fruto de um desenho

arrojado possível apenas devido ao uso do computador, conformando

a utilização de uma  nova tecnologia, aliada a uma nova maneira de

projetar. A partir da análise do comportamento destes novos objetos,

no futuro poderemos avaliar a validade destes novos procedimentos.

O fim do século XX apresenta também a questão da arquitetura

como imagem, como objeto de promoção e indutor de atitudes e novas

atividades.

A representação desta nova arquitetura também aparece

como ponto de discussão, sobretudo quanto à influênica dos meios

digitais nos processos projetuais dos arquitetos contemporâneos e

de que maneira estes devem ser inseridos nos meios acadêmicos,

na educação dos futuros arquitetos.

O discurso arquitetônico também é influenciado por este

conjunto de aspectos e a década se apresenta como campo fértil  à

discussão.

fig. 406
Domo do Milênio, Londres (2000)
Richard  Rogers

fig.404
Reichstag, Berlim (1999)
Norman Foster

fig.405
Kursaal, San Sebastian (1999) - Rafael Moneo
Fruto de um concurso realizado em 1989. Entre os
concorrentes: Botta, Isosaki, Foster, Navarro Baldeweg
e Ganchegui y Corrales

fig. 403
Pavilhão de Portugal, Hanover 2000
Álvaro Siza e Edurado Souto de Moura

fig. 402
Educatorium, Universidade de
Utrecht (1997), Rem Koolhaas
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O cenário nacional

Para o arquiteto Abílio Guerra (Revista Projeto n° 251,jan/ 2001),

os destaques da década estariam relacionados ao desenvolvimento

de perspectivas de abordagem, como a preocupação com o centro

histórico das cidades e a experiência com outros materiais construtivos

onde haveria antes um monopólio do concreto armado. O arquiteto

salienta ainda à volta do interesse europeu em nossa produção.

A década de 90 pode ser caraterizada pela redescoberta

do moderno por uma geração de jovens profissionais talentosos e

por outro lado pela arquitetura ostentatória dos grande edifícios

corporativos.

A produção brasileira mostrou sinais de revigoramento nesta

década, com dois prêmios internacionais conferidos a arquitetos

brasileiros: o Prêmio Mies van der Rohe para Paulo Mendes da

Rocha e o Veronica Green para Jorge Mário Jáuregui. Oscar

Niemeyer também teve seu trabalho reavaliado e revalorizado

sobretudo pelos profissionais mais destacados do cenário

internacional.

Ainda neste aspecto, podemos citar os arquitetos Marcelo

Ferraz e Francisco Fanucci, da Brasil Arquitetura, que venceram o

Concurso Internacional para o Bairro Amarelo em Berlim (1997/

98), fato raro entre os arquitetos brasileiros, que se acostumaram

nesta década a dividir espaço com a concorrência estrangeira,

sobretudo no mercado das grandes torres de escritórios.

O mercado da construção no páis cresceu de maneira

assombrosa no período, embora este crescimento não se reflita

diretamente no que poderíamos classificar de avanços arquitetônicos.

A última década do século XX  também assistiu a um sensível

aumento de publicações nacionais. O mercado editorial redescobriu

os valores, sobretudo dos mestre modernos, que tiveram suas obras

publicadas em forma de monografias, fato relacionado  em grande

parte a  um  redescobrimento do movimento moderno e à gradativa

superação da “condenação ao moderno”, característica dos anos

70 e 80. Entre os arquitetos que receberam atenção editorial no

período, podemos citar Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi,

Artigas e Paulo Mendes da Rocha.

Porém, o cenário não é exclusivamnete otimista. Podemos

considerar que a classe dos profissionais não participou ativamente

da resolução dos problemas lançados, e há muito ainda por fazer.

Novas problemáticas ganharam destaque como a defesa do

patrimônio e do meio ambiente, que aliadas às antigas questões da

deterioração da cidade, da carência de habitação, da segurança e

dos lugares urbanos de exclusão, precisam ser mais discutidas.

Causa preocupção ainda os baixos padrões de qualidade que Vêm

sendo admitidos  na  arquitetura dita comercial.

A seguir algumas obras do período. Cabe salientar que esta

é apenas uma amostra ilustrativa  e seria incorreto classificar esta

pequena contextualização como uma análise crítica do período, o

que incluse estaria fora do alcance deste trabalho.
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fig 417
1999 - Residência Valentim,
Carapicuíba. Una Arquitetos

fig 408
1990 - Residência Olga
Marcos Acayaba

fig 415
1998 - Lever deI garatu PE
Sidônio Porto

fig 409
1992 - SESC Nova Iguaçu, RJ
Padovano e Vigliecca

fig. 407
1986/90
Edifício Terra Brasilis
Konigsberger e Vanucchi

fig 411
1995  - Favela Bairro RJ
Jorge Mario Jáuregui

fig 419
1998/2000 - Clínica Odontológica em Orlândia
MMBB

fig 412
1996 - MAC Niterói
Oscar Niemeyer

fig 413
1997- Escritório de Advocacia
Mario Biselli

fig 414
1998 - Terminal Aéreo de Fortaleza
Muniz Deusdará Arquitetos

fig 416
1998 - Rua Coberta em Santo
André . Arq. Décio Tozzi

fig 410
1990/94 Rede Sarah
Hospital do aparelho locomotor  -Salvador
João Filgueiras Lima - Lelé

fig 418
1999 - Estação Arcoverde Metrô RJ
João Batista Martinez Correa / Promon
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Arquitetura paulista nos anos 90 :

A produção dos concursos de Arquitetura

A arquitetura, enquanto processo cultural, transforma-se sob a

influência da evolução da tecnologia, do desenvolvimento da sociedade

e da maneira de pensar do ser humano. Supondo-se que os concursos

configuram um meio favorável ao surgimento e expressão das

vanguardas, estes possibilitam a discussão da questão da

contemporaneidade dos projetos apresentados e da posição dos

profissionais quanto às questões colocadas pela prática

contemporânea.

Embora influenciada pela arquitetura carioca, a arquitetura

paulista desenvolveu uma identidade própria, que deixou sedimentado

conceitos que perduram até os dias atuais.

A identidade da arquitetura que seria desenvolvida em São Paulo ao longo
da segunda metade do século XX é caracterizada por 5 fatores:
1. As condições políticas de discussão e ação das esquerdas (meados dos anos
60).
2. A arquitetura como debate público cotidiano em função da construção de Brasília.
3.O domínio de uma tecnologia própria de construção enquadrando-se sp como o
maior pólo industrial do país.
4. O curso de arquitetura em São Paulo tinha suas origens não nas belas artes, mas
na engenharia, configurando maior finalidade com a questão tecnológica.
5. A continuidade à linha carioca, a primeira escola a se formar em território nacional,
que tinha Niemeyer e Reidy como a arquitetos paradigmáticos. (SEGAWA ,1998)

A arquitetura que se configura nos anos 90 é caracterizada

principalmente pelo pluralismo e liberdade de experimentação,

incorporando-se e reverenciando-se as raízes da arquitetura moderna

fig 421
Vale do Anhangabaú (1992)
equipe Jorge Wilheim

fig 424
Plaza Cantenário (1995)
Carlos Bratke

fig 420
Edifício Bandeirantes
(1995)
Aflalo e Gasperini

fig 423
Terminal Pq. D. Pedro (1996)
Paulo Mendes da Rocha /MMBB

fig 422
1988/93
Loja Forma
Paulo M. da Rocha
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fig 426
Pinacoteca do Estado (1993/98)
Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Weliton Torres

fig 425
Centro Cultural FIESP (1997/98)
Paulo Mendes da Rocha e MMBB

fig 427
Ática (1997)
Paulo Bruna e Roberto Cerqueira César

paulista, porém sem a excessiva rigidez que a caracterizou a partir

dos anos 60. As tradições locais não foram abandonadas, mas

reinterpretadas, após um período de exaustão pela repetição das

fórmulas consagradas que precederam os anos 70.

A arquitetura paulistana da década de 90 não tencionou

romper tradições como na década de 80, mas apropriar-se das

conquistas das gerações anteriores aplicando os ensinamentos

deixados.

No contexto urbano, grandes obras forma realizadas, como

a conclusão das obras do Anhangabaú em 1992 e as iniciativas de

resgate da área central, com as obras do Terminal do Parque D.

Pedro e a transformação da Estação Júlio Prestes, entre outras.

Neste cenário urbano ainda podemos destacar as estações de

Metrô e da CPTM desenvolvidas no período.

As grandes obras para fins culturais também ganharam

destaque e podemos citar, entre estas iniciativas, a construção do

MUBE, a reforma da Pinacoteca do Estado e o Centro Cultural

FIESP - projetos encabeçados por Paulo Mendes da Rocha. Neste

contexto também começam a surgir as mega stores de produtos

relacionados à cultura como a FNAC (originalmente Ática) de Paulo

Bruna e Roberto Cerqueira César.

O crescimento do mercado imobiliário, sobretudo relativo à

implantação de grandes edifícios de escritório, trouxe para a prática

profissional uma nova relação de mercado de trabalho com a

presença de escritórios estrangeiros.
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fig 429
Edifício Nações Unidas (1999)
SOM

fig 430
Estação da CPTM (2000)
Luiz Carlos Esteves

fig 428
Sala São Paulo de Concertos
(1999)
Nelson Dupré

A necessidade da busca por uma nova identidade projetual

adequada à uma nova demanda por soluções, pode, em grande

parte, ser beneficiada pela prática do concurso se este for encarado

justamente como a arena para o debate de novas proposições.

A promulgação da lei federal n°8220 em 1991, estipulando

a obrigatoriedade da realização de concurso para projetos

arquitetônicos para edifícios da administração pública e fundações

mantidas pela União forneceu um importante suporte para esta

prática, uma vez que direciona as grandes obras públicas para

este campo de discussão.

A década de 90 apresenta uma retomada na prática dos

concursos, com um significativo número de eventos decorrente

desta  institucionalização oficial do processo. Na cidade de São

Paulo esta tendência é marcante e podemos citar como exemplo

os concursos de Revitalização da Av. Paulista, do Novo Centro de

São Paulo  e  Agência Central dos Correios.

Outros eventos de peso foram realizados neste período, como

veremos a seguir, porém, estes falharam em suas proposições, uma

vez que a grande maioria não resultou em objetos concretos para a

cidade.

A caracterização deste período (1990/2000) possibilita o estudo

das influências e conseqüências da trajetória dos concursos como meio

de produção arquitetônica e sua relação com o ofício do arquiteto,

como também a possibilidade de entendimento da produção paulistana

contemporânea e possíveis rumos a serem seguidos.

 Através da identificação dos envolvidos nos processos, da

participação dos órgãos de classe, órgãos promotores, clientes,

juízes, arquitetos e da mídia especializada, pode ser possível

esboçar  um panorama que permita avaliar a aceitação e eficiência

do concurso como meio de contratação profissional e modificação

do espaço urbano.



203

5.2.2     Eventos

A  seguir serão comentados 18 (dezoito) eventos

realizados na década de 90, na cidade de São Paulo.

Esta listagem surgiu da pesquisa relizada principalmente

em duas principais revistas especializadas de arquitetura

atualmente em circulação - AU Arquitetura e Urbanismo e Projeto

Design - e ainda da consulta aos arquivos do Instituto dos

Arquitetos do Brasil/Departamento São Paulo (IAB/SP).

Esta amostragem não pretende ser totalizadora e com

certeza, ausências poderão ser lembradas. Porém, procurou-

se dar prioridade a eventos que de alguma maneira foram

publicados e noticiados em canais de grande alcance entre os

profissionais atuantes.

 Metodologicamente, a apresentação dos eventos está

organizada pela apresentação de uma ficha resumo, contendo

as informações básicas do concurso, seguida de comentários e

informações adicionais, quando estas existirem.

A organização do trabalho buscou compilar as

informações publicadas sobre cada evento, portanto a

quantidade e qualidade das indagações e observações será

distinta para cada objeto estudado, refletindo o interesse

despertado e a repercussão de cada evento em particular.
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vencedor:
Sylvio de Podestá

finalista:
Núcleo de Arquitetura

finalista:
Roberto Aflalo Filho

Conjunto Habitacional do Brás 1990
públicoBrás - SP

promotor: Secretaria da Habitação

resumo: Concurso organizado pela Secretaria da Habitação
para projetos de habitação popular, a custo reduzido e qualidade
construtiva arquitetônica.Julgamento em duas etapas, a primeira
fase elegeria 3 pré qualificados.

classificados na primeira fase:
Roberto Aflalo Filho e equipe (SP)
Sylvio de Podestá  e equipe (MG)
Marcelo Luiz Ursini - Núcleo de Arquitetura (SP)
vencedor: Sylvio de Podestá

Menções: Hector Vigliecca, Carlos Fayet, Décio Tozzi, Guilherme
Zamoner Neto.

Destaques: Ângelo Cecco, Joel Campolina, Ubyrajara Giliolli, Luiz
Paulo Conde, Mario Antonio Guerra

José Ignácio Sequeira de Almeida
Jorge Caron
Antonio Carlos Sant’Anna
Nabil Bonduki
Juan Gonzales
Carlos Roberto de Andrade
Eliane Guedes
Tito Livio Frascino
Samuel Spiegel

Revista AU n° 28 fev/mar90 e n° 30 jun/jul 90
Revista Projeto n° 122 e n°134

176 inscritos, 51 trabalhos entregues

júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens
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Conj. Habitacional São Francisco 1990
públicoSão Mateus - SP

promotor: Secretaria da Habitação

resumo: Concurso organizado pela Secretaria da Habitação para
projetos de habitação popular, a custo reduzido e qulaidade
construtiva arquitetônica.Julgamento em duas etapas, a primeira
fase elegeria 3 pré qualificados.

classificados para a segunda fase:
Guilherme Wendel de Magalhães
Demetre Anastassakis
Nuno de Azevedo Fonseca

vencedor: Demetre Anastassakis

José Ignácio Sequeira de Almeida
Jorge Caron
Antonio Carlos Sant’Anna
Nabil Bonduki
Juan Gonzales
Carlos Roberto de Andrade
Eliane Guedes
Tito Lívio Frascino
Samuel Spiegel

Revista AU n° 28 fev/mar90 e n° 30 jun/jul 90
Revista Projeto n° 122 e n°134

113 inscritos, 29 trabalhos entregues

projeto vencedor:
Demetre Anastassakis

classificado :
Guilherme Wendel de Magalhães

classificado:
Nuno de Azevedo Fonseca

júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens



206

Estes concursos tieveram sua promoção intimamente

relacionada à política da administração municipal vigente (gestão

municipal de Luíza Erundina) e foram utilizados, conforme já

comentado no ítem 5.1.2 deste capítulo, como canal de debate

e promoção de seus ideais e conceitos de administração.

 O projeto vencedor para o Conjunto do Brás, segundo

seus autores, resgata a complexidade da cidade, reproduzindo

numa pequena vila as relações sociais presentes no contexto

urbano. Assentada sobre uma grande plataforma que cobre uma

área de lojas e estacionamentos, cuja renda deveria reverter

para a manutenção do conjunto, a Vila pretende ser um pequeno

núcleo com serviços independentes e relativamente autônomos

em relação ao resto do bairro, porém sem negá-lo.

Este projeto previa a construção de 231( duzentas e trinta

e uma) habitações entre casa planas, duplex, apartamentos e

quartos de pensão, com 1631 m² construídos de lojas e 3666m²

destinados ao estacionamento de veículos.

O projeto vencedor para o Conjunto São Francisco prevê

uma implantação que obedece a dois sistemas ortogonais que

se encontram e reduzem a declividade das vias, facilitando o

trânsito e reduzindo a velocidade das águas pluviais.

No centro de cada um desses sistemas estão as praças

que devem funcionar como pontos de integração do bairro. Os

lotes, em sua maioria de uso residencial, não excluem a

possibilidade do uso comercial, situados no entorno das praças

e algumas esquinas. O gabarito adotado é o de 03 (três)

pavimentos e as unidades se desenvolvem a partir de módulos.

O menor módulo habitacional proposto é formado por sala,

copa/cozinha e banheiro, podendo assumir várias formas, e a

ele são agrupados outros elementos como dormitórios, áreas de

serviço e escadas. Esta concepção permite formas diferenciadas

de implantação, criando vãos e balanços interessantes.

Este projeto previa a implantação de 503 (quinhentas e

três) habitações .

Apenas o projeto para o conjunto habitacional Jardim São

Francisco foi efetivamente realizado.

Como consequênica do concurso, o Convênio HABI e

Cohab deu início à contratação de quatro escritórios que

receberam menções honrosas do júri para desenvolvimento das

idéias apresentadas, porém para outros terrenos nos bairros  de

Vila Mara, Jardim Paranapanema , Heliópolis e Freguesia do Ó.

Dos quatro projetos que nasceram da iniciativa do

concurso foram desenvolvidos os de Vila Mara e Rio das Pedras

de autoria de Padovano e Vigliecca arquitetos S/C, Heliópolis I e

II do escritório de Luís Espallargas e Jardim Paranapanema do

arquiteto Décio Tozzi.
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Revitalização do Bexiga 1990
públicoBexiga - SP

promotor: PMSP , organizado pelo IAB/SP

resumo: Concurso de projetos visando obter propostas para a renovação
urbana e preservação do Bairro do Bexiga. As condições gerais foram definidas
a partir do trabalho de um grupo formado por profissionais da EMURB,
SEMPLA, Administração Regional AR/SÉ, Secretaria da Cultura, SEHAB ,
IAB e SASP.

Equipe azul (vencedora):
Amélia Reynaldo

classificados:
Equipe vermelha: José de Souza Moraes
Equipe amarela: Demetre Anastassakis

Antonio Carlos Sant’Anna Jr; Aziz Ab’Saber; Benedito Lima de
Toledo; Edgar Bedeca; Joaquim Guedes; José Paulo de Bem; Otília
Arantes; Ruth Verde Zein e Ulpiano Bezerra de Menezes

O Julgamento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa o júri deveria
escolher de 3 a 5 propostas, sem ordem classificatória, que seriam divulgadas
em ato público e a aprtir daí os autores deveriam elaborar uma forma de
apresentação de fácil compreensão, para que as propostas fossem  escolhidas
pela população através de votação.

Revista Projeto n°s 105, 122, 136, 138

30 trabalhos entregues

Equipe vermelha: José de Souza Moraes Equipe amarela: Demetre Anastassakis

júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens

Equipe azul: Amélia Reynaldo
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O Concurso para revitalização do bairro do Bexiga  foi um

Concurso de Idéias de caráter peculiar no qual o júri selecionou,

entre os 30 (trinta) trabalhos apresentados pelos concorrentes, 03

(três) propostas finalistas para serem desenvolvidas e divulgadas

para a população local por meio de cartazes e de uma cartilha com

textos e desenhos explicativos.

