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EDITORIAL
O Informativo FAUUSP é um canal de comunicação interno à
comunidade FAU e dela com a sociedade, no sentido de divulgar as
principais atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão
realizadas na Faculdade, assim como outras de cunho
administrativo e de apoio técnico.
Neste primeiro número do ano de 2017, apresentamos na
seção Ensino e Pesquisa , texto encaminhado pelo Prof. Gil Barros,
sobre palestra ministrada pelo Prof. Zanettini na FAU, assim como
relato feito pela profa. Myrna Nascimento sobre visita dos alunos da
disciplina AUP - 2414 - Projeto de Produto VII - Edifício, ao Centro
Universitário Maria Antônia.
Na seção Cultura e Extensão, publicamos texto referente ao
Workshop Internacional KEA + SENAC +FAUUSP realizado pela
profa. Myrna Nascimento.
Na seção Divulgação, são apresentados os prêmios ganhos por
docentes, alunos de graduação e pós e ex-alunos da FAUUSP, o que
sempre é motivo de muita alegria e reconhecimento pela
comunidade FAU. Replicamos ainda dois artigos publicados na
revista ArchDaily; o primeiro sobre premiação recebida pelo prof.
Paulo Mendes da Rocha junto ao RIBA e o segundo publicado na
revista sobre o edifício da FAU.
Aqui comunicamos também notícias sobre concursos em
andamento.
Em seção denominada Produção Docente, divulgamos lista de
registros da produção docente e técnica da FAUUSP cadastrados no
Banco Dédalus, de responsabilidade do Serviço de Biblioteca da
FAU, com o objetivo de tornar essa produção mais visível para todos
nós.
Na seção Eventos, são mencionados os livros publicados por
docentes, assim como revistas e periódicos que contam com
colaboração expressiva dos mesmos.
Agradecemos desde já a colaboração dos autores de textos e
relatos apresentados nesse boletim e lembramos que esse veículo
está à disposição para toda a comunidade na divulgação de toda e
qualquer iniciativa dentro do escopo ensino/pesquisa/extensão.
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ENSINO / PESQUISA
Palestra do Prof. Zanettini na FAUUSP
Por Prof. Dr. Gil Barros, Departamento de
Tecnologia
No dia 27 de outubro de 2016 o Prof. Siegbert Zanettini
proferiu uma palestra na FAUUSP onde versou sobre sua prática
profissional, como parte das atividades da disciplina AUT 0520 Prática Profissional e Organização do Trabalho, coordenada pelos
professores Rosaria Ono e Gil Barros.
O Prof. Zanettini tem mais de 50 anos de atuação profissional
como titular da Zanettini Arquitetura, onde já desenvolveu mais de
1.200 projetos. Desde a Maternidade Vila Nova Cachoeirinha nos
anos 1960 até projetos de “alta complexidade” recentemente
desenvolvidos nas áreas de saúde, indústria e centros tecnológicos,
o Prof. Zanettini sempre demonstrou uma postura de vanguarda,
sendo pioneiro tanto nas questões de sustentabilidade quanto no
uso de aço na construção. Em paralelo à sua atividade profissional o
Prof. Zanettini também teve mais de 40 anos de atuação na
academia onde começou como professor da Cátedra N° 14 “Projeto
I” na FAUUSP até se tornar Professor Titular.
Durante a palestra o Prof. Zanettini apresenta algumas
reflexões sobre a profissão e sua evolução. Começa comentando a
ampliação do campo de atuação do arquiteto na atualidade,
inclusive aumentando seu impacto social, e defende uma
reaproximação entre a arquitetura e engenharia. Além disto acredita
na integração entre as disciplinas desde o início do projeto e
enfatiza que o arquiteto deve ser o profissional que tem uma visão
mais holística e integradora entre as diversas áreas envolvidas em
um projeto. Propõe também que, mais do que trazer soluções de
problemas pontuais, o arquiteto deve saber ouvir o usuário e
também auxiliar o cliente como um consultor estratégico para as
questões relativas ao ambiente construído.
Ao comentar sobre seus projetos, cita o início do uso de
estruturas metálicas no Brasil, onde foram utilizados até trilhos de
bondes tendo em vista a falta de perfis adequados à construção.
Explica que sua ênfase em edifícios chamados de “alta
complexidade” acabou sendo uma decorrência natural de sua forma
de trabalhar, ao invés de uma escolha intencional.
Também comenta algumas obras específicas, como o Centro
de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes) da Petrobras, projeto de
alta complexidade que teve mais de 30 equipes e quase 260
profissionais envolvidos. Segundo o Prof. Zanettini neste projeto não
foram feitos projetos “complementares”, mas o que ocorreu foi um
projeto integrado, com a participação ativa e criativa das diversas
equipes, cada uma com sua especialidade e contribuição particular.
Para falar um pouco desta participação e da integração que ocorreu
entre as equipes a palestra também teve a participação da Profa.
Joana Carla Soares Gonçalves, que coordenou a equipe do LABAUT
da FAUUSP, uma das equipes colaboradores do projeto.
A palestra faz parte da proposta da disciplina de prática
profissional, que regularmente traz profissional do mercado para
falar sobre seu percurso profissional. A palestra foi registrada em
vídeo e está disponível no site do Intermeios da FAUUSP através do
endereço: http://www.intermeios.fau.usp.br/midia/4416790
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Visita técnica dos alunos do curso de
DESIGN da FAU
Por Profa. Myrna Nascimento, Departamento de
Projeto.
Foi realizada uma visita técnica dos alunos do curso de
DESIGN da FAU em 23 de março de 2017, com a finalidade de
conhecer o estudo de caso sobre o qual será desenvolvido o tema
da disciplina AUP - 2414 - Projeto de Produto VII - Edifício,
ministrada pelos professores: Myrna de Arruda Nascimento e Paulo
Eduardo Fonseca de Campos.
Neste semestre, os professores adotaram o Edifício Joaquim
Nabuco – do Centro Universitário Maria Antônia-USP, como espaço a
ser estudado para o projeto voltado ao design de equipamentos,
instalações, mobiliário e componentes construtivos para instituições
culturais e educacionais.
As propostas conjecturadas pelas equipes de alunos, do curso
de Design e da Arquitetura e Urbanismo, para propor usos e
distintas atividades a serem desenvolvidas no edifício selecionado,
devem considerar o caráter flexível e multiuso que caracteriza o
projeto arquitetônico em questão. Assim, portabilidade,
empilhamento, multifuncionalidade, facilidade na montagem e
desmontagem, e a modulação, são exemplos de atributos desejados
nos equipamentos propostos.
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CULTURA E EXTENSÃO
5º Workshop Internacional KEA + SENAC
+FAUUSP
Realizou-se, entre os dias 15 e 24 de fevereiro de 2017, o
5º Workshop Internacional KEA + SENAC +FAUUSP, atividade
conjunta entre docentes e discentes da KEA (COPENHAGEN
SCHOOL OF DESIGN & TECHNOLOGY) + Centro Universitário
SENAC (Design e Arquitetura e Urbanismo) + FAUUSP (Design e
Arquitetura e Urbanismo).
As atividades de integração do grupo incluíram visita à
EMBRAER, e passeio cultural e cientifico com o Giro Cultural
(figuras 1 a 3) , programa da Pró Reitoria de Cultura e Extensão da
USP, no roteiro A USP e a São Paulo modernista