A organização do concurso promoveu também a realização

de um ciclo de debates direcionados a informar a população do

bairro sobre as diretrizes da operação e projetos selecionados.

Após os debates,  os moradores tiveram três dias para votar

no projeto de sua preferência e no local que deveria ser objeto da

primeira intervenção, com opções para  Rua 13 de maio, Vila Itororó

ou Pátio da Escola de Samba Vai - Vai.

À prefeitura, através da comissão organizadora, coube

equacionar o processo do concurso, sua filosofia e seus

encaminhamentos práticos, definindo as premissas do programa e

fazendo a mediação entre este e os anseios da população.

O júri, se não tinha um caráter de poder absoluto, manteve

um caráter soberano, dando a palavra final sobre quais as propostas

que teriam qualidade para serem debatidas pela população.

A etapa superior de decisão coube à cidadania, através da

votação para  escolha do melhor projeto e local com prioridade de

intervenção, ficando a decisão popular apenas sujeita à aprovação

da Câmara Municipal, no caso de eventuais posturas que se

sobrepusessem à legislação vigente.

No processo de votação, 894 (oitocentos e noventa e quatro)

votos foram computados, sagrando-se vencedora a denominada

Equipe Azul, coordenada pela arquiteta de Recife Amélia Reynaldo.

Em síntese, a proposta vencedora, a partir da análise do

contexto urbano do bairro,  identificou cinco áreas homogêneas

para intervenção e, a partir deste diagnóstico, adotou como

características básicas os conceitos de espaços consolidados,

espaços adensáveis e espaços de adensamento cauteloso.

Partindo desta classificação propôs um novo sistema

gerencial, representado pela criação do Espaço Bexiga,  onde o

público e o privado se encontrariam e discutiriam os rumos do bairro

e onde haveria também um serviço de assessoria a seus

proprietários e moradores, através da adoção de um modelo de

planejamento quadra a quadra, diagnosticando edifícios a  preservar

e graus de preservação, assim como coeficientes de adensamento

de acordo com as possibilidades e peculiaridades  de cada região.

Na mesma votação ficou estipulado que a Rua 13 de Maio

seria o foco inicial para a implantação de melhorias.

Este concurso gerou certa polêmica entre os concorrentes,

sobretudo entre as três equipes finalistas, que não concordaram

com os métodos do julgamento, não acatando o resultado final, o

que deu origem à vários recursos impetrados contra a comissão

organizadora.

Esta iniciativa também não chegou a ser concretizada.
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens 1990

promotor:  FAPESP, organizado pelo IAB / SP

resumo:
Concurso privado de projetos para edifício de escritórios destinados
a aluguel, localizado num terreno de 2400m² na região central da
cidade.

Revista AU n° 35 - abr./mai.91
IAB / SP

10 escritórios convidados

Edifício Comercial da Fapesp

privadoRua da Consolação - SP

1° lugar:
Escritório Ícaro de Castro Mello.
Equipe: Cláudio Cianciarullo, Eduardo de Castro
Mello, Christina de Castro Mello, Rita de Cássia
Alves Vaz

2° lugar: Escritório Rino Levi

3° lugar: Escritório Aflalo & Gasperini

Destaques:
Sigbert Zanetini e Eduardo de Almeida

Ruy Ohtake
Luiz Paulo Conde
Joaquim Guedes

1° lugar
Icaro de Castro Melo

2° lugar
Rino Levi

3° lugar
Aflalo & Gasperini
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Concurso para anteprojeto de arquitetura, realizado em uma

etapa, promovido por uma empresa pública e organizado pelo IAB SP.

Este evento marca o final de uma fase dominada pelos concursos

privados - realizados via convite a profissionais - desenvolvida que

teve seu auge na década de 70.

O projeto vencedor foi desenvolvido e atualmente está em

processo de orçamento. Não foi descartada sua execução, mas o

processo se encontra parado, sem início previsto para  a construção.

Este evento é particularmente relevante pela participação de

conhecidos e competentes escritórios de arquitetura entre os dez

convidados, além da participação de nomes relevantes no corpo de

jurados.

O terreno destinado ao projeto está localizado em local

considerado icônico para a arquitetura paulistana - frequentemente

retratado nos cartões postais da cidade - rodeado pelos edifícios Copan

e Itália, pelo Boulevar da São Luís, pela Galeria Metrópole e pelo Colégio

Caetano de Campos.

O evento abriu discussão para o tema da tipologia do edifício

de escritório, localizado numa região peculiar da cidade - o centro novo

- que se encontrava decadente e em processo de deterioração, porém

com  grande potencial de ocupação ainda a ser explorado.

Esta situação estabelecida caracteriza um tema recorrente nas

discussões sobre a ocupação do espaço urbano.

 O júri considerou como parâmetros programáticos para a

escolha do vencedor a independência do funcionamneto do sistema

de garagens, a acessibilidade aos sistemas mecânicos, serviços

sanitários, escape e segurança, a inserção do edifício na quadra e sua

relação com a paisagem.

O projeto vencedor é composto por três volumes inter- relacionados

compostos por dois blocos de escritórios articulados entre si e uma

torre de serviços. O edifício foi projetado com 16 (dezesseis) andares

de planta livre, 08 (oito) deles com 480m² e os demais com 286m².

Uma atenção especial foi dada à questão do conforto ambiental

como consequência da localização do edifício, uma das áreas mais

movimentadas da cidade com trânsito intenso e altos níveis de poluição.

O projeto busca ainda a máxima utilização da iluminação e

ventilação natural, visando à economia de energia. O edifício proposto

teria ainda todas as características de edifício inteligente, com previsão

de instalação de equipamentos elétricos, de telefonia, sistema de ar

condicionado e condensação de água com controle climatizado.

Em suas considerações finais o júri ressaltou que a proposta estaria

perfeitamente integrada ao seu entorno.

Mais de uma década se passou desde a conceituação do edifício

e mesmo que se retome o processo, que não está totalmente descartado,

se fará necessário a revisão do projeto para adaptá-lo à situação

contemporânea.

Como curiosidade cabe o comentário de que este terreno aparece

constantemente como objeto de trabalhos de graduação nas

universidades, reacendendo a cada o ano o debate sobre os rumos

deste projeto e da região.
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júri:

resultados

fonte:

imagens
Parque Guarapiranga 1990

públicoRepresa Guarapiranga - Riviera Paulista - SP

promotor:
Secretaria de Estado do Meio Ambiente com organização IAB/SP

resumo:
Concurso para seleção de propostas e contratação de projeto para
o Parque Ecológico Guarapiranga, criado pelo decreto 30.442 de
20/10/89 com área de aproximadamente de 330ha. Concurso de
idéias realizado em duas etapas. Na primeira etapa deveria ser
apresentada uma proposta global, contemplando programa  e
partido. Na segunda etapa seria apresentado o desenvolvimento
das propostas.

classificados para a segunda fase:
Carlos Fayet
Rosa Kliass
Maria Madalena Ré

menções: Bruno Padovano
Eduardo Castellis

vencedor: Carlos Fayet

Arilda Cardoso de Souza
Maria Helena Lobo Queiroz
Sérgio Zaratin
Vera Severo
Sérgio Luis Pompéia ( agrônomo)

Revista Projeto
IAB SP

Carlos Fayet

Rosa Kliass

Maria Madalena Ré
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Este concurso para um parque ecológico colocou em

discussão conceitos de preservação do meio ambiente e estava

inserido no desenvolvimento do programa de proteção aos

mananciais.

As propostas classificadas para a segunda etapa

representam diferentes tendências para o tema.

A equipe de Fayet propôs a restauração de 90% da área,

acreditando que, em um parque com atividades voltadas para a

ecologia, não fariam sentido intervenções drásticas para adulterar

a paisagem natural.

Portanto são sugeridos bloqueios de estradas existentes,

barreiras de comodatos contra a ocupação urbana e controle de

acesso as áreas verdes.

A margem da represa já comprometida pela ocupação seria

destinada às atividade de lazer, neste espaço será construído um

auditório, um edifício administrativo, um playground, um balneário,

uma sala de exposições e um viveiro.

O trabalho de Maria Madalena Ré fez um vasto levantamento

da área, apontando as características peculiares da fauna e flora e

os locais de revestimento florestal descontinuo.

O projeto propôs diversas trilhas de interpretação e de

pedestres, além de mirantes, bosques e uma trilha de passadiço

sobre a várzea, com a criação de uma  haverá uma praia artificial

no Vale do Piraporinha.

O projeto de Rosa Kliass se baseva na criação de espaços

públicos e o parque planejado foi dividido em três partes.

A primeira caracterizada topograficamente por um espigão,

onde foi proposto um parque aquático, um parque urbano com

espaços de recreação e lazer, um parque rural com fazendinha,

horta e pomar. Na segunda parte caracterizada por colinas e

encostas onde  existem áreas de interface com a população local o

projeto propõe a construção de escolas profissionalizantes e um

centro recreacional. A terceira área da várzea, contará com lagoa

para regular as condições de fauna e flora, um centro de

repovoamento de fauna, um museu da várzea e um arvoredo.

Curioso neste processo é o fato de constar já no edital a

possibilidade de sugestão por parte do corpo de jurados, da fusão

de propostas tanto na primeira etapa, como na segunda, o que

acabou não acontecendo no julgamento.

Porém, se isto tivesse acontecido, seria necessário uma

melhor  regulamentação deste procedimento, uma vez que a fusão

de projetos deveria contar com a aprovação dos autores envolvidos

e, na possibilidade de efetivo desenvolvimento do projeto, da

regulamentação da contratação dos projetos, considerando ainda

questões de direito autoral.
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resultados:

fonte:

imagens Reforma da Fachada CREA SP 1992
públicoAv. Brigadeiro Faria Lima. Pinheiros - SP

promotor:
patrocinado pelo CREA e organizado pelo IAB-SP

resumo:
Concurso para o tratamento plástico externo do edifício CREA em
São Paulo.

1° lugar: Xênia Pires Hauck (4406351)
2° lugar: João Baptista Alves Xavier ( 626817)
3° lugar: Isay Wenfeld ( 8817581)
menções:
Helena Kobi; Cláudio Moschella; Soraya Hajem; Teresa Cristina
Barros; Rose Elaine Borges; Marcos Castilho.

Revista AU n° 45 - dez92/jan93
IAB SP

vencedor : Xênia Pires Hauck

Existe pouquíssima informação publicada sobre este
evento. Os participantes deveriam propôr o tratamento plástico
das fachadas do edifício, que tivera os brises originais removidos.

O projeto vencedor envolve com segmentos volumétricos
quase que todo o edifício, utilizando tela de alumínio anodizado
azul, tirantes e travessas amarelo ouro.

A estrutura é fixada nas abas de concreto, originalmente
elemento de fixação dos brises, alterando completamente a
imagem do edifício.

Este concurso colocou a peculiar situação de se alterar a
fachada de um edifício existente, que se encontrava nas condições
originais em que foi projetado, alterando seu caráter original.

O projeto não teve prosseguimento e o edifício se encontra
atualmente sem os brises e sem nenhuma espécie de tratamento
externo.

informações adicionais / comentários:
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens Anexo FAU USP 1992
privadoCidade Universitária -  SP

promotor:
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo

resumo:
Concurso fechado para equipes coordenadas por docentes da
escola com a participação de alunos, para escolha de projeto para
um edifício anexo, destinado à maquetaria e laboratórios

Eduardo Corona
Eduardo Kneese de Mello
Jon V. Maitrejean
João Carlos Cauduro
Décio Tozzi

Revista AU n°24
Revista Projeton°87 e n°123

17

vencedor: Giancarlo Gasperini Arnaldo Martino

Bruno Padovano

José Cláudio Gomes

vencedor: Giancarlo Gasperini
destaques:

Arnaldo Martino
Bruno Padovano
José Cláudio Gomes
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Este concurso colocou em questão o debate sobre a interface

entre a prática acadêmica e a prática profissional, certamente uma

arena interessante ao falarmos de concursos de arquitetura.

Foi um concurso privado onde as equipes participantes

deveriam ser encabeçadas por um docente da escola.

Sua relevância parte também da discussão da construção

de um anexo para um edifício referencial para a arquitetura

paulistana e nacional e ainda pela participação dos professores de

uma tradicional escola de arquitetura, que colocaram em questão

não apenas suas posições acadêmicas, mas também em relação

à prática profissional.

A possibilidade da participação de alunos, também abriu

um precedente valioso de ingresso do estudante neste tipo de

processo investigativo e dissertativo por essência.

O anexo pretendido deveria abrigar 03 (três) laboratórios:

de maquetaria e ensaios, de recursos audiovisuais e de

programação gráfica.

A idéia da construção do anexo surgiu em 88 com a liberação

de um fundo de U$700mil proveniente do BID. Através de

assembléia decidiu-se a opção pelo concurso para docentes e

alunos da instituição.

O período da realização do concurso poderia ser

carcaterizado como um período conturbado. O processo se iniciou

ainda em 1988 quando da nomeação de três professores para

elaborar um plano. Esta primeira comissão não consegui chegar a

um consenso e este desacordo foi agravado pelo interrompimento

do processo por uma greve na Universidade.

Neste processo foram desenvolvidos alguns projetos pelo

arquiteto Roberto Tibau, pelo Fundusp.

Nesta mesma época chegou-se a pensar na realização de

um concursos nacional, devido à importância do edifício em questão

e da relevância da discussão da construção de um anexo.

Por problemas de prazo, o concurso deveria se concretizar

em apenas 30 (trinta) dias. A comunidade da FAU era composta na

época por quase 100 (cem) arquitetos, dos quais 25 (vinte e cinco)

se inscreveram no processo e 17 (dezessete) entregaram propostas.

Hugo Segawa, em artigo publicado na Revista AU n°24, fez

algumas críticas ao processo, e uma delas dizia respeito  ao tempo

de desenvolvimento considerado demasiadamente exíguo.

Segawa ainda considerou os trabalhos corretos ou bem

intencionados, mas argumentou que nenhum deles apresentava

uma jogada genial. Lamentou a rápida exposição dos trabalhos,

que não teria ultrapassado dez dias, questionando se não haveria

a posssibilidade  de discussão dos projetos na grade de disciplinas

da própria escola.

Um dos problemas apontados para o desenvolvimento do

projeto foi o fato de já existir um orçamento pré estabelecido que

dificilmente permitiria que o projeto vencedor fosse executado sem

passar por mutilações.

Um dos aspectos positivos do evento foi justamente a sua
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farta publicação, se considerarmos os padrões dos últimos anos

para espaço reservado aos resultados de concursos. A publicação,

realizada pela Revista AU, foi extensa e detalhada, sobretudo do

vencedor, abrindo espaço para o depoimento de críticos, docentes

e participantes.

A lamentar, somente o fato já mencionado por Segawa, a

falta de debate justamente nos meios da própria escola.

O projeto vencedor apresenta uma grande diagonal que

compõe o gesto arquitetônico, demarcando o diálogo entre dois

tempos de linguagem - o edifício de Artigas e o anexo avermelhado.

Segundo seus autores, estaria baseado num processo

dialético entre o antigo e o novo. Gasperini classificou seu projeto

como uma edifício industrial para laboratórios e oficinas, técnico e

de programa diferente do edifício de Artigas, por isso optou por

estruturas de pré moldado, tecnologia condizente como o orçamento

reduzido destinado a obra, justificando tal opção pelo problema de

se construir ao lado de um edifício ícone, onde a busca de uma

materialidade não oposta, mas contemporânea, seria desejável.

Ainda na busca desta linguagem, o partido do projeto parte

da escolha pela diagonal, pelo gesto do corte. O projeto opta por,

ao invés de uma parede contínua de concreto, sua readaptação

para uma linha de brises de concerto, avermelhado, atrás dos quais

corre a linha de caixilhos.

Para o professor Bruno Padovano, o concurso realizado

deveria ter um caráter didático, que deveria caracterizar a essência

fig.431
projeto  de Francisco Segnini

fig.432
projeto  de Teru Tamaki

fig.434
projeto  de Sigbert Zanettini

fig. 433
projeto  de Andreina Negrielo
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do procedimento.

Um dos membro do júri, Jon Maitrejean, colocou sua

insatisfação quanto ao processo, que considerou como a

canalização de muito esforço para se discutir algo secundário, com

poucos concorrentes encarando o projeto realmente sobre a ótica

do anexo, como continuação do espaço funcional. Embora se auto

proclamando como voto vencido dentro do júri, o arquiteto não

manifestou total descontentamento com o projeto vencedor.

À época da realização do concurso Rosa Artigas declarou

seu descontentamento:

“(...)não de trata de ser contra ou a favor do projeto escolhido. O que
incomoda é a falta de um projeto global inserido em uma proposta maior, a
discussão do ensino na universidade. E isso ocorre na USP que sempre foi
vanguarda.”

Para  Alessandro Castroviejo Ribeiro foi uma oportunidade

perdida, pois grande parte dos projetos se reduziu à recriação de

“pequenas FAUs”, ou ainda, à busca pela solução dos grandes

vãos. O arquiteto, porém, admitiu não ser fácil a tarefa de se

conceber um edifício à sombra do edifício da FAU, e mais do que

isso, da figura de Vilanova Artigas e do projeto de ensino concebido

para a escola.

Para apresentar sua análise dos projetos apresentados,

dividiu-os em três grupos, de acordo com as posições assumidas

pelos partidos adotados:

No primeiro grupo estariam aqueles projetos que optaram

fig.437
projeto de Silvio Sawaya

fig. 438
projeto de José Pinto

fig. 436
projeto de Fagelli

fig.435
projeto  de Dario Montesaano
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pela preservação da imagem simbólica da FAU, enterrando o anexo.

Entre estes estaria o trabalho da equipe de Edgar Dente.

No segundo grupo estariam os projetos que optaram pela

afirmação do anexo, atribuindo-lhe identidade e buscando uma

linguagem de impacto. Neste grupo destacariam -se os projetos de

Rafael Perrone e o projeto vencedor de Gian Carlo Gasperini.

Para o arquiteto, o projeto de Perrrone caracteriza-se como

uma rigorosa reinterpretação formal e estrutural da FAU, que sem

caminhar para a leitura fácil, cria oposições e desdobramento e a

partir da longitudinalidade do corpo das oficinas, sugere

continuidade, porém querendo ser outro, com identidade própria.

Confere caráter ao anexo, criando um diálogo por acréscimo,

partindo do encontro da escala e contemporanizando o novo

edifício.

O projeto vencedor define o anexo como um edifício industrial

e opta pela tensão. A praça criada e a passarela aérea reforçam o

isolamento com o prédio da FAU.

No terceiro grupo destacariam-se as propostas de Cândido

Malta e Bruno Padovano, caracterizadas sobretudo pelo

desenvolvimento de teses que reportam ao urbano.

No projeto de Padovano vale destacar o caráter didático do

memorial que justifica cada posição adotada. Dois pavilhões

separam-se, levando à criação de uma rua de serviço que define

uma praça. O diálogo surge a partir do eixo de simetria com o

edifício existente, reforçado pela solução pavilhonar.

fig.439
projeto  de César Gralha

fig. 440 e 441
projeto  de Edgar Dente

fig. 442
projeto  de Rafael Perrone
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O projeto de Cândido Malta opera seus conceitos a partir

da lógica de crescimento da cidade, encarando o anexo como um

organismo vivo, dotado de flexibilidade e possibilidade de expansão.

O acesso acontece através de rampas, com um centro de

convivência no cruzamento dos eixos da FAU. O volume azul puro

adotado permite a distinção com o volume do edifício existente.

Na opinião de Francisco Segnini perdeu-se mais uma vez a

oportunidade de discutir arquitetura. O arquiteto questionou

duramente a ata do júri que usou de chavões e pouco esclareceu

sobre seus critérios. Para o arquiteto, a ausência de discussão e

excesso de cortesia viriam permitindo a convivência pacata de

modismos, e seriam o retrato de um apatia eficiente.

O edifício foi concluído e se encontra em funcionamento,

embora desvirtuado em vários de seus aspectos originais.

Ata do resultado do concurso “Anexo da Fau”

“O júri, composto pelos seguintes professores: Eduardo Corona,
Eduardo Augusto Kneese de Mello, Jon Andoni Vergareche Maitrejean, João
Carlos Cauduro e Décio Tozzi, reunido no dia 27 de março de 1989, no
recinto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, analisando detidamente os anteprojetos apresentado, destacou por
suas qualidades, os dos seguintes professores: Arnaldo Martino, Bruno
Padovano, Gian Carlo Gasperini e José Claúdio Gomes. Após prolongada
reflexão, o júri deliberou escolher o anteprojeto de professor Gian Carlo
Gasperini. O júri congratulou-se com a iniciativa da FAU USP e todos os
professores, pelo elevado nível dos anteprojetos apresentados.”

São Paulo, 27 de março de 1989.

fig.443
projeto  de Lúcio Gomes Machado

fig.444
projeto  de Bruno Padovano

fig.445
projeto  de Cândido Malta
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens
Conselho Regional de Contabilidade 1992

públicoSanta Cecília - SP

promotor: Conselho Regional de Contabilidade

resumo:
Concurso público de projetos para a construção da nova sede do
CRC, realizado em uma etapa.

1° lugar:
Amá & Barbosa Arquitetos Associados
Menções Honrosas:

Valério Pietraróia
Projeto Paulista de Arquitetura
Marco Antonio Bambicini
Rino Levi Arquitetos Associados

Revista AU n° 40 fev/mar 92
e n° 64 fev/mar 96

Desenvolvimento do projeto vencedor:
Roberto Amá , Marcelo Barbosa e Jupira Corbucci.
Edifício concluído em 1996

Marco A. Bambicini

José Serafim Abrantes (presidente)
arq. Sebastião Ankerkrone, arq. Berthelina Alves
Costa, arq. Jean Gaston Lima Humbert, arq. Ricardo
Barbosa, eng. Henrique Lima Neto, eng. Plínio de
Carvalho Neto

19 inscritos

Projeto Paulista de  ArquiteturaRino Levi Associados

Valério Pietrarróia
Projeto vencedor:
Amá e Barbosa Associados
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fig. 446 Projeto vencedor:
Edifício concluído Amá e Barbosa Associados

fig. 448
Amá e Barbosa Associados (1996)

fig. 447 Projeto vencedor:
Amá e Barbosa Associados

fig. 449
Amá e Barbosa Associados

Este concurso teve seu vencedor construído, desenvolvido

por seu autor e com fidelidade ao projeto originalmente proposto.

O programa requerido determinava serviços como biblioteca,

sala de plenário, salas de aulas para cursos e ainda a possibilidade

de sublocação dos pavimentos de escritórios, com a necessidade

de um heliponto, que no desenvolvimento do projeto foi substituído

por uma laje para pousos de emergência por questões legais. Em

resumo, um projeto com rentabilidade e ocupação máxima permitida

pela taxa de ocupação do solo.

Em seu julgamento, a comissão julgadora definiu critérios

para análise dos trabalhos, que seriam baseados no aproveitamento

do terreno, na funcionalidade e aproveitamento do prédio para o

uso proposto, nas relações com o entorno e na imagem ambiental,

no resultado plástico da proposta, nos materiais, técnicas

construtivas e custo previstos.

Ancorado num terreno estreito, a 50m do Elevado Costa e

Silva o edifício estabelece uma relação aberta com a cidade. Entre

as qualidades do edifício foi ressaltada pelo júri, a capacidade de

trabalhar o partido em diversas escalas, dialogando com o pedestre,

o entorno e as escalas do bairro.

Este projeto é interessante por abordar o tema do edifício

com níveis de aproveitamento rentáveis, buscando conciliar as

necessidades do mercado imbiliário, com a necessidade de um

bom desenvolvimento arquitetônico.
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júri:

inscritos:    76 trabalhos inscritos

resultados:

fonte:

imagens Concurso Nacional de idéias
para Valorização Urbana  da Av. Paulista

1996
públicoCerqueira César - SP

promotor:
PMSP - SEMPLA , Comissão Paulista  Viva e IAB-SP

resumo:
Concurso de idéias para a proposição de diretrizes para a
valorização urbana da Avendia Paulista

1° lugar: Magalhães e Associados (Arquitetos José Magalhães
Jr. e José Francisco Xavier Magalhães)
2° lugar: José de Souza Moraes (Arquitetos Sérgio Sola, Maria
Assunção Faus, Raul Canolas, Luiz Antonio Pompéia e Luiz Paulo
Pompéia)
3° lugar: Vital M. N. Pessoa de Melo ( Arquitetos Suely Maciel,
Flávia Pessoa de Melo, Katia Costa Pinto, Manuel Neves
Guimarães, Márcia Andrade Machado, Ricardo Pessoa de Melo e
Amélia Reynaldo)

Menções:
Carlos Bratke, Renato Bianconi e Denise Barreto;
Cândido Malta Campos Filho;
Bruno Padovano, Newton Karasawa e Tetsuro Hori;
José Augusto Costra da Rocha;
Tito Lívio Frascino e Vasco de Mello;
Cristina Alessandra Bernardoni Corione;
Roberto Amá, Luis Sérgio Fontana e Cláudio Libeskind;
Júlio Neves.

Revista Projeto n° 200
Revista AU n° 68 out/nov 96

1° lugar: Magalhães e Associados 3° lugar: Vital Pessoa de Melo

2° lugar: José de Souza Moraes

Arq. Roberto Cerqueira César
Arq. Ernest Robert de Carvalho Mange
Arq. Pedro Cury
Arq. Claudio Amauri Dell’Acqua

Prêmios:
1° lugar: R$100.000,00
2° lugar: R$ 50.000,00
3° lugar: R$ 25.000,00
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Em artigo publicado na Revista AU n° 68 (1996), Luis

Espallargas Gimenez critica severamente este concurso devido

ao fato de seu edital ser vago e incongruente, recrutando idéias

como se estas tivessem um valor absoluto, independentemente

do tempo, das circunstâncias ou das pessoas.

Para o arquiteto, esta incongruência resultou na

coexistência de diversos níveis de enfoque entre os projetos

apresentados; englobando desde propostas de legislação até o

desenho executivo de mobiliário urbano, de diretrizes de

planejamento urbano à especificação paisagística de mudas.

Este concurso certamente nasceu da necessidade de se

neutralizar a forte e organizada reação contrária ao projeto da

Sempla que previa a execução de um corredor de ônibus com

acesso em plataforma elevada pelo canteiro central da avenida.

Teria sido seu edital propositalmente vago para que assim

se pudesse escolher a solução mais adequada aos interesses

da administração municipal?

A proposta vencedora justamente privilegiava uma

solução voltada para o aspecto viário.

Para a equipe vencedora, a avenida estaria enfrentando

o conflito entre fluxos de veículos e habitantes, o que seria

resolvido através da implantação de um elemento ordenador,

linear e versátil, chamado de “espaço multifuncional“.

Este espaço seria desenvolvido como uma espécie de

terraço elevado e coberto no canteiro central, semelhante a uma

plataforma central de embarque, com 10m de largura.

Além da óbvia comparação da proposta vencedora com a

proposta da administração, outro ponto questionável no processo

de julgamento foi o fato de que as demais propostas premiadas

não somente apresentavam argumentos e estratégias diferentes

como eram críticas severas aos argumentos do primeiro colocado.

Os questionamentos colocados não recaem sobre os

méritos da equipe premiada, que compreendeu as aspirações

dos promotores e para satisfazê-las apresentou uma proposta

adequada, mas às incongruências do processo de seleção e da

validade da convocação de um concurso que deixa dúvidas

quanto a seus interesses no debate público e resolução

democrática das questões da cidade.

O segundo colocado apresentou um plano urbano

pragmático do tipo “special zooning district” cuja base propõe

rever e complementar o plano urbano normativo geral da cidade

ao reconhecer áreas especiasi carentes de análise e definir um

conjunto de medidas especiais.

Entre  as limitações desta propsota estariam o perfil

extremamente técnico do método e o caráter liberal de sua

aplicação, podendo levar a uma redução radical no papel do

poder público como promotor e árbitro no jogo de interesses

urbanos

O terceiro colocado produziu um trabalho conceitualmente

parecido ao segundo, com menor ênfase nas estratégias de
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planejamento e na iniciativa privada. Seu mértio está em conduzir

a proposta pelo enfoque do urbanismo e em salientar e

reconhecer a vocação para múltiplos usos e usos culturais e

cívicos na avenida.

Como realizado nos moldes de um concurso de idéias,

não existia o compromisso de contratação dos profissionais e

da efetiva implantação do projeto.

Até hoje, a plataforma proposta não foi implantada, porém

a Associação Paulista Viva ainda está atuante e propondo

melhorias para a avenida, sob orientação do arquiteto José

Magalhães Jr, que atualmente trabalha também para a

administração Municipal, na Secretaria Municipal de

Planejamento - SEMPLA.

A última proposta para a avenida, em desenvolvimento

no primeiro semestre de 2002, é a troca do revestimento das

calçadas.

Foram propostas quatro opções de calçamento, das quais

uma deverá ser eleita pela população através de votação em

urnas eletrônicas espalhadas pela avenida.
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens  Centro de São Paulo 1997
públicoRegião central da cidade

promotor: PMSP - SEHAB, organizado pelo IAB-SP.
Condições elaboradas a partir do trabalho conjunto com o
PROCENTRO, Viva o Centro e RFFSA

resumo: Concurso nacional objetivando selecionar idéias e
diretrizes urbanísticas em seus aspectos físicos, legislativos e
funcionais que direcionem intervenções do poder público e iniciativa
privada na região central de São Paulo.

1°: João Batista Martinez Correa
2°: Vital Pessoa de Melo
3°: José de Souza de Moraes
4°: Carlos M. Teixeira
5°: Lilian de Almeida Dal Pian

menções:
Roberto Amá e Jorge Wilheim
destaques:
Roberto Sabatella Adam; Edo Rocha e Edmundo Lucio Giordano

Gian Carlo Gasperini; Joaquim Guedes; José Eduardo de
Assis Lefrévre; Eng. Marco Antonio R. de Almeida; Regina
Meyer; Eng. Sanderley Fiuza; Sergio Santos Moraes

Revista Projeto n°s 206 e 207
Revista AU n° 70
Edital do concurso/ata de julgamento

143 inscritos, 68 trabalhos entregues, 04
desclassificados por entregar fora do prazo

Prêmios: 1° - R$120.000,00; 2° - R$ 60.000,00; 3° - R$ 40.000,00;
4° - R$ 20.000,00; 5° - R$ 10.000,00

A prefeitura não se comprometia a contratar ou executar o
projeto vencedor, se obrigando porém a contratar o autor no caso
de aproveitamento das idéias apresentadas.

1° lugar

2° lugar 3° lugar

4° lugar 5° lugar
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A realização deste concurso de idéias colocou em

questionamento as intenções reais do promotor. A prefeitura neste

período específico, realizou alguns concursos neste formato, e em

nenhum deles os produtos vencedores foram utilizados (Av.

Paulista, São Paulo Eu te Amo, Revitalização das Marginais).

Este evento é interessante pela relevância e complexidade

do tema da revitalização dos centros urbanos das grandes

metrópoles.

O edital solicitava o incentivo à diversidade funcional e a

confirmação da cidade como cidade mundial. Após o julgamento

ficou estabelecido que os cinco projetos premiados seriam utilizados

para futuros desenvolvimentos do projeto global de revitalização

do centro.

O trabalho vencedor, apresentou um conjunto integrado de

propostas visando promover a reordenação urbanística da área

central da cidade com ações baseadas na compreensão e na

associação de suas partes, base para uma cultura urbana para o

futuro, e previa, em síntese:

Para o Pátio do Parí o espírito de espaços abertos seria

preservado e  as edificações existentes a leste, galpões industriais

ou edifícios da estrada de ferro, seriam recicladas ou acrescidas.

A antiga estação abrigaria o museu do trem com a implantação de

um novo terminal de ônibus a ser implantado nos túneis do vale,

definindo o espaço do anhangabaú longitudinalmente, de maneira

a separar e qualificar os espaços anexos laterais.

O Largo São Francisco e São Bento teriam seus limites

reconstruídos e redefinidos.Para a quadra do Largo São Francisco

foram previstas garagens em cinco níveis e escadas rolantes que

dariam acesso a pequenas praças sobre a colina.

O projeto previa também intervenções para a zona cerealista

como a implantação de pólo terciário, renovação de  quadras e

afastamento da Avenida do Estado do Rio Tamandauateí.

Para o terreno da Congás foi proposto um centro comercial

que incorporaria uma torre redonda de escritórios do projeto do

Parque D. Pedro II e a estrutura do gasômetro, como lembrança do

passado. A proposta incorporava ainda o projeto da Emurb para o

Parque D. Pedro.

O projeto classificado em segundo lugar distingue três

territórios, de acordo com suas características morfológicas e

tipológicas.

O território classificado como consolidado, compreendendo

o centro histórico - onde estão concentrados elementos de

importância histórica e econômica que refletem diferentes momentos

da evolução da cidade, e vazios significativos que permitem

adensamento; o território adensável - contíguo ao Centro, limitado

pela ferrovia Santos/Jundiaí, dotado de infra-estrutura com

concentração de edificações industriais ociosas, e pequenas

prédios ocupados por comércio atacadista, induzindo a uma

transformação morfológica e o território vertebrador - o Parque

D. Pedro II, com a circulação viária que cruza e circunda.
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A equipe sugeria que São Paulo construísse seu centro a

partir de intervenções num âmbito territorial maior, objetivando criar

infra estruturas adequadas. Para a área do Carandiru, por exemplo,

o projeto indicava a implantação de uma estação do trem bala e

uma ligação entre São Paulo e o aeroporto de Cumbica por via

expressa..

O terceiro lugar propunha um plano do tipo “Special Zonning

District” definindo objetivos e “guidelines” (controles genéticos) para

cada item de planejamento afetando qualidades ambientais.

Para os sistemas de transportes e uso do solo, propunha a

exteriorização dos fluxos para o rodoanel e para novas avenidas,

com uma oferta multimodal de transportes. Previa o incentivo a

criação de “clusters” de habitação e de usos noturnos, definindo

diretrizes para cada zona funcional. no que concerne ao desenho

erbano a proposta era possibilitar a criação de calçadões com pisos

e mobiliários recondicionados e com trânsito controlado de veículos.

A remoção de camelôs para “Multilets”, com  a colocação de

quiosques de venda cuja renda financiaria as reformas e o “Retrofit

Social”, programa para recuperação de menores e desabrigados,

assim como a reconstituição de interfaces e articulação de

monumentos também constavam do escopo das intervenções.

O projeto também contemplava soluções para a  Esplanada

do Anhangabaú,  para a região do  Pátio do  Pari  com a criação de

um  centro de eventos, além de intervenções no  Parque D.Pedro.

Estas e outras intervenções  faziam parte  de um conjunto

de propostas que permitiam  o uso da Operação Urbana Centro,

aliada aos programas propostos e a criação dos SP/LAB para

calibragem das propostas e para consulta à comunidade.

A equipe classificada em quarto  lugar adotou a abordagem

resumida pelo título “São Paulo: Layers, Pontos Indutores, Buffers”.

Os layers (camadas de intervenção) funcionariam como forma de

abordar os problemas e os potenciais dos vários centros que estão

sobrepostos em São Paulo: o centro Internacional, o centro

metropolitano responsável pela requalificação do centro como

símbolo e pólo cultural comercial, e o centro local discutindo

estratégias para habitação, transporte, comércio e reabilitação dos

imóveis tombados.

Para cada uma das camadas a equipe definiu uma estratégia

que contempla instrumentos de indução de transformações

funcionando como elementos de dissolução e ruptura do estado de

estagnação em que se encontra a área. O mais significativo dos

pontos indutores da proposta é o complexo formado pelo Terminal

Multimodal e Centro Multifuncional, situado no Pátio do Pari.

São denominados buffers, os mecanismos de amortecimento

ou fítros que funcionam como uma estrutura de transição entre áreas

diferenciadas, visando o controle dos efeitos colaterais de

algumaspropostas mais transformadorase e impactantes.

 O quinto prêmio privilegiou a criação de novos sistemas

produtivos, a evolução das técnicas de trabalho e serviço e a

simultaneidade entre fatos e informação abrindo novos espaços no
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tecido social. Dentro do perímetro do concurso, as zonas de

interesse apresentam-se como fragmentos dissociados da nova

dinâmica urbana.

A proposta previa a total reconstrução e verticalização

maciça na área do Pátio do Pari, com implantação de complexo

multifuncional de presença enfatizada pelo volume da torre

empresarial, criando um  impacto vertical, referência na paisagem.

Previa ainda a transformação do Parque D. Pedro II  em

zona de convívio e elo de ligação entre as novas áreas e o Centro

histórico, com o resgate da memória do centro histórico, enfatizando

sua multiplicidade de uso.

O concurso mobilizou um grande número de equipes,

ocupou espaço na mídia e a exposição dos 25 (vinte e cinco)

trabalhos que participaram da última etapa de julgamento realizada

no Solar da Marquesa, no Patio do Colégio, possibilitou uma ampla

visitação também por parte da população.