Com o tema “Organic City: crossing memories and weaving
tomorrows” ( Cidade Orgânica: memórias depuradas e futuros
desenhados), os alunos, organizados em grupos mistos com
representantes das três Instituições de Ensino, trabalharam com o
acervo de bens materiais e imateriais do Museu da Cidade, cuja
natureza, fragmentada e configurada pelo grupo de edifícios e
eventos urbanos históricos da cidade, ofereceu oportunidade
singular para os participantes (re) conhecerem a metrópole, sob
várias estratégias de aproximação, contato e propostas de
intervenção.
A demanda, apresentada pela equipe do Museu da Cidade,
sinalizava a necessidade de trabalhar o sentido de unidade do
conjunto, elaborando mecanismos e ações, físicos e virtuais, capazes
de transformar a percepção da sociedade sobre a Instituição.
Nesta edição, além dos apoios das diretorias da KEA, SENAC e
FAUUSP, o evento teve apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão,
e da diretoria do Centro Universitário Maria Antônia, professores
Myrna de Arruda Nascimento e José Nicolau Gregorin, adotando-se
o órgão como local estratégico para a abertura do evento,
apresentação da palestra da diretora do Museu da Cidade, Andréa
Dias Vial, sobre a constituição e acervo do Museu a ser trabalhado
5

pelos alunos, e também sobre as atividades do setor educativo dos
edifícios a serem visitados pelos mesmos. Além da abertura, o Salão
Nobre do CEUMA sediou, no dia 22 de fevereiro, a discussão e
avaliação das propostas em desenvolvimento. A atividade contou
com a presença da equipe do corpo técnico do Museu.