O Viva o Centro é uma instituição atuante, que continua

militando pela melhoria do centro da cidade, porém as propostas

específicas defendidas no concurso não foram aproveitadas, e como

era esperado, as discussões permaneceram no nível das ideías,

sem interferências concretas e realizações.

figs. 450, 451, 452 e 453
desenhos do vencedor
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens  São Paulo Eu te Amo 1997
públicoDiversas localidades da cidade - SP

promotor: PMSP - Secretaria das Administrações Regionais -
patrocínio Banco Real, organização IAB-SP

resumo:
O concurso visava selecionar idéias que forneçessem ao Poder
Público diretrizes de desenho urbano, com soluções aos problemas
ambientais e paisagísticos dos locais indicados. As propostas
deveriam contemplar a reconstrução de espaços públicos
promovendo o disciplinamento no uso do solo e a melhoria dos
padrões urbanísticos, resgatando a imagem paulistana, integrando
objetivos sociais, econômicos e culturais.
Objeto: 20 locais em várias regiões administrativas da cidade.

José Eduardo Tibiriçá; Jon Maitrejean; Rui Ohtake; Miranda
Magnoli; Eng. Emídio M. Mesquita ; Eloísa Proença; Eng.
Ciro Tuttoilmondo

Edital do concurso
Revista Se.... n°1
Revista AU n°75 dez/jan98 e n°76 fev/mar98

Aricanduva 06
Capela do Socorro 11
Casa Verde 10
Freguesia do Ó 09
Guaianazes 08
Ipiranga 15
Itaquera 10
Jabaquara 11
Lapa 16
Moóca 19

Penha 12
Perus 07
Pinheiros 17
Santana 26
Santo Amaro 11
São Mateus 07
São Miguel 05
V. Maria,V.Guilherme 08
Vila Mariana 22
Vila Prudente 12

121 equipes inscritas
242 inscrições por áreas  118 entregues

Aricanduva: Bruno Padovano
Capela do Socorro: Leandro Schenk
Casa Verde:Eduardo Fernandes Dias
Freguesia do Ó:
José de Melo Filho - menção: M.Figueroa
Guaianazes:Roberto Righi
Ipiranga: Bruno Padovano
Itaquera: Bruno Padovano
Jabaquara:Fernando Arantes
Lapa:Luiz Paulo Andrade Silva
Moóca:
Suan Alex - menção: Mario Ceniquel
Penha: Lilian Dal Pian
Perus: Bruno Padovano
Pinheiros :
José de Souza Moraes - menção : Bruno
Padovano
Santana: Benedito Abbud
Santo Amaro: Maurício Shneider
São Mateus:Bruno Padovano
São Miguel: Leandro Medrano
V. Maria,V.Guilherme: Bruno Padovano
Vila Mariana: Bruno Padovano
Vila Prudente:
Marcos Pedro Lopes - menção:Cláudia
Beirão

Melhor Projeto:
José de Souza Moraes

Ipiranga: Bruno Padovano

Guaianazes: Roberto Righi e José Paulo de Bem

Penha: Lilian e Renato Dal Pian
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Este concurso promovido pela Prefeitura Municipal, através

do envolvimento de suas administrações regionais,  estava inserido

no programa promocional da administração municipal.Como

comentado anteriormente, caracterizou  mais uma tentativa da

administração municipal de lançar mão do recurso de um concurso

de idéias, que facultava muito, porém definia muito pouco, para se

promover.

Não existia o compromisso por parte da administração na

contratação e no desenvolvimento futuro das idéias contempladas.

A promoção do concurso foi muito alardeada, coincidindo

com a realização da III Bienal Internacional de Arquitetura de São

Paulo. O então prefeito Celso Pitta compareceu ao anúncio dos

resultados, realizado no recito da Bienal, numa boa estratégia de

marketing, prometendo a realização dos projetosOs projetos porém,

não foram desenvolvidos.Atualmente algumas das áreas objeto do

concurso estão sendo objeto de estudos por parte de contratação

de escritórios através de associações de bairros, como o caso da

Rua Oscar Freire.

Este evento contou com uma publicação inusitada. A Revista

Se...n°1 de maio de 1998, publicação do Curso de Arquitetura da

Universidade Mackenzie, dedicou bom espaço para os projetos

desenovlvidos para este evento por docentes da escola , não

importanto se estes foram premiados no evento.

Esta iniciativa colocou em discussão nos meios acadêmicos

estas intervenções pontuais na cidade.

fig. 454
Projeto de Mario Figueroa, Roberto Fialho e Valéria Santos
Menção Honrosa
Freguesia do Ó

fig. 455
Projeto de José Magalhães Jr. e José Francisco Xavier Magalhães
Rua Augusta - Marginal Pinheiros
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens Agência Central dos Correios 1997
públicoCentro - SP

promotor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

resumo: Concurso para seleção de propostas de Estudos
Preliminares e Anteprojetos, visando a contratação de projeto para
reciclagem do Prédio da Agência Central dos Correios.

projeto vencedor

1° : UNA - Ana Paula Pontes , Catherine Otondo, Cristiane Muniz,
Fábio Valentim, Fernanda Barbara e Fernando Viegas. ( todos
diplomados em 1993 pela FAU-USP). Atuaram também no projeto
o estudante Gustavo Rosa de Moura, e os consultores Antonio Carlos
Barossi, Hani Ricardo Barbara engenheiro consultor imobiliário e
de desenvolvimento urbano), Pedro Puntoni (historiador), Regina
Prosperi Meyer arquiteta e urbanista), Renato Viégas, Rodrigo Naves
(historiador e crítico de arte) e Nelson Kon (fotos).
2° : Maria Cristina Wolf de Carvalho / Fábio Penteado
3° : José Francisco Xavier Magalhães
4° : Hector Vigliecca
5° : Maria do Carmo Vilariño

Abraão Sanovics
Antonio Carlos Sant’Anna
Carlos Lemos
Paulo Bastos
Pedro Paulo de Melo Saraiva
Maria Aparecida Carvalho Segre
Antonio Luz Winter

Edital do concurso
Revista Projeto n° 207
Revista AU
Alfredo Del bianco

172

3° lugar2° lugar

4° lugar 5° lugar
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Concurso envolvendo a revitalização de um edifício histórico.

O projeto vencedor foi desenvolvido, mas até então não foi realizado.

Entre os cinco finalistas se encontravam nomes já consagrados, mas o

resultado final contemplou uma equipe formada por jovens arquitetos

que já vinham aparecendo em premiações de concursos anteriores.

Este concurso não foi organizado pelo Instituto dos Arquitetos

do Brasil, o que pode parecer  irrelevante, mas por outro lado, se este

é o órgão que regulamenta e promove tais iniciativas, o seu aval deveria

ser um ponto importante para a classe profissional. Isto parece não ter

incomodado os interessados e este foi o evento que angariou o maior

número de inscrições da década, com quase duzentas equipes inscritas.

O concurso foir promovido sob o conceito da  democratização

do edifício, que receberia novos usos, promovendo o revitalização de

seu entorno. Cabe lembrar que este entorno, o Vale do Anhangabaú,

já foi objeto de dois concursos anteriores, os concursos para o Vale do

Anhangabaú e para a Revitalização do Centro.

O  edifício deveria receber um amplo centro cultural, com salas

de exposição, cinemas, teatro, biblioteca, centro de convenções, além

das agências postal e filatélica, concebidos para atualização tecnológica,

preservação do patrimônio e adequação do espaço ao uso cultural.

Os autores do projeto vencedor explicam que a peculiaridade

de sua proposta reside na tentativa de articular a preservação física do

edifício aos esforços de renovação da região central da cidade. A

permeabilidade é outro traço forte do trabalho, pois o espaço interior é

tratado como extensão do espaço público, graças aos acesso criado fig 456, 457 e 458
 projeto vencedor

com a acomodação do prédio à topografia do terreno. Internamente, a

intervenção extrai o miolo do centro do bloco e cria um vazio, onde

seria implantado o sistema de circulação que interliga os vários níveis

por um sistema de escada rolantes, recebendo uma cobertura

transparente.

Um novo edifício seria construído no fundo do lote para abrigar

as salas de espetáculo e equipamentos com a implantação de duas

praças no nível do beco do piolim, uma coberta e outra elevada,

extensões do teatro e do cinema, para práticas culturais. Estão previstos,

ainda, cinemas flexíveis e um andar técnico para equipamentos e no

subsolo serão implantadas garagens e pátio de serviços.

O UNA desde sua criação em 1994 recebeu menção honrosa

no concurso Jovens Arquitetos em 95 com um projeto de duas casas

no bairro do Morumbi, em 1996 obteve a segunda colocação no concurso

do SENAR de Ribeirão Preto e em 2002 venceu o Concurso para o

Teatro Laboratóriao da Unicamp em Campinas, São Paulo.
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inscritos:

resultados:

fonte:

imagens SESC Tatuapé (Belenzinho)
Rua Alvaro Ramos - SP

1997
privado

promotor: Serviço social do comércio - SESC

resumo:
Proposta para a nova unidade no bairro do Tatuapé localizado no
terreno antes peretencente ao Moinho Santista com 32.000m² de
área.

vencedor: Ricardo Chain

outros participantes:
Abraão Sanovics,
Benno Perelmuter,
Vasco de Mello e Tito Lívio Frascino,
Miguel Juliano,
Paulo Mendes da Rocha,
Teuba ( Christina de Castro Mello e Rita Vaz).

Revista Projeto n° 210 jul.97

07 escritórios convidados

TeubaMiguel Juliano

Abraão Sanovics

Vasco de Mello e Tito Lívio Frascino

Benno Perelmuter Paulo Mendes da Rocha

vencedor: Ricardo Chain

foto do local
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O terreno, de 32.000m²  localiza-se em zona

predominantemente industrial que deverá ser alterada no futuro

para zona institucional e de serviços, bem servida de infra

estrutura de transporte coletivo e se insere no programa da

instituição de trasformação dos espaços ociosos gerados pela

desindustrialização da metrópole em áreas de lazer.

No terreno encontram-se galpões que pertenceram ao

Moinho Santista, sem integração formal.

Dois deles, mais altos e localizados nas esquinas foram

considerados passíveis de reciclagem em todas as propostas.

Os galpões térreos em precário estado de conservação foram

descartados pela maioria dos autores.

A proposta vencedora divide o terreno em duas metades,

uma construída aproveitando os edifícios existentes e outra,

expandida com a demolição de alguns galpões destinada a

atividades ao ar livre.

O arquiteto estabeleceu uma linguagem industrial tanto

no desenho da cobertura do tipo shed quanto na preservação

da fachada em estilo art déco.

A ligação entre os dois edifícios existentes, nos extremos

do terreno, é feita por um volume avarandado mais baixo que

abriga uma piscina coberta e um ginásio de esportes, um teatro

e uma choperia. A conexão entre os diversos usos é  feita por

um espaço de convivência.

A proposta de Abraão Sanovics consiste num grande

pavilhão entre dois edifícios já existentes no terreno. Este galpão

abriga o ginásio e um grande pátio coberto que serve como espaço

de convivência e foyer das atividade culturais. A cobertura deste

pavilhão realiza a conexão dos blocos, funcionando como grande

varanda que permite a visualização da paisagem e das atividades

ao ar livre.

O projeto de Benno Perelmutter propôs um aproveitamneto

de 72% das áreas edificadas e soma a elas dois novos edifícios,

um volume cúbico para o ginásio e um teatro com capacidade para

600 lugares. Os edifícios existentes passíveis de reciclagem

abrigariam os espaços que não exigem grandes  vãos.

O projeto de Tito Lívio Frascino e Vasco de Mello entendeu

o terreno como continuação do tecido urbano, onde o grande eixo

de circulação criado atuaria como uma nova rua, estendendo a

cidade para dentro do terreno e articulando os blocos funcionais.

O arquiteto Miguel Juliano propôs um pavilhão intermediário

por onde sai uma marquise que conecta os demais blocos.

Paulo Mendes da Rocha desenvolveu seu projeto a partir

de um eixo principal de circulação que cruza todo o terreno e é

erguido para uma cota elevada por onde os prédios são conectados.

Na cota superior é um passeio com vistas para a paisagem

metropolitana e conduz às piscinas  localizadas na cobertura de

dois edifícios. Na cota inferior é um vestíbulo de todos os edificios.

O projeto do escritório Teuba compõe-se de quatro volumes,

dois existentes e dois novos. Esse novo arranjo se encarregaria de
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refazer a composição da quadra pela presença das duas

edificações existentes mais altas.

A espacialização proposta procurou evitar a setoriação

estimulando o convívio e a locação das edificações conformando

um grande espaço aberto no meio da quadra para as atividades

ao ar livre. O novo uso proposto procurou uma volumentria mais

leve e transparente, quase imaterial, em contraponto à

materialidade da função industrial art déco, de modenatura

repetitiva e volumetria pesada.

O projeto foi desenvolvido e esta unidade do SESC já se

encontra em funcionamento.

figs. 459 e 460
SESC Belenzinho - situação atual
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte::

imagens
Nova sede da Fapesp 1998

públicoAv. Escola Politécnica n°140 - SP

promotor: FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo
resumo: Seleção de proposta de estudos preliminares e
anteprojetos , visando a contratação de profissional ou pessoa
jurídica para elaboração de projeto completo do edifício da nova
sede, com área prevista de 11.642m².

Menções:
Alfredo  Del Bianco, Marcelo Dias Couto , Ciro Pirondi, Marta Bogéa
e Gabriel Kalili
resultado final:
1° Hector Vigliecca
2° Tito Livio Frascino e Vasco de Mello
3° Valéria Cássia dos Santos
4° Marcos Acayaba
5° Cláudio Diaféria

Abrahão Velvu Sanovics
César Bergstrom Lourenço
Jon Maitrejean
José Carlos Ribeiro de Almeida
Pedro Paulo de Melo Saraiva

informações adicionais:

Revista AUn° 78 jun/jul98
Revista Projeto n°222 jul98
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Inscrições de 07/01 a 11/02/1998 - entrega 1° fase: 12/03 - resultado
23/03/1998 - entrega 2° fase: 23/04/1998
Prêmios: R$6000,00 para cada um dos classificados para a 2° etapa
e R$5000 para cada uma das menções honrosas
Segunda Fase: 1° - R$12.000,00 ; 2° - R$10.000,00 ; 3° - R$
9.000,00 ; 4° - R$  8.000,00 ; 5° - R$  6.000,00
Apresentação: 1° fase 3A1 dobrados - 2°fase 6A0 sobre base rígida
O vencedor deveria assinar o contrato que estipula 5 meses de
trabalho para desenvolvimento do projeto executivo
Resultado final: 27 de abril
A contratação do projeto seria remunerada a 6% do valor estimado
da obra.

1° Hector Vigliecca

2° Tito Livio Frascino e Vasco de Mello 3° Valéria Santos, Roberto Fialho e Mario Figeroa

4° Marcos Acayaba 5° Claúdio Diaféria



237

O contrato para o desenvolvimento deste projeto foi honrado

e desenvolvido pelo escritório vencedor. A instituição pretende

construir o edifício, porém as obras ainda não se iniciaram e não

existe um cronograma definitivo para tanto até o momento.

O processo realizado em duas fases possibilitou aos

escritórios selecionados a possibilidade de um melhor

desenvolvimento dos conceitos apresentados na primeira fase e

para a segunda fase os autores puderam defender suas idéias

pessoalmente em argumentação direta com os membros da

comissão julgadora.

Este concurso teve uma boa repercussão, sobretudo devido

à exposição de todos os trabalhos realizados na FAU USP, que

possibilitou o conhecimento não só dos premiados.

A FAU Mackenzie também realizaou um interessante debate

entre os finalistas, com a presença dos membros do júri, aberto

aos alunos da Instituição. Esta escola pretendia também lançar

um número especial da Revista Se..., inteiramente dedicado ao

tema  concurso, enfocando sobretudo a participação de seu corpo

docente nos eventos, no qual seria incluída a transcrição deste

debate, porém infelizmente este número não chegou a ser lançado.

O IAB, por não ter participado da organização do evento,

não se interessou em divulgar os resultados ou promover algum

debate. O espaço reservado na mídia (revistas especilaizadas),

ficou restrito à pequenas notas comunicando o resultado e uma

pequena imagem de cada projeto classificado.

O projeto vencedor apresenta um partido forte que trabalha

com conceitos opostos no mesmo conjunto, fracionando a área em

duas partes e posicionando o edifício como elemento divisório entre

o árido e o arborizado; o opaco e transparente.

A proposta divide o terreno em dois setores.O primeiro

destina-se à construção da sede da fundação; o segundo será

ocupado por ampla área verde. No projeto, ambos têm a mesma

importância: “Um não existe sem o outro”, salienta o autor. A região

do projeto constitui um território não consolidado, sem referências

arquitetônicas imediatas,  por isso o partido procurou gerar seu

próprio contexto. O setor edificado é descrito como uma caixa de

vidro de quatro andares em que se destacam a simplicidade formal

e a funcionalidade interna e o desenho modulável do espaço interior

permite adequação a futuras mudanças.

O projeto da área verde, desenvolvido por Rosa Kliass,

reproduzirá uma mata com grande variedade de espécies, criando

um micro clima adequado para o setor construído. A quase totalidade

dos ambientes internos estará em contato com o verde.

No projeto classificado em segundo lugar, a edificação

principal é implantada no sentido em que o terreno é mais amplo,

abrindo-se para a curva da avenida Politécnica, pois para os autores

é nesse ponto que existem as melhores vistas e a incidência de luz

natural é favorecida.

O partido geral do conjunto é horizontal e o edifício ocupa,

ao fundo, uma faixa mais larga do lote. À medida que a construção
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se aproxima do acesso à avenida, uma das laterais se afunila para

conduzir o visitante, já que a entrada de funcionários será por outra

via. As funções do programa também se dispõem no sentido

horizontal, com espaços de uso do público externo e outros restritos

ao pessoal da Fapesp.

A equipe classificada em terceiro lugar  pretende estabelecer

uma nova relação urbana num sitio que os autores consideram

agressivo e rarefeito. A maior parte do programa está resolvida em

um bloco de sete pavimentos a ser implantado sobre uma

esplanada, criando um eixo longitudinal acentuado pela modulação

dos pilares.

A volumetria do conjunto sugere a independência dos blocos

de apoio e circulação e tem no auditório, que se projeta sobre a

avenida, um componente de forte apelo. No interior, rampas suaves

estimulam a circulação e inibem o uso desnecessário dos

elevadores.

À época da publicação dos resultados o arquiteto e professor Abílio
Guerra publicou o seguinte depoimento:

“Os projetos participantes do recente concurso para a nova sede da 
Fapesp estão sendo expostos na FAU-USP. Os projetos entregues, cuja
autoria vai dos mais destacados arquitetos até recém-formados, demonstram
o quanto a atual arquitetura brasileira está sem uma questão clara ou um
objetivo hegemônico. Não que a boa arquitetura esteja ausente; soluções
formais agradáveis e rigorosas respostas ao programa são encontradas em
vários projetos.

Mas é visível o quanto a atual produção é tributária da referência
externa, muitas vezes sem os devidos ajustes à nossa realidade. A atual
arquitetura francesa - onde predominam os componentes metálicos, o rigor
geométrico, a assepsia formal, a transparência e a delicadeza das vedações

- parece ter uma forte presença nos corações e mentes dos nossos arquitetos,
presença que começa a se fazer visível também em nossas cidades.

Outras afinidades eletivas podem ser verificadas, como as complexas
estruturas metálicas inglesas, a contenção e simplicidade japonesas, o
exotismo e hollismo orientais, o rigor construtivo e funcionalismo exarcebado
dos epígonos modernos ou um requentado modernismo brasileiro.

Fenômeno condizente com os mecanismos de globalização, esta
heterogeneidade nos leva a questionar se a saída regional, particularista em
sua essência, ainda faz algum sentido intelectual e se constitui suporte
suficiente para respostas adequadas às complexas demandas do mundo atual.

Tais elocubrações são sugeridas pela própria história da arquitetura
brasileira deste século, cujo sucesso e posterior ostracismo teve como principal
motor sua relativa autonomia.

O que se colocou durante este período como fatores de autenticidade
nacional foi a reiteração de diversos recursos formais e um discurso unificador
apelando para uma base cultural comum. O enrijecimento de procedimentos
e a rarefação do espírito original nos levou ao atual estado de descrença e
deslumbre frente ao estrangeiro.

Tal como no início do século, vivemos a sede de atualização. Que
tenhamos a mesma sensibilidade para nos reencontrarmos com nosso
passado, cientes que ele se foi, mas que é um legado inalienável cujo eco
ainda se faz ouvir. Mas uma arquitetura inserida em um contexto cultural não
se faz apenas com discursos, mas também com a experimentação.

O círculo vicioso em que nos encontramos só será quebrado com a
coragem de encarar a novidade e com a precaução de desconfiar de suas
facilidades.Enquanto isso, os concursos se sucedem. A última década foi
muito produtiva em projetos premiados que jamais saíram do papel.

Este concurso da Fapesp é um bom momento para mudarmos esta
história. Que o projeto de Hector Vigliecca - cuja implantação do edifício é um
achado, onde o edifício surge como elemento mediador entre o deserto
(estacionamento) e floresta (bosque fechado) - seja construído e que  se inicie
um momento mais interessante da nossa arquitetura”. (GUERRA, 1998)
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens Faculdade de Medicina USP SP 1998
públicoAv. Dr. Arnaldo - Pinheiros - SP

promotor: Faculdade de Medicina  USP, organizado pelo IAB

resumo: Concurso público nacional para o plano diretor de
restauração da faculdade de medicina da USP. O projeto deveria
apresentar proposta de intervenção espacial  no conjunto da escola
de medicina com remanejamento e adequação de usos pela
construção de novos edifícios e tratamento paisagístico.

1°: Marcelo Morettin, Vinícius Andrade, Lua Nitsche, José Eduar-
do N.S. dos Santos
2°: Lilian dal Pian, Renato dal Pian
3°: Francisco Spadoni, Lauresto Escher , Selma Bosquê
4°: Claudia Nucci , Valério Pietraróia, Sérgio Camargo e Koiti Mori
menções: Eduardo Colonelli

Angelo Bucci

Carlos Heck
Giancarlo Gasperini
Jon Maitrejean
Marcos Carrilho
Prof. Giovanni Cerri
Dra. MAria P. Caldeira
José Sebastião Witter
consultores: José Carlos Ribeiro de Almeida

José Guilherme S. de Castro

Edital e ata do concurso
Revista AU n°82 fev/mar 99
Del Biano, Alfredo. 2002
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Prêmios: 1°: R$50.000,00
2°: R$25.000,00
3°: R$15.000,00
4°: R$  5.000,00

3° lugar: Francisco Spadoni

projeto vencedor: Marcelo Morettin

2° lugar: Lilian Dal Pian

4° lugar: Claudia Nucci
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fig. 461
projeto vencedor em etapa subsequente de desenvolvimetno pelos seus
autores

Este concurso também abrangeu o tema do restauro de um

edifício, porém neste caso o objeto envolvia não apenas uma

intervenção no edifício, mas também a elaboração de um plano

diretor para o Campus da Faculdade de Medicina e foi vencido

por uma equipe de jovens arquitetos. O projeto requerido deveria

estar focado em um plano de massas, sem ênfase nos detalhes e

projetos específicos dos edifícios.

O edital previa a contratação de parte do escopo requerido

aos concorrentes, mas não garantia a execução do projeto vencedor,

ficando numa situação intermediária entre um concurso de projetos

e um de idéias.

Na ata de julgamento divulgada pelo júri forma ressaltadas as seguintes
observações sobre osprojetos premiados:

“O projeto classificado em quarto lugar pretende a menor interferência
visual com o conjunto atual. Propõe integração funcional com a Faculdade,
com prejuízo, entretanto, do espaço arquitetônico dos pátios internos.

A  terceira colocação oferece boa solução volumétrica e busca uma
relação de continuidade entre os edifícios preservados, abrindo a possibilidade
de execução em diversas etapas.

O projeto classificado em segundo lugar propôs um único edifício, com
caráter de anexo à Faculdade, que revaloriza a entrada da Av. Dr. Enéas de
Carvalho e incorpora a Escola de Medicina ao Complexo Hospitalar das Clínicas.
Uma atenção particular foi dada à restauração do edifício da Faculdade que
não é afetado pela nova intervenção e na retomada do traçado original do jardins.
São discutíveis as propostas de cobertura dos pátios internos e a ligação do
novo edifício à Escola de Medicina é insatisfatória.

Em primeiro lugar foi classificado o plano que sugere um diálogo franco
entre o novo e o existente, facultando a leitura dos diversos monumentos
tombados e valorizando-os individualmente e propondo ainda a recuperação do
parque para o público e sua organização, a fim de integrar visualmente os edifício.

Este projeto propõe a recuperação de parque para o público e organiza seu
espaço de forma a integrar, visualmente, os diversos edifícios da Dr. Arnaldo.
Assume com clareza e determinação a chegada (entrada, acesso) ao conjunto
numa esplanada de convívio e de distribuição.”

No projeto vencedor a partir de uma faixa de área verde que

se estende ao longo de todo o complexo, são estabelecidos dois

eixos ortogonais que orientam a dinâmica do conjunto e sua conexão

com a cidade. Na estrutra estão um grande hall aberto, núcleo de

circulação vertivcal e uma praça seca como elemento articulador

dos diversos corpos.

O projeto está em fase de desenvolvimento pelos arquitetos

premiados, mas sem estabelecimento do início efetivo das obras.
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júri:

resultados:

fonte:

imagens
Carandiru 1998

públicoSantana - SP

promotor:
IAB-SP, Secretaria de administração penitenciária, Instituto de
Engenharia

resumo: Concuros público de proposta de plano diretor de uso
e ocupação da área e edificações do atual complexo prisional do
Carandiru. O objetivo do concurso era organizar e distribuir na
área, inclusive em parte das edificações existentes, usos
exclusivamente públicos e institucionais, voltados para atividades
de lazer, cultural e de serviços públicos.

1° lugar: Roberto Aflalo e equipe  (Gian Carlo Gasperini, Luiz Felipe
Aflalo Herman, Marcelo Aflalo, Rosa Grena Kliass, Maria Cecília
Afialo, Raquel Altman, Adriana Friedman, Clara Nori Sato e
Fernando Bernardo Prandi)
2° lugar: Paulo Bastos e equipe (Maurício Faria, Horácio
Galvanese, Sidney a.  Schuindt Linhares, Heliana Comin Vargas,
Ailton Brasiliense Pires, Cristiano Ribeiro da Luz, Darcy Brega
Filho, Nelson Eduardo Xavier da Silva, Riccardo Testi, Caio Bastos,
Carios Morinaga e Marinez Maravalha Gomes)
3° lugar: Mario Biselli e equipe(Cristiana Gonçalves Pereira
Rodrigues,    Leandro Alegria Pereira, Luciano Cersósimo, Andresa
Gomes, Leon Benkler, Candi Hirano)

Foram concedidas 5 menções  e 5 destaques.

Adilson Macedo
Câdido Malta
Rubens Anavate
Sidônio Porto
Roberto Day
consultores: José Geraldo Martins de Oliveira e
Wilson Edson Jorge

Revista Projeto n° 232
edital do concurso

1° lugar: Roberto Aflalo

2° lugar: Paulo Bastos e equipe

3° lugar: Mario Biselli e equipe

Prêmios: 1° - R$ 35.000,00
     2° - R$15.000,00
     3° - R$  5.000,00
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A Secretaria da Administrações Penitenciárias pretendia

que, com a desativação progressiva das atividades prisionais, o

conjunto da área do Carandiru fosse destinado integralmente para

usos públicos e institucionais.

Durante o período de lançamento do concurso, foi realizada

uma série de  palestras no Instituto de Engenharia e nas Faculdades

Sant’Anna, com a presença dos arquitetos Jorge Wilheim, Wilson

Edson Jorge, Edson Elito e do Secretário das administrações

penitenciárias Sr. João de Azevedo Marques, para discussão das

expectativas quanto aos projetos a serem desenvolvidos.

O edital do concurso previa que das edificações atuais

seriam apenas mantidas parte da Casa de Detenção, com a

implosão dos Pavilhões 8 e 9; parte da Penitenciária do Estado

(Administração e o primeiro pavilhão); a antiga Casa do Diretor e

parte das muralhas como testemunho histórico dos antigas funções.

As demais edificações deveriam ser demolidas integralmente,

liberando a área para os usos propostos.

Para os pavilhões remanescentes da Casa de Detenção,

pretende-se a implantação de um Centro de Estudos e Ensino

voltado ao tema do trabalho com atividades de requalificação e

reinserção de mão de obra no mercado de trabalho, uma

“universidade do trabalho”.

O restante da área deveria destinar-se a usos públicos e

institucionais, com áreas de recreação e lazer. Assim, a área que

foi, até hoje, de exclusão social passaria a ser uma área de inclusão

e integração social, com preservação da área de marta existente.

O nível solicitado das propostas apresentadas no concurso

foi de Plano Diretor. Este plano deveria abranger proposta de usos

para as edificações remanescentes e para eventuais novas

edificações, propostas paisagísticas para  as áreas livres  e previsão

de sistemas de circulação e estacionamento, assim como o

equacionamento das conseqüências trazidas pelo do tráfego gerado

pelas novas atividades para o sistema viário da vizinhança e demais

diretrizes para as demandas dos sistemas de infra-estrutura da área.

Outro aspecto a ser considerado seria o da relação da área

com a trama urbana atual que pode sugerir a implantação de

atividades e instituições que resolvam para o bairro, demandas hoje

não atendidas.

No projeto vencedor desenvolvido pela equipe de Roberto

Aflalo, as construções existentes, com forte implantação ortogonal,

abrigariam os pavilhões das profissões, da criança, da cultura, das

nações e de convivência, com uma praça central e playground na

lateral esquerda.

A proposta prevê a construção de um teatro, no eixo central

do conjunto, ao lado de um estacionamento. No setor leste, que

corresponde à penitenciária do estado,seriam mantidos alguns dos

edifícios existentes e criados um centro de exposições de 7 mil

metros quadrados, um auditório para 850 lugares, ginásio, quadras,

piscina, depósitos, museu de esportes e serviços de apoio.

O restante da área seria destinado a um parque, com
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adensamento da arborização atual. O edificio atualmente ocupado

pela Academia Penitenciária se tornaria o Museu do Carandiru.

O sistema de circulação interna de pedestres seria formado

por dois eixos. O primeiro, no setor oeste, seria ortogonal e rígido,

em decorrência da implantação dos edifícios. No outro, no setor

leste, a circulação tomaria a forma curvilínea e continua, na grande

área do parque. A ligação entre os dois setores se faria por um

eixo central, ao longo do qual estariam localizados os principais

equipamentos externos do parque: concha acústica, quiosques,

lagos etc. Vias secundárias estabeleceriam um segundo estágio

para a circulação de pedestres, além de trilhas na área de mata.

Uma faixa verde ao longo do córrego Carajás iria até uma praça,

na direção do rio Tietê, prolongando o parque além dos limites do

Carandirú.

A equipe de Paulo Bastos, classificada em segundo lugar,

propôs um sistema estruturado pelo parque que articula as duas

funções principais do conjunto. De um lado, centro de eventos, de

convenções e hotel-escola. De outro, centro de qualificação

profissional e o pavilhão das referências. O projeto preserva a antiga

penitenciária (projeto de Samuel das Neves, reformulado por Ramos

de Azevedo), a casa do diretor, atual Academia Penitenciária, e a

Casa de Detenção, que ganharia caráter monumental.

Seriam mantidos apenas os quatro pavilhões limítrofes de

base quadrada, para configurar o espaço de uma grande praça, e

formado um eixo-monumento por dois pavilhões frontais - memorial

e museu - e ampliada a área de vegetação, com a criação de um

lago. Três marcos verticalizados de aço - dos quais o principal seria

uma torre-mirante - funcionariam como referências do projeto.

O centro de convenções receberia cobertura translúcida

sobre a praça de eventos, com capacidade para 20 mil pessoas e a

área ocupada pela detenção seria destinada ao setor de qualificação

de recursos humanos, com os edifícios-escola.

O projeto da equipe de Mário Biselli, terceira colocada, partiu

de um parque cortado por um grande eixo transversal, imaginado

como urna praça de 680 metros de comprimento e largura variável,

coberto em parte por uma marquise inspirada na do parque

Ibirapuera. As diversas atividades previstas situam-se em faixas

longitudinais que cruzam ou tangenciam o eixo. O acesso ao parque

se dá por três praças, localizadas a leste, oeste e norte, nas quais

são preservados alguns elementos simbólicos como as torres de

vigilância e alguns trechos dos muros.

A grande praça do leste é o elemento de ligação com os

edifícios da antiga casa de detenção, que abrigariam serviços gerais

de uso da comunidade,como centros de orientação familiar e

profissional, creche, posto de saúde etc.

Três blocos seriam destinados ao centro de estudos do

trabalho e seriam erguidas  oficinas para aprendizado profissional.

A área de convenções estaria na parte sul do terreno, com um

pavilhão de múltiplo uso e uma praça de exposições.

A leste, ficariam as atividades esportivas. A área cultural
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utilizaria edifícios existentes, transformados em espaço para

exposições, discoteca, museu e administração. A antiga casa do

diretor seria transformada em biblioteca, com área de leitura em

meio ao jardim. O projeto previu ainda um grande lago, rodeado

por áreas de passeio.

Depoimento de Roberto Aflalo em palestra sobre o concurso do
Carandirú:

(...) A retrospectiva dos concursos no Brasil é lastimável; eles são feitos
principalmente para promover o promotor e não para se atingir um objetivo de
construção, de melhoria de qualidade, seja como for. Então, quando entramos
nesse concurso, fizemos com o objetivo de elaborar uma proposta, a mais
viável possível. Vamos tratar esse assunto com o pé no chão. Não nos interessa
agora fazer uma tese de arquitetura para que discutamos no meio arquitetônico
e fiquemos voando na estratosfera. Vamos fazer um concurso que seja
efetivamente viável. E principalmente nesta escala, a urbana, tudo é difícil.
Imagine fazer um concurso das marginais todas – é dificílimo de ser
implementado, não é?! É uma questão de escala!

Qualquer concurso urbano é uma proposta difícil de ser implementada
considerando nosso histórico de administrações, das questões políticas, dos
interesses; toda atuação urbana permeia administrações. Ela leva algum tempo
para ser implantada, então precisa de um plano a longo prazo e é exatamente
o que nos falta para as grandes atuações urbanas.

(...) Acho que ganhar um concurso é entrar para uma cruzada;
acreditamos no projeto, passamos a ser militantes do concurso e ficamos
andando atrás, para divulgar e fazer acontecer. Então estamos nessa situação.

O edital não assegurava a contratação ou execução do

vencedor, porém o projeto está em desenvolvimento pelo seus

autores, com algumas alterações e ênfase no aspecto paisagístico

Um debate realizado na sede do IAB, juntamente com a

premiação discutiu as propostas. Com a duração de aproximadamnete

duas horas, englobou questões como urbanização, qualidade de vida

urbana, patrimônio e memória, pavilhão 9, promoção humana, lei

de zoneamento, paisagismo, manutenção dos parques, enchentes

e violência forma os ítens mais polêmicos.

Recentemente, um movimento envolvendo a reitoria da

USP, o Palácio dos Bandeirantes e a Assembléia Legislativa de

São Paulo revelou a possibilidade de o Complexo Penitenciário

do Carandiru tornar-se mais um campus da Universidade de São

Paulo.

No dia 26 de junho de 2002, durante o Seminário

Profissionais da Cidade, realizado na FAU-USP, a diretora da

escola, Maria Ruth Amaral de Sampaio, anunciou publicamente

a transferência do complexo para a gestão da universidade.

A notícia foi desmentida pela assessoria de imprensa da

reitoria, que revelou apenas a existência de um projeto de lei

nesse sentido em tramitação na Assembléia Legislativa.

Assessores da Câmara confirmaram a publicação no

Diário Oficial de um projeto para a criação do novo campus da

USP na área do Carandiru e afirmaram ignorar o concurso público

de arquitetura realizado em 1999 pelo IAB-SP e Governo do

Estado.

Enquanto isso, o arquiteto Roberto Aflalo continua

trabalhando a todo vapor no detalhamento do projeto, para

implantação imediata, segundo solicitação do próprio governo.
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens Concurso de Idéias para a estruturação
urbana e paisagística das Marginais dos
Rios Pinheiros e Tietê

1998
público

promotor: PMSP- Secretaria das Administrações Regionais ,
organizado pelo IAB - SP com apoio da Associação Brasileira de
Arquitetos Paisagistas -  ABAP

resumo: concurso de idéias para seleção de diretrizes para as
marginais dentro dos limites do município

1° lugar: Bruno Padovano, Jaques Suchodolski e Percival Brosig,
Sueli Suchodolski, Newton Karassawa, Issao Minami, José Arnaldo
da Cunha e Júlio Albieri Neto e mais 27 colaboradores.
2° lugar: Francisco Spadoni e Carlos Leite, juntamente com Selma
Bosque, Helen  Nalesso, Jaime Veja, Daniel França e Daisy de
Morais. Como consultores, a equipe contou com Raymundo de
Paschoal (urbanismo), Marco Aurélio Garcia (engenharia florestal),
Renato Pompéia (infra-estrutura urbana) e Luís Pompéia
(desenvolvimento urbano)
3° lugar: Maria Elena Vieira, Pérola Brocancli e Maria Silvia Vieira,
com a colaboração de Ivana Bedendo (urbanismo), três consultores
(Maria Lúcia Castro, Olympia Merege e Lia Lopes de Faria) e outros
dez profissionais, entre arquitetos, estudantes e fotógrafos.