Através de visitas guiadas aos edifícios e sítios, pesquisa, e
levantamento de reminiscências, flagradas em objetos, documentos
impressos e iconográficos, materialidades e espacialidades, os
alunos apresentaram propostas de intervenção, que foram
apresentadas no Centro Universitário SENAC, em cerimônia aberta à
comunidade acadêmica e aos representantes do Consulado
Dinamarquês em São Paulo, e das diretorias das Instituições
envolvidas no Workshop.
As atividades foram coordenadas pelos docentes Myrna
Nascimento (FAUUSP e SENAC), Ralf Flores (SENAC) e Adriano de
Luca (SENAC), e Morten Stövegaard (KEA).

6

DIVULGAÇÃO
Premiação
Paulo Mendes da Rocha recebe a Royal
Gold Medal de Arquitetura 2017
Por Romullo Baratto

Paulo Mendes da Rocha. Image © Morley
von Sternberg. Cortesia de RIBA
O Royal Institute of British Architects (RIBA) premiou esta noite,
01 de fevereiro de 2017, Paulo Mendes da Rocha com a Royal
Gold Medal de Arquitetura 2017.
Concedida em reconhecimento ao conjunto da obra, a Royal
Gold Medal é dada a uma pessoa ou grupo de pessoas que tiveram
uma significativa influência “seja direta ou indiretamente no avanço
da arquitetura”. Concedida desde 1848, entre os premiados em
outros anos estão Zaha Hadid (2016), Frank Gehry (2000), Norman
Foster (1983) e Oscar Niemeyer (1998), único brasileiro além de
Mendes da Rocha a receber a honraria.
Nascido em Vitória-ES em 1928, Paulo mendes da Rocha
obteve reconhecimento internacional por sua significativa
contribuição à arquitetura. Construiu diversos edifícios culturais
notáveis, grande parte inseridos no que se convencional chamar de
estilo brutalista, com concreto aparente e acabamentos duros. Em
1957, concluiu sua primeira grande obra, o Clube Atlético
Paulistano, que deu seguimento a outros grandes projetos, como
a Capela de São Pedro (1987), o Museu Brasileiro de Escultura MuBE (1988), a Praça do Patriarca (1992-2002), a remodelação
da Pinacoteca do Estado (1993) e o Centro Cultura da FIESP
(1997).
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MuBE. Image © Nelson Kon. Cortesia de RIBA

Apesar de sua reputação internacional, são poucas as obras
de Paulo Mendes da Rocha construídas fora do Brasil, notadamente
o Pavilhão do Brasil na Expo ’70 em Osaka, Japão, e o Museu
Nacional dos Coches (2015) em Lisboa, Portugal.
A presidente do RIBA e presidente do comitê de seleção, Jane
Duncan, comentou:
“A obra de Paulo Mendes da Rocha é muito incomum em
comparação com a maioria dos arquitetos mais celebrados do
mundo. Ele é um arquiteto com uma incrível reputação
internacional, no entanto, a maioria de suas obras-primas estão
construídas exclusivamente em seu país natal. Revolucionário e
transformador, a obra de Mendes da Rocha tipifica a arquitetura do
Brasil da década de 1950 - concreto exposto e belamente
trabalhado.”
“Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto de nível mundial e
uma verdadeira lenda viva; estou muito satisfeita em oferecer a ele
a Royal Gold Medal, a maior honraria mundial da arquitetura.”
Paulo Mendes da Rocha comentou:
“Após tantos anos de
trabalho, é uma imensa
alegria receber este
reconhecimento do Royal
Institute of British Architects
pelas contribuições que
minha obra e experimentos
trouxeram ao progresso da
arquitetura e sociedade.
Gostaria de mandar
calorosas saudações a todos
aqueles que compartilha de
minha paixão, em particular
os arquitetos britânicos, e
gostaria também de
compartilhar este momento
com todos os arquitetos e
engenheiros que
colaboraram em meus
projetos.”
Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Image © Nelson Kon. Cortesia de RIBA
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Clube Atlético Paulistano. Image © Arquivo PMDR. Cortesia de RIBA