Menções:
Marcos Carrilho, José de Souza Moraes e José Paulo de Bem

Fernando Chacel , Jorge Wilheim, M. Helena Brasil, Miguel Pereira
e Paulo Del Pichia

Revista Projeto n°229, março 1999

21

inscrições de 25/set 98 a 09/nov. 98
seminário 06/out  - seminário sobre o tema realizado dia 06/10/98
pelo Instituto de Engenharia
entrega dos trabalhos : 10/dez
resultados: 18 dez

1° lugar:
Bruno Padovano

2° lugar:
Francisco Spadoni

3° lugar:
Maria Elena Vieira
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Este concurso colocou em discussão a importante questão

da participação dos rios no ambiente urbano das grandes

cidades.

Infelizmente o processo foi organizado mais uma vez

como um grande concurso de idéias onde não ficava assegurada

nenhuma postura quanto ao aproveitamento das propostas .

A proposta vencedora do arquiteto Bruno Padovano afirma

em seu memorial que as várzeas dos rios Tietê e Pinheiros

apresentavam, antes da existência da cidade, um ecossistema

em harmonia.

O projeto apresentado tenta encontrar um novo equilíbrio

urbanístico, onde a escala metropolitana da cidade seja

compatível com o aumento da qualidade de vida.

Foram definidos vários pontos de atuação: cinco faixas

de proteção ambiental paralelas à calha dos rios; criação de

lagos para reter as águas e combater enchentes; um sistema de

vias paralelas para aliviar os fluxos de trânsito nas marginais;

graduação de gabaritos para obras na margem dos rios,

melhorando a paisagem urbana; elementos de interconexão

espacial, como passarelas e novos meios de transporte e ainda

um sistema integrado de comunicação visual.

O trabalho de Spadoni e equipe, classificado em segundo

lugar, propõe a floresta urbana. O conceito básico da intervenção

é  refazer a cidade a partir de suas próprias estruturas, ou seja,

não destruir os fluxos urbanos, somente desafogá-los.

A proposta se organiza em quatro matrizes

complementares: a criação de uma floresta urbana, ocupando

os vazios disponíveis ao longo dos rios, numa extensão de 42

quilômetros; a elaboração de um sistema de circulação paralelo

ao existente, implantação do rodoanel e construção de novas

pontes, para desafogar os fluxos urbanos; a criação de um novo

eixo público e a realização de investimentos em infra-estrutura,

com o tratamento do rio, sua manutenção, iluminação, sinalização

etc.

A proposta classificada em terceiro lugar, da equipe de

Maria Elena Vieira, propõe um plano diretor ambientalista.

A partir de uma análise dos principais problemas da região

(inundações, abastecimento de água, áreas verdes, qualidade

do ar e sistema de transporte), a equipe diagnosticou a

necessidade de criação de referências e identidades.

A idéia fundamental é resgatar as qualidades biológicas

existentes ao norte (serra da Cantareira) e ao sul (serra do Mar),

tendo como premissas o sistema urbano, seu impacto na

paisagem, os consumos energéticos, os bioindicadores da

qualidade de vida e os aspectos visuais do sistema urbano.

Três diretrizes foram adotadas pela equipe: unidade de

paisagem, matriz ecológica e corredor ecológico.

O trabalho apresenta conceitos de ecologia da paisagem

com aspectos antropológicos, propondo uma cidade humana com

qualidade ambiental.
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Declarações do arquiteto Bruno Roberto Padovano em Entrevista
concedida a Fernando Serapião e Silvério Rocha (Revista Projeto n° 243 / maio
2000):

“(...) Nossa equipe venceu, por exemplo, o concurso das marginais de
São Paulo, mas ele não avançou por problemas da prefeitura. Só que não
podemos inventar eventos desse tipo; eles são válidos quando as propostas
são discutidas. É necessário saber como os empresários vêem essa ou aquela
idéia, por exemplo. O papel das associações de classe, das entidades, das
faculdades é o de mostrar o que poderia ser feito. E lutar para montar novas
estruturas institucionais, que gerem não só projetos, mas também o
acompanhamento de sua aplicação. Seria muito importante introduzir nas revistas
especializadas esse tipo de discussão a respeito dos concursos. Por que não
fazer uma mesa-redonda sobre um concurso e seus resultados? Seriam
convidados o vencedor, um arquiteto que participou do julgamento, um crítico,
o autor do trabalho mais polêmico, menos enquadrado no paradigma dominante,
e a partir daí se faria um painel, se discutiria aquele trabalho. Acho esse tipo de
questionamento, de discussão conceitual, um contraponto muito bom para a
arquitetura e o urbanismo no Brasil.

Acho que o concurso público é um grande instrumento de participação
da classe, de discussão para averiguar em que pé está o conhecimento em
nossa profissão. Os concursos são preciosos para a arquitetura. Sou
absolutamente a favor deles. Mas é claro que eles apresentam problemas e
geram descrédito. Às vezes, o júri escolheu um trabalho de qualidade inferior,
ou a própria organização do concurso gerou problemas. Em outros casos, não
foram utilizadas as propostas vencedoras. Concursos de idéias, porém, são
diferentes. Participamos porque aquela discussão nos interessa particularmente.
Claro que o ideal é que o concurso saia com o compromisso de contratação e
execução do projeto vencedor. Mas nem sempre isso é possível ou desejável.

Concursos de idéias podem ser interessantes. Em certos casos, quando
não se sabe exatamente o que fazer, realiza-se o concurso, alguém ganha, mas
o programa estava equivocado, o edital estava malfeito e o resultado final não
será bom nunca. Há concursos que têm problemas de origem. Sou favorável à
melhoria do modelo e contra o descrédito. É necessário que o programa seja
discutido exaustivamente pela comunidade, por aquele grupo de usuários, que
seja checado se existem recursos para sua aplicação. Precisamos discutir as
deficiências dos concursos, para melhorá-los. “
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens 1999
concorrência

promotor: Conselho Regional de Química

1° lugar: Sérgio Teperman
2° lugar: Corbucci e Barbosa
3° lugar: Maria Luiza Schiffino, Marcos Dalpra Junqueira,
Sandra Zangari

comissão coordenada pela arquiteta Eliane Guedes

12 escritórios

3 equipes desclassificadas por apresentarem preços
abaixo do mínimo estipulado.

Conselho Regional de Química
Rua Oscar Freire, Cerqueira César

resumo:
Concorrênica pública para escolha do projeto definida com base
em critérios de técnica e preço.

Revista Projeto 235 set. 1999
Revista Projeto 269. julho 2002

1° lugar: Sérgio Teperman

2° lugar: Corbucci e Barbosa 3° lugar: Maria Luiza Schiffino, Marcos Dalpra
Junqueira, Sandra Zangari
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Este evento em particular foi organizado como uma concorrência

definida com base nos critérios de técnica e preço.

O projeto vencedor de Teperman apresentou uma solução

considerada usual em prédio comerciais, com um bloco concentrando

circulação e serviços e outro direcionado aos espaços de escritórios.

Com a intenção de  padronizar ao máximo a edificação de cinco

pavimentos o autor adotou a modulação de 1,25m e estabeleceu párea

de de 562,5 metros quadrados com taxa de ocupação de 50% do

terreno, de 800 metros quadrados.

O bloco de serviços destaca-se pela circulação aberta para um

átrio envidraçado, estreito mas proporcional à altura relativamente baixa

do edifício. Parte dos escritórios também se volta para o átrio

envidraçado que percorre verticalmente o prédio.

O térreo com pé direito duplo comporta uma área que abrigará

eventos e solenidades, além do auditório interligado a uma varanda.

Todo em estrutura metálica proposta como solução para vencer grandes

vãos sem pilares, o prédio terá brise soleil de alumínio nas fachadas.

Dois subsolos abrigarão cem vagas de garagem e os serviços de infra

estrutura necessários.

A equipe de Barbosa e Corbucci adotou como partido a

instalação da maior parte do programa num grande bloco buscando

liberar o terreno para a implantação do que denominaram uma galeria

urbana no térreo. Em sistema estrutural misto, concreto e metal, foi

proposta uma trama de eixos destinada a minimizar os vãos. Cinco

pavimentos para escritório, salas de aula, auditório e local de eventos,

com dois subsolos para agaragens.

O projeto prevê uma grande estrutura metálica com vão de 12,5m

servindo como cobertura da galeria e sustentando as sals de aula do

primeiro pavimento.

O projeto classificado em 3° lugar de Maria Luiza Schiffino, propõe

um partido com diversos volumes e fachada em concreto aparente

marcada pela divisão estrutural em pilares modulados.

Essa concepção, além de responder a requisitos estruturais,

procurou impor ritmo à edificação e quebrar, com volumens curvos

centrais, a rigidez das linhas predominantes.

As vigas de concreto protendido permitem grandes áreas internas

liberadas de interferências estruturais, e o acesso ao auditório localizado

no segundo piso acontece por meio de uma rampa helicoidal com

fechamento de vidro.

fig. 462
Edifício concluído (2002)
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júri:

inscritos:

resultados:

fonte:

imagens

1° lugar : Marcos Cartum e Luiz Vallandro Keating
2° lugar: Carlos Leite, Bruno Querci Jr., Lair Reis Jr. e Paul Wiste.
3° lugar: Joaquim Caetano de Lima Filho, M. Renina de Lima
Menções:
Décio Tozzi e Cláudio Tozzi;
Paulo Roberto Sgarbi, Aldo CArvalho, Walter Fragoni e Tereza
Cristina Pereira;
Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci;
Marcelo Morettin, Vinícios Andrade e Lua Nitsche;
Hector Vigliecca, Luciene Quel. Lilian Hun e Fàbio Galvão;
Ubirajara Gillioli;
Francisco Spadoni, Selma Bosquê e Jaime Vega

Arq. Afonso Risi Jr.
Sr. Antônio Maschio
Arq. Arnaldo Martino
Arq. Miguel Pereira
Arq. Regina Meyer

Memorial do Imigrante 2000
públicoRodovia dos Imigrantes km 29/30 - SP

promotor: Associação V Centenário, por delegação do
Governo do Estado de São Paulo,  e organizado pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo.

resumo: Concurso para escolha de projeto para um conjunto
arquitetônico com características de monumento, como parte das
celebrações do Quinto Centenário do Brasil em São Paulo

AU 90 jun/jul 2000
Edital e ata do concurso
Correspondência enviada aos concorrentes
Registro fotográfico das pranchas apresentadas pelos concorrentes
realizadas na exposição ocorrida na Sede do IAB São Paulo

150 inscritos / 93 propostas entregues

Consultor: arquiteto José Geraldo Martins de Oliveira.

1° lugar : Marcos  Cartum e Luiz Vallandro Keating

2° lugar: Carlos Leite

3° lugar: Joaquim Caetano de Lima Filho

menção: Ubirajara Giliolli

menção: Marcelo Moretin

menção: Décio Tozzi

menção: Marcelo Ferraz

menção: Paulo Soberto Sgarbi

menção: Hector Vigliecca

menção: Francisco Spadoni

Prêmios:
1° Prêmio R$ 35.000,00
2° Prêmio R$ 10.000,00
3°Prêmio  R$ 5.000,00
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 Este concurso  foi realizado como parte das

comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil.

Político em sua essência, buscava marcar tais comemorações

no estado de São Paulo.

O objeto pretendido mesclava características

programáticas de arquitetura e de um monumento.

Contou com número considerável de participantes, o

resultado foi bastante alardeado pelo governo, mas também não

resultou na concretização do objeto pretendido, o que

provavelmente não irá acontecer, mesmo porque as

comemorações dos quinhentos anos já se encerraram.

A  Associação contrataria os serviços do arquiteto

vencedor para o desenvolvimento das etapas subseqüentes do

projeto de arquitetura e seus complementares, com base na

minuta de contrato apresentada.

Os critérios de julgamento se baseariam na clareza e

objetividade da proposta e correspondência entre os propósitos

formulados e resultados obtidos; obediência às exigências

estabelecidas no programa e a criatividade manifestada ao tratar

o conjunto segundo seu aspecto simbólico e representativo e

segundo as atividades previstas no programa .

Entre as prerrogativas do programa estavam o sentido

contemplativo simbólico, representativo da celebração do Quinto

Centenário, o caráter de local de visitação e a construção do

conjunto em duas etapas.

Da primeira etapa, que deveria concluir-se até agosto de

2000, deveria resultar a execução da parte relativa ao seu sentido

simbólico, e de tal sorte que permitisse a  execução posterior do

restante do conjunto.

As propostas deveriam abranger o conjunto arquitetônico,

a  solução paisagística para a área, os sistemas de circulação

de pedestres e veículos e a construção nas etapas e prazos

estabelecidos.

O programa pedia sala de exposições, café, escritório,

posto de informações, depósito e sanitários.O custo total

estimado para a construção não poderia ultrapassar o valor de

R$ 2.000.000,00.

Em sua decisão o Júri considerou ponderáveis o respeito

às exigências do edital; a exequibilidade das etapas da obra nos

prazos estabelecidos e a obediência aos limites de custo .

As indicações recaíram sobre as propostas que continham

adequado entendimento das três escalas de observação do

monumento, obtidas desde a rodovia, por aqueles que  trafegam

em rápido movimento, e que apreenderão a obra por um instante;

a partir das águas da represa, por quem dele se aproxime, em

movimento mais lento, vindo por uma embarcação , e em função

do percurso atento do pedestre, que atingirá o ponto mais próximo

de visão e poderá fazê-lo segundo diferentes ângulos de

visualização e com detida observação.

O Júri, assim trabalhou com três grandes escalas de
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análise: a simbólica, a rodoviária e de navegação e a de

celebração.

Trecho da ata de julgamento:
“O projeto terceiro classificado, com a essencialidade do gesto

arquitetônico que o guiou, gerou um forte impacto estético. A imensa
arquitetura escultórica ganha força, ao acompanhar toda a extensão do istmo,
território da proposta e introduzindo uma dimensão plástica à travessia.Vale
ressaltar que em se tratando de um concurso que visa a criação de um objeto
comemorativo, a proposta contém intenso vigor simbólico.Tendo em vista o
arrojo da idéia apresentada, tornar-se-ia indispensável uma criteriosa
justificativa técnica e orçamentária.

O segundo classificado caracteriza-se pela generosidade e elegância
na proposta de seus impactos. É uma “sucessão de peças - monumento que
provocam uma nova escritura na terra e altera a totalidade da paisagem. A
evocação de emoções é constante, tanto para a grande massa de
observadores de passagem, quanto para os visitante. São trocas de
materialidades, descobertas e visualidades, expansões territoriais, choques,
frente ao desconhecido e conquistas do espaço. A leitura do projeto consagra
“a caixa de entrada e o ritual de passagem; o jardim de aço e o percurso do
descobrimento; o museu aberto e a possibilidade de novas conexões; a barra
de transição e a percepção da mudança; a floresta-cafezal e a constatação
do progresso; a coluna farol e o símbolo da integração e vitória”. O trabalho
assume a responsabilidade da polêmica e da descoberta.

O primeiro classificado traduz a interpretação do programa com a
maior força e simplicidade dentre todos os projetos apresentados. Destaca-
se dos demais na formulação de uma visualidade expressivamente forte ao
eleger uma forma elementar - o quadrado de 20x20m - e um material - o aço
corten. Ambos, associados à presença da cortina de água, produzem uma
adequada e sutil referência, a experiência da imigração - tempo histórico e
localização no território.”Cravado transversalmente no talude da faixa de terra
que separa a rodovia da represa, o marco provoca a sensação de que um
fragmento de um imenso ícone arquetípico de toda a humanidade em
movimento, tivesse ali caído”.Outro elemento a ser sublinhado é o tratamento
do parque que cria um percurso / passeio.O edifício que reúne o programa é
discretamente inserido na paisagem dominante.O Júri recomenda uma
reavaliação das dimensões do marco simbólico buscando um maior impacto,

tendo em vista a escala rodoviária da travessia.Embora o edital não tenha
contemplado a faixa de terra à margem da pista norte como terreno a ser
considerado na proposta, o Júri sugere a sua inclusão também como local
objeto do projeto que será desenvolvido.”

Até o momento, não foi dado desenvolvimento ao projeto.

A cerimônia de premiação contou com certa pompa

administrativa, com a presença do então governador Mário Covas

e outras autoridades.

Os projetos ficaram expostos no Memorial da América

Latina durante um curto período, sendo transferidos depois para

a sede do IAB - Departamneto de São Paulo.

As revistas especializadas dedicaram pouco espaço ao

evento, apenas divulgando, no formato de notas, o resultado,

com imagens do projeto vencedor.

Na cerimônia de premiação não foi realizada, como de

praxe, a abertura dos envelopes em público para a identificação

dos trabalhos, estes foram anunciados diretamente de uma lista

em mãos da organização.Embora pareça uma observação tola,

faz-se necessária a lembrança de que o regulamento de

concursos do IAB estipula claramente que a abertura dos

envelopes com a identificação dos concorrentes, garantia do

sigilo e lisura da operação, seja feita em público, após a leitura

da ata com o julgamento.

Este evento, como outros realizados pelas administrações

públicas, não teve prosseguimento e, novamente se coloca a

questão dos concursos realizados como eventos políticos, usados



253

para promover causas ou com fins de divulgação e propaganda.

Resta salientar que os eventos planejados para as

Comemorações dos 500 anos do Brasil apresentaram, no geral,

um desenvolvimento conturbado.

O júri  parece ter dado preferência a partidos simples,

claros e de forte resolução formal. O caráter simbólico prevaleceu

sobre a organização do conjunto arquitetônico em suas funções

específicas.

Em sua maioria, os projetos premiados optaram por

soluções arquitetônicas discretas, assim como o paisagismo das

áreas livres, ressaltando o caráter de monumento, para o qual

os demais elementos funcionavam como complemento.

O projeto vencedor claramente especifica isto, a grande

chapa de aço marca o terreno, estrutura a composição e dá

caráter simbólico ao espaço, onde a edificação de apoio está

sobriamente colocada, quase imperceptível, apenas apoiando

as atividades funcionais necessárias.
O partido adotado mescla elementos da arquitetura

brutalista numa releitura de materialidade através do uso do

aço corten.

figs. 463, 464, 465 e 466
desenhos do projeto vencedor
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5.2.3 Comentários:

Dos 18 (dezoito) eventos listados, podemos perceber que

predominaram os concursos públicos, com apenas 04 (quatro)

competições realizadas com restrições de participação, o edifício

comercial da FAPESP, o anexo da FAUUSP, o SESC Tatuapé e

a concorrênica para o Conselho Regional de Química.

Quanto ao sistema utilizado, predominaram os concursos

de anteprojeto desenvolvidos em uma etapa, porém sobretudo

no final da década, começam a se tornar mais frequentes os

grandes concursos de idéias.

Este crescimento coincide justamente com o aumento da

não execução dos projetos.

Neste período 05 (cinco) eventos foram organizados em

02 (duas) etapas, os concursos para os conjunto habitacionais

Brás e São Francisco, para a Revitalização do Bexiga, para o

Parque Guarapiranga, para a Agência Central dos Correios e

para a Nova Sede da Fapesp. Neste grupo os dois últimos

obtiveram mais sucesso no que diz respeito ao seu

desenvolvimento.

Os concursos direcionados para projetos de arquitetura

de edifícios também predominaram na década.

Os concursos para propostas urbanísticas realizados não

conseguiram se consolidar como mecanismo efetivo, não

resultando em intervenções implantadas.

100%0 70 80 9020 30 40 50 6010
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70 80 90 100%20 30 40 50 60100

70 80 90 100%20 30 40 50 60100
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Os concursos para o Bexiga, Parque Guarapiranga,

Avenida Paulista, São Paulo Eu te Amo, Novo Centro de São

Paulo, Carandirú e Revitalização das Marginais levantaram

discussões relevantes e conseguiram espaço razoável na mídia,

porém, até agora, as proposições não saíram do campo das

idéias e levando ao questionamento da validade de se lançar

mão desse recurso sem critérios e intenções concretas.

Nesta década, poucos foram  os concursos que resultaram

na implantação de seus projetos, com destaque para o Edifício

do Conselho Regional de Contabilidade e para o Anexo da FAU

USP que foram executados guardando certa fidelidade ao projeto

originalmente apresentado nos respectivos processos.

O edifício sede do Conselho Regional de Química foi

também recentemente concluído, porém este foi fruto uma

concorrência que levava em conta também aspectos de preço,

caracterizando um processo diferenciado dos anteriormente

citados.

Alguns concursos de temática mista foram desenvolvidos

neste período, como o Concurso para o Plano Diretor da

Faculdade de Medicina da USP, que abordava o restauro da

edificação aliado ao planejamento territorial do Campus, e o

Concurso para o Memorial do Imigrante que requeria soluções

paisagísticas, propostas de edifícios de apoio, em conjunto com

a solução simbólica da criação de um monumento.

Eventos deste caráter, podem, pela relativa generalidade
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do escopo proposto, levar a apresentação de projetos genéricos

que favoreçam o abandono das iniciativas.

Em média, a relação numérica de inscrições para cada

evento é razoável.

Na maioria dos casos podemos estabelecer como padrão

em torno de 60 (sessenta) participações por evento, com

destaque para o concurso para a revitalização do edifício dos

Correios que apresentou um número expressivo de participantes,

mais de 160 ( cento e sessenta) equipes inscritas..

Finalizando, quanto à distribuição quantitativa dos

eventos na década, destaca-se o período entre 1996 até 1999,

que concentrou o maior número de iniciativas.

5.2.4 Epílogo:

O Concurso Para o Edifício do Museu de Arte

Contemporânea MAC - USP

Embora já fora do universo da pesquisa (1990-2000), este

último evento foi incluído para que a partir de algumas questões

colocadas com respeito à sua realização, se faça possível traçar

diretrizes e colocações pertinentes ao tema abordado nesta

pesquisa.

Muito se tem discutido sobre a legitimidade e legalidade de

uma instituição subordinada à esfera pública (Universidade de São

Paulo) promover um concurso fechado de projetos.

Este evento apresenta também o aspecto peculiar do convite

realizado a arquitetos estrangeiros, Bernard Tschumi e Arata Isosaki,

a participarem do processo de seleção ao lado dos brasileiros

Eduardo de Almeida e Paulo Mendes da Rocha.

O júri formado pelo arquiteto americano Frederick Fischer,

por Augustin Arteaga (diretor do Museu de Arte latino americana

de Buenos aires - Malba), o arquiteto Martin Foucade (autor do

projeto do Malba) e Walter Zanini (fundador e primeiro diretor do

MAC), declarou vencedor o projeto de Tschumi.

O procedimento deste concurso foi considerado por

significativa parcela da classe proficcional uma maneira ilegal de

contratação, considerando que o Museu é um órgão público, e que

por conta disso seu projeto deveria ser escolhido a partir de um
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processo tatalmente público, e ainda , que a contratação de

estrangeiros para desenvolvimento de projetos, desta maneira,

configuraria o exercício ilegal da profissão no país.

Esta não foi a primeira ocasião em que arquitetos

estrangeiros se viram envolvidos em trabalhos no país, temos

recentes exemplos de trabalhos desenvolvidos pelo escritório SOM

em São Paulo, e cada vez mais escritórios estrangeiros estão se

envolvendo na execução de projetos na cidade, mas certamente o

assunto ganhou destaque pela importância do edifício pretendido .

Segundo a imprensa (Jornal o Estado de São Paulo, 6 de

setembro de 2001), o promotor que acompanha o caso não observa

ainda “dano ao patrimônio público”, provavelmente por não haver

até o momento despesas efetivas que seriam, de todo o modo,

assumidas pela AAMAC (Associação dos Amigos do Museu de

Arte Contemporânea).

O Presidente do IAB-SP, Gilberto Belleza, manifesta-se na

mesma matéria, declarando que “se fosse um particular (a contratar)

eles poderiam contratar quem quisessem”, porém ressalta que o

MAC é um patrimônio público.

A questão envolve também o exercício ilegal da profissão

de arquiteto por estrangeiro não habilitado, fato que será agravado

pelo envolvimento no processo, em forma de “aliança”, de um

escritório nacional, para desenvolvimento do projeto e sua

aprovação junto aos órgãos legais competentes.

Tal envolvimento acarretará ao escritório e ao promotor

imputabilidades por acobertamento profissional uma vez que o autor

do estudo/projeto que já está comprovadamente realizado, é

inabilitado para tal no país e que a “aliança” mencionada, mesmo

envolvendo adaptação técnica por arquitetos habilitados não

acoberta o fato que a autoria da concepção é anterior à mesma.

Além dos instrumentos legais disponíveis, há ainda a

considerar todos os aspectos trabalhistas e tributários envolvidos.

Num momento em que assistimos a um significativo aumento

da solicitação de transparência na gestão pública, por todos os

segmentos da sociedade, é lógico que se espere que os profissionais

sintam-se compelidos a sair em defesa do concurso público como

mecanismo democrático e transparente de contratação de projetos

de ordem pública.

O fato é que, lançando mão dos mais diversos expedientes,

ocupantes de cargos públicos têm encontrado maneiras de burlar a

lei de licitações nessa área, contratando projetos públicos através

de entes privados como fundações e “Associações de Amigos”,

entre outraspossibilidades, ressuscitando a antiga prática do

favorecimento injustificado.

Transparência, democratização e possibilidades de se avaliar

o mérito dos projetos são alguns dos princípios que levaram a que

a difusão do mecanismo do concurso público não só fosse acolhida

pela lei brasileira, mas que figurasse também como uma das

finalidades estatutárias do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Se devemos confiar nas instituições regulamentadoras da
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sociedade, então devemos confiar que estes processos sejam

elaborados dentro de conceitos de lisura.

As recentes polêmicas a respeito da contratação pelo poder

público de projetos arquitetônicos com dispensa de licitação, através

do recurso à “notória especialização”, também deveriam ser

suficientes para alertar aos arquitetos que estamos sem uma política

efetiva nesse sentido.

O questionamento à contratação de nomes consagrados

através desse recurso torna-se ridículo ao direcionar o foco à

existência ou não da capacidade que justifique a dispensa em lei.

Se existe uma lei objetiva, esta não poderia permitir a

possibilidade de interpretações subjetivas, desvirtuando suas

intenções fundamentais.

Infelizmente, o esforço da categoria, com grande número

de profissionais mobilizados para participarem dos concursos

abertos, gerou uma lista de propostas não construídas, com

algumas poucas oportunidades bem aproveitadas.

A freqüente incompatibilidade entre a posição do júri e a

dos promotores é muitas vezes subestimada, sendo contornada

pelo artifício do “concurso de idéias”, onde o descompromisso com

a realização do projeto vencedor é institucionalizado já no edital.

O concurso pode trazer em si os vícios de uma concepção

bela-artista da arquitetura, onde o arquiteto entra com uma

proposição estética sobre um programa pré estabelecido sem o

compromisso com orçamentos disponíveis e outras condicionantes

importantes para a efetiva conclusão dos objetivos

desejados.(ANELLI, 2002)

Grande parte dos desafios nos quais os arquitetos poderiam

contribuir para o poder público, necessita de sua participação desde

o seu equacionamento, exigindo informação, estrutura e constância,

e não apenas uma grande idéia lançada, uma aposta para a

aprovação de um júri, um discurso bem articulado emoldurado por

imagens de impacto.

Esta série de declarações está colocada para ilustrar o quanto

ainda causa polêmica o assunto e o quanto ainda necessita ser

estudado e discutido sobre a realização e regulamentação dos

concursos de arquitetura e suas diversas formas de aplicação.

A história da regulamentação dos concursos na cidade,

panorama que pode ser  estendido para o restante do país, ainda

apresenta muitas lacunas.

A institucionalização das práticas adotadas é desejada, mas

requer uma classe unida que não pense apenas em resultados

imediatos.

A atitude recorrente dos profissionais é a revolta sobre os

resultados de um evento específico, depois que estes são

anunciados.

O caso do MAC passa justamente sobre esta questão. Não

seria o caso da classe se posicionar contrária ao concurso de

maneira mais organizada e corporativa, através de seus órgãos

representativos?
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Protestar nos meios de comunicação é louvável, mas sem

medidas efetivas, resultados não são alcançados.

Há alguns anos, o mesmo tipo de procedimento foi realizado

para o concurso do MUBE ( Museu Brasileiro da Escultura - 1987),

onde uma Associação de Amigos “patrocinou” um concurso privado,

num terreno público e com fundos conseguidos a partir da política

de beneficiamento de impostos para fins culturais - o que de certa

maneira também configura dinheiro público - sem causar tamanha

indignação.

Sobre o que protestamos então: pela organização do

concurso privado, pela participação de arquitetos estrangeiros ou

pela vitória de Bernard Tshumi ?

Infelizmente, protestos são lançados em todas as direções,

porém o que se espera, baseado em experiências anteriores, é

que não atinjam alvo algum.

Resta  agora esperar os desdobramentos deste evento. Será

que este concurso conseguirá concretizar seu objeto

adequadamente, com a realização do edifício, feito que os

concursos promovidos recentemente, com o apoio da classe

profissional, não têm conseguido?

O que se espera, acima de tudo, é que os questionamentos

lançados não sejam esquecidos, e que a classe profissional  não

se manifeste, a favor ou contra procedimentos, apenas quando do

lançamento de novos eventos polêmicos ou ainda, quando da não

concordância com os resultados publicados.

fig. 467
Projeto de Bernard Tshumi

fig. 468 e 469
Projetos de Arata Isosaki e
Eduardo de Almeida

fig. 470
Projeto de Paulo Mendes da Rocha
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06. Conclusões
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6.1 O porquê dos concursos em arquitetura

O legado dos concursos está relacionado à geração do

debate que proporciona e à possibilidade de exercer a crítica,

seja do estado das coisas, do ambiente arquitetônico, a

autocrítica de quem esteja fazendo-a ou a expressão de um

momento da história de um arquiteto.

Num concurso, os fatores subjetivos pesam da mesma

maneira que os objetivos e é nestes eventos que a questão da

técnica aliada e complementar aos critérios artísticos aparece

de maneira mais explícita.

O mérito de tais eventos reside na possibilidade de

reunião de uma amostragem ampla da produção contemporânea,

aliada a possibilidade do surgimento de uma arquitetura com

qualidade e inovação, que contribua para o desenvolvimento

da vanguarda do pensamento arquitetônico.

A necessidade de confrontar idéias e a capacidade de

gerar propostas, assim como de uma instância coletiva em que

uma parcela dos profissionais em atividade abordam um mesmo

tema e a democratização na distribuição das encomendas,

constituem motivações dignas para a prática dos concursos.

Podemos ainda catalogar razões de cunho mais

individualista do profissional,  como o desejo de competir, o sonho

de ganhar, de estar entre os melhores, a possibilidade de

alcançar uma encomenda de importante escala, que também

assumem um papel determinante na opção por assumir o

compromisso e o decorrente esforço que carrega consigo a

dinâmica de participação em um concurso.

Podemos somar a estes aspectos, a atração que implica

trabalhar para um cliente de presença velada, difusa, e que não

explicita suas preferências nem tem idéias prévias, numa relação

intermediada por profissionais de comprovada competência e

que, em teoria, teriam como único interesse a escolha da melhor

opção, para o melhor desenvolvimento da arquitetura.

No concurso, a encomenda se apresenta em forma escrita,

numa linguagem impessoal e desvinculada das típicas imagens

preconcebidas que caracterizam o contato entre cliente e

arquiteto, usualmente desenvolvido.

Este distanciamento e o desenvolvimento de uma relação

de anonimato, resultam no surgimento de um conjunto de projetos

com um importante componente de liberdade, transitando pelas

mais diversas tomadas de partido, as mais variadas linguagens

e formas de expressão.

Resulta lógico para o profissional competidor aguardar

que o promotor se apresente aberto a receber proposições, e

que estas sejam analisadas por um júri competente e idôneo

que busque nada mais do que a avaliação correta e a escolha

da melhor possibilidade de desenvolvimento.

Como este trabalho procurou caracterizar até então, o

mecanismo de escolha caracterizado pelo concurso tem na
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arquitetura uma fiel seguidora, seja a nível nacional ou

internacional.

Os concursos, ainda que processos constantemente

criticados e carentes ainda em nosso país de uma prática mais

regulamentada e coerente, continuam a convocar os

competidores para trabalharem com afinco, investindo na busca

pela vitória, e vêm recebendo uma resposta positiva de centenas

de profissionais que se debruçam sobre os desafios lançados.

Quando se reflexiona justamente sobre o tempo e os

recursos investidos pelo profissional, em contraponto com a

resposta efetiva  dos arquitetos, pode-se concluir que  o concurso

é um mecanismo fortemente válido e vigente no panorma da

arquitetura contemporânea.

A tomada de consciência do cenário sócio-cultural vigente

e do poder difusor da cultura mediática contemporânea são

aspectos que reafirmam também a validade do mecanismo do

concurso como ferramenta de projeto, já que os concursos se

impregnam das mensagens desse infinito mundo mediátíco, o

que, sem dúvida, dá margem a um forte desejo de

individualidade. (GAETA, 2000)

Talvez por estes motivos é que se classifiquem os

produtos gerados pelos concursos como as arquiteturas mais

singulares e próprias do arquiteto.

A importância de um estudo pormenorizado das

arquiteturas surgidas de tais eventos, vem ancorada não apenas

na relevância das tipologias usualmente desenvolvidas como

objeto de concursos, mas pelo que carregam da responsabilidade

do arquiteto pela sua criação no conjunto de propostas

apresentadas a cada um destes.

6.2 Os concursos e a formação do arquiteto

Neste contexto, torna-se fundamental para a compreensão

do processo do concurso o entendimento de suas peculiaridades.

Cada elemento inserido no processo tem sua função

específica, desde o promotor, que inicia o trabalho a partir de

uma solicitação programática, até o júri que delibera e finaliza o

processo. E entre as duas pontas do processo está o

envolvimento dos profissionais, que atuam no campo das idéias

e das discussões.

Finalizado o proceso de escolha do vencedor, o concurso

sai de sua esfera específica e, a partir daí, a relação entre cliente

e arquiteto volta para o campo normal da atuação profissional

dos envolvidos.

O papel do júri, como elemento finalizador de todo um

processo, representa uma grande responsabilidade. É preciso

compreender que o trabalho do corpo de jurados envolve um

trabalho em equipe, que na maioria das vezes não é integrada

voluntariamente, mas por designação.

Os jurados devem enfrentar o desafio, não apenas de
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colocar seu julgamento, mas de defender pontos de vista perante

uma provável incompatibilidade de opiniões. Porém, estes pontos

de vista devem ser construídos de forma respeitosa e prudente.

O que se espera é que o júri estabeleça um critério de

seleção criado a partir da coerente junção dos valores pessoais

de cada membro e do juízo conjunto que este corpo forma na

sua relação com o contexto dos projetos apresentados.

É claro que cada processo específico sofrerá influência

do que cada componente do júri traz em sua bagagem cultural,

aliado ao sistema de idéias desenvolvido a partir do contato

com as propostas, desenvolvido de maneira coletiva.

Este processo ainda é direcionado por suas relações com

as qualidades atemporais da arquitetura, que podem ser

discutidas em termos gerais como consistência projetual,

elementos de composição e proporção, aliados ainda a uma

valoração Iocal, que começa a se consolidar a partir do encontro

com as propostas, situação particular criada no concurso.

Em síntese, cada processo de julgamento é fruto de um

encontro único de pessoas e situações características, e talvez

seja este um dos motivos da dificuldade em se determinar um

consenso universal sobre esta atividade.

O júri deve ser firme nas suas convicções individuais e

coletivas, porém, aberto e receptivo às soluções inesperadas.

Parece absurda a idéia de sair em procura de um projeto que

cumpra com certos requisitos estabelecidos por antecipação, e

é terrível a possibilidade de alguém estar procurando

determinado autor.

O membro do corpo de jurados, assim como o concorrente

que apresenta um projeto, também precisa fazer valer, entre

outras tantas e de comprovada competência, a sua crítica pessoal

dos valores apresentados, baseado na sua vivência e seus

princípios. Neste aspecto, o jurado também coloca seu

testemunho para a posteridade, pois carrega consigo também a

responsabilidade sobre a criação futura.

Dada a resposabilidade do júri, parece normal que se

espere que o arquiteto desenvolva seus projetos pensando no

comportamento do corpo de jurados.

Pode acontecer de algum concursante forçar suas próprias

idéias em função de alguma suposta tendência do júri, numa

atitude que expressaria a sobre-valoração do resultado sobre a

as próprias convicções na busca de um prêmio social, da fama e

fortuna outorgada. Além disso, caracterizaria uma aposta um

tanto às cegas, pois como já discutido, por mais que sejam

conhecidas as possíveis posturas dos integrantes do júri, é da

particularidade da nova situação criada que nascerá a resolução

do julgamento.