Dentre as honrarias já recebidas por Paulo Mendes da
Rocha estão o Prêmio Mies van der Rohe (2000), o Prêmio Pritzer
(2006), o Leão de Ouro da Bienal de Veneza por sua
trajetória (2016) e o Prêmio Imperial do Japão (2016).
Disponível em : http://www.archdaily.com.br/br/804503/paulomendes-da-rocha-recebe-a-royal-gold-medal-de-arquitetura-2017

7ª edição do Schindler Global Award (SGA)
Um grupo de três estudantes da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de São Paulo (FAUUSP) conquistou o 1º lugar da
sétima edição do Schindler Global Award (SGA), premiação
promovida pelo Grupo Schindler. Os vencedores foram anunciados
em cerimônia ocorrida em 25 de abril, no Monte Líbano, em São
Paulo, com a presença do prefeito da cidade, João Doria, e de
executivos do setor.
O prêmio incentivou estudantes de todo o mundo a pensar em
soluções de arquitetura e design urbano para a área do Ceagesp e
reconheceu os doze grupos que melhor atenderam ao desafio de
apresentar soluções urbanísticas, considerando o potencial da nova
região e a integração ao contexto local, fortalecendo a cidade e a
área como um todo. A região escolhida como objeto do prêmio
possui projetos em andamento para transferência do complexo da
Vila Leopoldina para outra região, o que deixaria 700 mil m² livre
para receber propostas de desenvolvimento urbano.. Os campeões
desta edição receberam prêmios que superam US$ 100 mil. Além
dos vencedores, outro grupo de brasileiros se destacou e recebeu
menção honrosa, ao lado de estudantes da Suíça (segunda
colocação), China (terceira posição), Estados Unidos, Eslovênia e
Liechtenstein.
“É a primeira vez que um país das Américas sedia o Schindler
Global Award. Estamos muito orgulhosos por termos estudantes
representando o país de forma tão positiva. Todos os participantes
estão de parabéns. O objetivo principal do prêmio, de promover
excelentes soluções de urbanismo, foi alcançado por todos”, declara
Andre Inserra, Presidente para as Américas do Grupo Schindler e
Presidente da Atlas Schindler.
Os trabalhos foram julgados por profissionais ligados à área de
arquitetura e urbanismo e de renome nacional e internacional,
como os brasileiros Ciro Biderman, Adriana Levisky e Carlos Leite, e
os internacionais Hubert Klumpner e Paola Viganò, que estiveram
reunidos no Brasil no início do ano para avaliar os projetos e eleger
os vencedores. No total, foram 10 meses de competição, com
análise de mais de 150 trabalhos que representaram 46 países. Os
12 projetos vencedores compõem um livro que descreve as
sugestões de mudança para a região.
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Vencedores da 7ª edição do Schindler Global Award:
1º lugar: Brasil - FAUUSP – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Estudantes: Eduardo Ganana, Luiz Boschi Grecco e Jessica
Luchesi. Orientação: Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves
2º lugar: Suíça - ETH Zurich
Estudantes: Niti Malik e Alisa Labrenz. Orientação: Prof. Dr.
Marc Angélil, Guillaume Dopchie, Guillermo Dürig, Marcin
Ganczarski, Ciro Miguel
3º lugar: China - Fujian University of Technology (FJUT)
Estudantes: Jianfeng Lin, Luqing Liu, Yangwenbo Xue e
Fenghuang Zheng. Orientação: Dr. Chia-Peng Chou, Prof. Zhihong
Yu, Prof. Zheng Wu, Wei Xu
1ª Menção Honrosa: Brasil - Fundação Armando Alvares
Penteado
Estudantes: Jorge Saliba Abdalla, Carol Almeida, Fábio Alberto
Alzate Martinez, Renata Arcelli Doro, Fernanda Barreiros Rosa,
Giovanna Lis Bellinello, Lívia Biaso Bacha Martins, Andrea Calderon
Lama, Tales Eduardo Ferretti Pacheco, Isabella Ganme, Maria Teresa
Muniz da Silva, Carolina Pessoa de Souza Bitelli e Eric Eduardo
Ribeiro Senedese. Orientação: Prof. Sérgio Sandler.
2ª Menção Honrosa: Estados Unidos - New Jersey Institute of
Technology
Estudantes: Spoorthi Bhatta, Guan Yi Chuah, Thomas Dores,
Alexis Luna, Brian Mourato, Brandon Muir, Chit Yee Ng, Pier Paolo
Pala, Kanisha Patel, Elliott Perez, Vinh Phung, Christopher Santos,
Roman Schorniy, Liliana Torres, Chau Tran. Orientação: Prof. Dr.
Jesse LeCavalier.
3ª Menção Honrosa: Eslovênia - : University of Ljubljana,
Biotechnical Faculty, Department of Landscape Architecture
Estudantes: Urška Eler, Dominik Jakša, Nina Jakša, Tjaša
Kimovec. Orientação: Prof. Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Tomaz
Pipan.