Porém, se este tipo de atitude se generalizasse  perturbaria

a essência do sistema. Na medida em que a aposta seja feita

considerando uma suposta óptica dominante, desvirtua-se um

dos aspectos mais positivos do concurso que é a livre expressão
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de idéias e opiniões, o canal aberto a novos pontos de vista.

O que realmente deve importar para o competidor é a

convicção colocada na realização das coisas e a satisfação que

essa realização produz. Neste aspecto, faz-se fundamental

concretizar da melhor forma possível seu próprio pensamento,

seu sentir pessoal, sem aguardar o aplauso alheio. Felizmente,

é esta a prática que ainda parece predominar naqueles que

investem neste tipo de seleção.

O arquiteto, na maioria das vezes, e como pudemos

constatar em vários exemplos citados, busca acima de tudo a

aceitação de suas idéias, suas impressões, suas proposições

daquilo que acredita ser a melhor solução proposta.

Neste contexto, podemos situar propostas como as de

Flávio de Carvalho nos fracassados concursos para o poder

público em São Paulo, de Rino Levi para Brasília, dos

modernistas para o Edifício do Ministério da Educação no Rio

de Janeiro, dos funcionalistas no concurso para a Liga das

Nações Unidas em Genebra, entre outros tantos.

Mais do que resultados, o arquiteto parce estar sempre

em busca de uma superação pessoal, do confronto e discussão

de suas idéias. Os concursos podem ser considerados eventos

que nunca se perdem por completo.

Em certas ocasiões, o concurso de arquitetura parece

ser confundido com um ato desportivo, uma espécie de disciplina

olímpica, incluindo favoritos, ganhadores, perdedores e estrelas,

o que significa um lamentável erro.

O desporto mede capacidades e estabelece valores

absolutos, impondo marcas objetivas, enquanto que a natureza

do concurso deve ser completamente diferente, pertencendo ao

campo das opiniões.

O concurso é  um processo que trata da apresentação e

comparação de idéias, e neste caminho não se vence nem se

perde definitivamente. As idéias não são estritamente superáveis,

e nem sempre podem ser classificadas em melhores ou piores,

são diferentes e podem perdurar por mais ou menos tempo, com

uma vigência que pode chegar a ser cíclica.(SCHEPS, 2000)

É claro que em todo concurso podem aparecer propostas

imaturas ou mal desenvolvidas, que poderiam ser consideradas

como projetos errados e sem capacidade nenhuma de

desenvolvimento, porém estas, além de serem facilmente

descartadas de início, não influindo no debate suscitado, ainda

representam minoria nos eventos.

Um júri faz uma valoração circunstancial, constitui um

grupo de indivíduos capacitados, que interage com um conjunto

determinado de propostas, interpretando os projetos e definindo

o vencedor numa circunstância particular.

Como já mencionado, o resultado de um concurso surge

de um júri determinado, inserido num determinado contexto

cultural, teórico e de estéticas, o que faz com que sua deliberação

não tenha o valor absoluto muitas vezes a ele atribuído.
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Superadas estas questões, substituídas ou alteradas as

hierarquias dos parâmetros que determinaram a seleção de um

projeto vencedor, a percepção do concurso pode variar.

Podemos mencionar o notório caso do projeto de Le

Corbusier para a Sede da Liga das Nações em Genebra, onde

poderíamos considerar que o arquiteto foi favorecido pelo

resultado do concurso ao tê-lo perdido, dada a notoriedade

alcançada pelo seu projeto.

A docência permite também ao arquiteto a possibilidade

de explorar sistematicamente o campo da criatividade, de se

atualizar, de relacionar-se com diferentes gerações, de aprender

com os alunos e demais docentes. Porém, sua relação com os

concursos deve ser corretamente avaliada.

A participação em tais eventos propõem interessantes

complexidades e presta-se para o desenvolvimento do trabalho

em equipe, criando circunstâncias de crescimento. Entretanto,

não se pode avaliar um projeto acadêmico como quem delibera

um concurso, nem é válido o inverso.

O concurso interessa aos meios acadêmicos pelas

discussões e questões que carregam em si, como interessam

todas as demais manifestações de crítica do ofício.

Quanto à validade de sua utilização podemos considerar

que o concurso é um procedimento oportuno para certas

encomendas, mas não deve assumir o papel de ser a ferramenta

idônea para produzir a melhor arquitetura em qualquer

circunstância.

O concurso e o processo de projetação normal são

fórmulas diferentes de trabalho, pois o concurso caracteriza uma

instância explosiva, que começa e termina, é um processo com

um objetivo concreto, que é, antes do edifício concluído, a

superação dos concorrentes.

No concurso, a relação com o cliente está muito

mediatizada e orientada pela informação fornecida em suas

bases, por isso, é um formato de trabalho fechado, com muita

informação bloqueada, onde as equipes que estão discutindo o

mesmo problema desconhecem até o momento da abertura da

exposição as demais propostas desenvolvidas.

Talvez a possibilidade de desenvolver determinadas áreas

temáticas em processos projetivos sistemáticos, complementares

e contínuos, seja uma fórmula mais racional para produzir boa

arquitetura. O concurso, no entanto, fornece a riqueza de um

espectro de opiniões diversas sobre um tema, sob um mesmo

sistema de regras.

Nas bases de um concurso convencional, a informação

fornecida e o modo em que está orientada, tendem a dar uma

idéia das aspirações do cliente. Esta rigidez é uma das objeções

teóricas mais fortes que podem ser feitas aos concursos de

anteprojetos.

No processo usual de projetação, existe uma relação

fluente entre o contratante e o arquiteto que  produz uma
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permanente interação entre a arquitetura e o programa, criando

um sistema de alimentação mútua. Inversamente, no concurso

esta interação está cancelada e o programa é um dado fixo que

apresenta regras que não podem ser violadas.

Esta imobilidade pode acarretar obsolescência e

dificuldades de ajuste entre o ideal e o real, e é considerada por

muitos o motivo da descontinuidade de muitos processos.

Este talvez seja um dos mais relevantes obstáculos no

que diz respeito a aceitação do processo por uma gama maior

de promotores, que incluísse não somente órgãos ligados à

gestão pública e de objetos de fins culturais.

A seu favor, o concurso apresenta a característica de

democratização do acesso ao trabalho, mesmo se considerarmos

o elevado custo social e material que implica para os

profissionais, pois acena com a possibilidade de subversão das

tradicionais leis de mercado ou das práticas profissionais mais

enraizadas.

Participar de concursos pode chegar a ser uma

especialização dentro da profissão, não apenas no que diz

respeito ao apelo específico das apresentações, pois não se

trata apenas de lançar uma idéia e desenvolver um projeto sólido,

mas faz-se necessário defendê-lo de maneira persuasiva, ao

mesmo tempo que consistente, para conseguir captar a atenção

dos julgadores.

Esta especialização pode levar a distorções. A sedução

do discurso pode atingir um peso não suspeitado, e por isso

devemos ser prudentes, críticos e reflexivos ao realizarmos

leituras sobre este tipo de material.

A oportunidade de expressar e discutir idéias, a

possibilidade de acesso a encomendas variadas e a dinâmica

específica que imprime ao ato da projetação são os aspectos

mais positivos dos concursos, mas não podemos esquecer que

estes não podem ser a única via de produzir arquitetura de

excelência nem de conseguir o estímulo necessário para gerá-

Ia.

Esse estímulo deve nascer da vocação e da

responsabilidade com que se encara a profissão, que devem

ser aspectos mais importantes do que o simples reconhecimento

e auto promoção, ou ainda, a simples relevância de certas

tipologias.

O arquiteto precisa, antes de mais nada, desenvolver sua

prática profissional, que repousa nos atos diários característicos

do ofício e não ficar preso à espera pela “grande chance”, ou

pela “encomenda de peso”.

O concurso não pode ser encarado como uma prática

solitária, isolada da atuação profissional, com o risco do

profissional perder por completo o vínculo da arquitetura

encarada como atividade concreta, de utilidade pública, de

transformação.

Os projetos devem nascer do amor e do compromisso com
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o que se faz, seja por parte dos promotores ou dos profissionais

envolvidos com a prática arquitetônica, e não apenas da

promessa de notoriedade.

 6.3 Continuidade

Este trabalho procurou aglutinar as informaçãoes sobre

concursos, que se encontram muito dispersas, na tentativa de

formar um repertório que permitisse a observação da influência

destes eventos, de tradição comprovada, na prática profisisonal

contemporânea.

A criação deste repertório justifica-se pelo considerável

aumento de eventos realizados a cada ano, e da sua utilização

também crescente por parte dos profissionais em busca de

trabalho ou simplesmente satisfação pessoal.

A situação atual do mercado de trabalho no país, e

particularmente na cidade de São Paulo, configura um mercado

difícil, concorrido e concentrado entre uma parcela minoritária

da classe profissional.

Neste contexto, o concurso pode significar para uma boa

parcela de profisisonais, jovens ou não, uma possibilidade de

vencer obstáculos estabelecidos, e é justamente neste aspecto

que está o risco de que os concursos virem “muletas” do

mercado, criando um círculo vicioso, onde profissionais e

promotores busquem fugir de suas responsaabilidades,

amparados no caráter benéfico da realização de concursos,

justificando assim a recusa de encarar as obrigações profisionais

inerentes da prática.

É preciso o policiamento de ambos os lados para que não

proliferem, como vem acontecendo nos últimos tempos, eventos

“pagadores de prêmios”, que não saem do campo das idéias e

portanto não conseguem também alavancar discussões sérias,

caindo no vazio das apresentações de impacto.

O caso da França, discutido na capítulo 3,  pode ser um

bom exemplo a ser seguido, sobretudo porque mostra que a

correta inserção do concurso com prática profissional, é um

processo trabalhoso, delicado e lento, onde acertos e erros

acontecem por certo, mas é apenas a partir da observação destes

que o sistema pode sofrer melhorias e conquistar a confiança

dos envolvidos.

A realização dos projetos frutos de concurso é peça

fundamental para que se possa eleaborar uma crítica criteriosa

sobre sua validade.

A historiografia arquitetônica apresenta diversos casos

em que a não construção dos resultados se tornou célebre, mas

estas só são válidas enquanto excessões, inseridas em todo um

contexto realizado. O estudo de “arquiteturas perdidas “ é

interessante, porém até certo ponto.

Se encarados como eventos catalizadores de discussão,

um cuidado especial deve ser dado com a divulgação dos
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resultados obtidos, para que esta característica não se dissipe.

Felizmente, alguns canais já vêm se apropriando deste

papel de divulgadores. Aqui cabe salientar a louvável iniciativa

da Romano Guerra Editora Ltda, que através do portal

especializado em arquitetura, urbanismo, arte e cultura, Vitruvius,

vêm dedicando sempre espaço para a divulgação dos resultados

de concursos, de maneira minuciosa e criteriosa, com

abundância de informações.

Esta iniciativa vem preenchendo a lacuna das publicações

especializadas, revistas de grande circulação, que reservam

cada vez menos espaço para o assunto.

Por outro lado, os próprios promotores começam a se

interessar pela divulgação. Como exemplo recente temos o caso

do Prêmio Usiminas - concurso para a sede do Grupo Corpo -

que além de disponibilizar via internet os resultados, está

desenvolvendo uma publicação, através da Editora AP, dos 25

(vinte e cinco) projetos selecionados para a última etapa de

julgamento, juntamente com os 05 (cinco) classificados para a

segunda etapa do concurso.

Porém, é fundamental que esta divulgação não se limite

à iniciativa dos próprios promotores, com o riso de se cosntruírem

pareceres viciados e que não contemplem diversos pontos de

vista.

A leitura do caso específico da cidade de São Paulo,

possibilitou a criação de um panorama de interesse.

Pudemos perceber a participação efetiva de jovens

profissionais e, entre eles podemos citar como exemplo o UNA

Arquitetos, que teve uma participação expressiva nos eventos

da década de 90 e recentemente venceu o Concurso para o

Teatro Laboratório da Unicamp, em Campinas (2002).

Este aspecto porém, não excluiu a participação de

profissionais consagrados e mais experinetes como por exemplo,

Hector Vigliecca, vencedor do concurso da Fapesp (1998).

É lamentável o fato de que na cidade tão pouco tenha

sido construído como resultado da realização de concursos e,

devemos salientar a não realização justamente daqueles que

foram mais alardeados, os de caráter urbano, utlizados muitas

vezes com caráter meramente propagandístico.

Esta é uma prática que não deve se estabelecer e traria

enorme prejuízo ao estabelcimento dos concursos como

processos  válidos de produção.

Fator preocupante também, diz respeito a desvalorização

progressiva das atas dos júris.

A ata deveria ser o documento final e mais importante

dos concursos, nela se exerceria também um tipo de critica

expressa no julgamento dos trabalhos, mas o que se percebe  é

uma diminuição cada vez maior de seu conteúdo, sempre sucinto

demais, apresentando comentários genéricos que poderiam ser

aplicados facilmente a qualquer um dos projeto apresentados,

premiados ou não.
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É frequente que se encontre uma mera descrição do

cronograma de julgamento, com horários de pausa e tempo de

duração das discussões, muito pouco se falando da arquitetura

proposta.

No momento de finalização deste trabalho, tive contato

com a ata de julgamento do já citado concurso para o Teatro da

Unicamp, da qual trasncrevo alguns trechos para ilustrar estas

colocações:

“ Às 19:00 horas do dia 06 de maio, segunda-feira, foi aberta a sessão de
julgamento pelo presidente do IAB/SP, arquiteto Gilberto Belleza, com a presença do
presidente do Núcleo Campinas (...)

(...) O presidente do IAB/SP saudou a todos os presentes e fez uma
apresentação formal de todos os membros julgadores. A seguir o arquiteto Gilberto
Belleza informou a Comissão julgadora que foram inscritos 160 concorrentes. Foram
entregues 83 propostas dentro do prazo legal. Após o pronunciamento do presidente
do IAB/SP, iniciou-se os trabalhos da sessão de julgamento do Concurso, com a
permanência somente dos membros da Comissão julgadora e do Coordenador.

A seguir os membros da Comissão julgadora tomaram ciência dos trabalhos
e procederam um exame detalhado das 83 propostas. A sessão do dia 06 de maio
foi encerrada às 22:00 horas.

No dia 07 de maio, terça-feira, às 9:00 horas, a Comissão julgadora retomou
os trabalhos com o repasse do exame detalhado das propostas. A sessão foi suspensa
das 13:00 às 14:45 horas, para intervalo do almoço. Retomado os trabalhos, a
Comissão julgadora escolheu 43 propostas que satisfizeram as exigências do editar
e as condições técnicas do teatro. Estes trabalhos foram os de números (...)

(...) Após esta primeira fase, dentre as 43 propostas examinadas e escolhidas,
permaneceram 08 trabalhos, seja por proporem uma interpretação conveniente do
programa de necessidades, apresentarem uma adequada conexão com as
edificações do Instituto de Artes e demais áreas. Estas propostas foram as de números
05, 11, 17, 19, 48, 49, 68 e 75.

A sessão do dia 07 de maio foi encerrada às 22:00 horas. No dia 08 de
maio, às 9:00 horas, quarta-feira, iniciou-se o exame das 08 propostas que
permaneceram. A Comissão julgadora por unanimidade escolheu a proposta n°05

como 10 lugar, na medida que apresenta melhores soluções em relação aos critérios
adotados acima expostos. Foram escolhidos para 2° lugar a proposta n° 49, e para
3° lugar a proposta n° 17. Propostas bem definidas e apresentadas com clareza. A
Comissão lulgadora resolveu conceder cinco menções honrosas às propostas que
participaram até o final do julgamento, que são as de números 11, 19, 48, 68 e 75.”

Não cabe julgar se o projeto vencedor foi merecedor ou

não da premiação, nem mesmo a capacidade do júri formado

por profissionais de competência reconhecida, mas não seria o

caso de se dedicar mais atenção a um documento tão importante,

que no mínimo interesaria aos autores das 83 (oitenta e três)

propostas apresentadas? A participação no concurso denota a

vontade não apenas de apresentar um projeto para o julgamento

mas, de participar de um simpósio de idéias que tem na

apresentação de seus resultados o seu ápice.

Não parece um pouco óbvio afirmar que as propostas

escolhidas para uma disputa final apresentavam “uma

interpretação conveniente do programa de necessidades”, e “uma

adequada conexão com as edificações do Instituto de Artes e

demais áreas”, assim como, afirmar ter sido escolhido o vencedor

por apresentar as “melhores soluções em relação aos critérios

adotados acima expostos” ?

Em livro recentemente lançado, Ruth Verde Zein (1991)

tece comentários sobre dois concursos que chamavam sua

atenção: para a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro e para o

SESC Nova Iguaçú, ambos realizados em 1985.

Para ela, chamava atenção justamente o fato de um ter



270

alcalçado seu objetivo com a construção do edifício ( SESC) e o

outro nem sequer ter um resultado anunciado. O que levaria

então ao fracasso ou sucesso de tais eventos?

O concurso da biblioteca gerou muita espectativa, com a

participação de mais de 300 concorrentes. As propostas pecaram

ao buscar um ineditismo que se mostrou vazio e, diante do baixo

nível dos trabalhos encaminhados, o júri perferiu se ausentar,

sem declarar vencedor.

Já o concurso para o SESC apresentava um escopo mais

modesto, despertando um interesse menor, com apenas 62

(sessenta e dois) trabalhos apresentados. Obteve porém um

resultado mais objetivo e chegou a conclusão do objeto

pretendido.

Entre as possíveis razões dos diferentes resultados,

podemos colocar que um deles deu certo por considerar

ingredientes da experiência acumulada, aliados à vontade de

abrir novos horizontes e dosados de maneira razoável. O cliente

não queria parecer inovador mas o foi, na medida em que estava

disposto a aceitar o novo, desde que adequado a seu padrão e,

o júri soube entender que seu papel não era emitir um juízo de

gosto pessoal, mas indicar a arquitetura mais apropriada às

condicionantes e limitações do lugar e do programa.

Entre outras questões ZEIN coloca não acreditar que os

concursos sejam “a panacéia absoluta contra os males da

arquitetura”, considera que “uma coisa é o que os concursos

são, outra o que eles querem ser e outra ainda o que eles

poderiam ser”.

Concluindo, faz-se necessário que, entre todos os fatores

elencados e discutidos, deixemos para trás o mito de que os

concursos podem transformar a arquitetura num passe de

mágica, promovendo rupturas imediatas no fazer e pensar

contemporâneo.

Não é possível uma ruptura desvinculada da experiência

acumulada a partir do fazer, das realizações decorrentes e do

contínuo aprendizado que consiste a essência da prática

arquitetônica.
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