Sobre o Schindler Global Award
Uma das competições pré-profissionais mais importantes do
mundo, o SGA é voltado a alunos do último ano de graduação ou de
mestrado dos cursos de arquitetura, paisagismo, design e
planejamento urbano.
O prêmio propõe o desafio de usar a mobilidade como um
catalisador para a mudança, incluindo concepção de espaços
públicos e infraestrutura, com ênfase à integração da população aos
elementos urbanos e uso dos espaços.
A premiação é realizada a cada dois anos pelo Grupo
Schindler, líder global em elevadores, escadas rolantes e serviços
relacionados, em colaboração com o Instituto de design urbano da
ETH Zurique, liderado pelo arquiteto holandês Kees Christiaanse,
arquiteto holandês conhecido por seu trabalho em planejamento
urbano. O Schindler Award 2004 foi realizado em Bruxelas, na
Bélgica, e seguiu com edições de sucesso nas cidades de Paris, na
França (2006); Viena, na Áustria (2008); Berlim, na Alemanha
(2010); Berna, na Suíça (2012) e Shenzhen, na China (2015).
Segundo o professor Kees Christiaanse, o Brasil é um local
interessante para realização do Schindler Global Award porque tem
uma posição intermediária entre todos os tipos de condições globais.
“Há um grande potencial para futuras e significativas estratégias
urbanísticas no país, tanto pelo lado do patrimônio e das tradições
quanto pelos enormes problemas existentes”, explica.
por Bruna Vandeli da Aproach Comunicação Integrada .
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Concursos
10 ª edição do Concurso CBCA de Projeto em Aço
para Estudantes de Arquitetura 2017.
O CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço tem a honra
de anunciar o lançamento do concurso, de abrangência nacional, e
direcionado para estudantes de Arquitetura com o suporte de um
professor orientador.
Concurso CBCA 2017 para Estudantes de
O vencedor do “Concurso
Arquitetura
10º
Arquitetura” participará como representante do Brasil, do “10º
Concurso ALACERO de Diseño en Acero para Estudiantes de
Arquitetura 2017
2017” organizado pela ALACERO – Associação
Latino-Americana do Aço
Aço.
O Concurso CBCA, que tem a sua própria organização e
premiação, é uma etapa do Concurso ALACERO, que tem
abrangência latino-americana. A equipe vencedora do Brasil
concorrerá com equipes vencedoras dos países membros da
gentina
ALACERO, como Ar
Argentina
gentina, Chile
Chile, Colômbia
Colômbia, Equador
Equador, México
México,
Peru
Peru, República Dominicana e Venezuela
Venezuela.

Objetivos do concurso
· Apoiar o desenvolvimento da Arquitetura como disciplina
fundamental da construção do Habitat nos países participantes.
· Promover o trabalho em equipe de professores e alunos,
conjugando o acadêmico e profissional, investigando e projetando
sobre o tema do concurso.
· Promover o conhecimento do aço como componente de
sistemas construtivos, incentivar a investigação em torno do seu
enorme potencial, suas tecnologias e aplicações na construção, tais
como em fundações, estruturas, vedações, coberturas, revestimentos
e o seu desenvolvimento em uma concepção arquitetônica e
estrutural apropriada.
· Promover o vínculo de professores e alunos com o CBCA –
Centro Brasileiro da Construção em Aço.
· Estimular o trabalho criativo dos alunos que orientados pelos
seus professores possam levar as estruturas ao limite de suas
possibilidades, baseados no conhecimento das propriedades do aço.

Calendário
· Inscrições para participação – de 06 de fevereiro a 25 de julho
· Encerramento das inscrições – 25 de julho
· Consultas ao Regulamento – até 10 de agosto
· Período para recebimento dos trabalhos via eletrônica –
de 01 a 10 de agosto
· Divulgação do vencedor do Concurso CBCA – 04 de
setembro
· Premiação dos vencedores do Concurso CBCA – data a
ser definida
Informações : http://www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura/
index.php

Concurso Cultura: Mobilidade para o Campus
A USP, por meio da Superintendência de Gestão Ambiental,
está promovendo um Concurso Cultural para eleger a melhor
proposta para Soluções de Mobilidade para o Campus da Capital CUASO.
Edital em : http://www.fau.usp.br/noticias/30_03_editalconcurso-sustentabilidade_mobiusp-final.pdf
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AD Classics: Faculty of Architecture and Urbanism,
University of São Paulo (FAU-USP) / João Vilanova
Gutiérrez.
Artigas and Carlos Cascaldi , by Catalina Gutiérrez
alletta
Translated by Matthew V
Valletta
alletta.
Matéria publicada em Novembro de 2016.

This piece of Brazilian architecture was conceived in 1961 by
São Paulo architects João Batista Vilanova Artigas and Carlos
Cascaldi. Together with the architectural movement of the Paulista
School, they form part of the most important history of São Paulo,
because of the large amount of works they constructed there and the
recognition of many of them at an international level.
The project is based on the idea of generating spatial
continuity. Therefore, its six levels are linked by a system of ramps in
an attempt to give the feeling of a single plane and favor continuous
routes, increasing the degree of coexistence and interaction
among those who use it.
The space is open and integrated, avoiding divisions and
making it a functional place. It was imagined as a large, free, and
central space with its functional areas distributed all around.

© flickr FADB. Used under Creative Commons

There are no
entrance doors or small
spaces, the intention
being the generation of a
space in where you can
perform any activity that
you need to.
Concrete in
appearance with simple
finishes, the building
responds to the

characteristics of a space suitable for a school of architecture, as a
place of practice and learning for students.

The structure needed to express
the grace with which the materials give
shape to the building, in addition to
allowing ample lights and simple
shapes to highlight the image of the
building’s lightness, despite the weight
and the force that it exerts on its
environment, which makes it resemble
Brutalism architecture.
© OWAR Arquitectos

12

© OWAR Arquitectos

The architects, the founders of the School of Architecture and
Urbanism of the University of São Paulo, adopted the reinforced
concrete as a plastic and constructive language that gives rise to
volumes sustained in complex structures of great light. Based on the
technical possibilities of the material, its projects and works entail a
willingness to be examples of contributing to the technical and
social development of the country, and the city of São Paulo’s
ambition to be the economic and industrial center of Brazil.

© OWAR Arquitectos

Architect: João Vilanova Artigas - Carlos Cascaldi Location:
Sao Paulo, Brazil Project Year: 1961 - 1968 Structure: Escritorio
Figueiredo Ferraz Construction: Administration of the Cidade
Universitária ANR
Reference images: Courtesy of OWAR Arquitectos, Flickr
Fernando Stankuns, FADB and thefuturistics
Disponível em : http://www.archdaily.com/799088/ad-classicsfaculty-of-architecture-and-urbanism-university-of-sao-paulo-fau-uspjoao-vilanova-artigas-and-carlos-cascaldi.
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toda a Universidade de São Paulo, é cadastrada no Banco Dédalus,
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WISNIK, Guilherme . #Não vai ter golpe: diante do fato de Lula não ter
adotado um programa de esquerda, surpreende o ódio de classe contra
o PT. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 março 2016. Cotidiano, p. B6.

[002800708]
WISNIK, Guilherme . O ‘volume morto’ da educação? : ao invés de ser
entendida como investimento, a educação no Estado de SP é tratada
como oneroso gasto. Folha de São Paulo, São Paulo, 4 abril 2016.
Cotidiano , p. B6.

[002800720]
WISNIK, Guilherme . O fosso de Brasília : a imagem de corrupção fixada
no PT serve como um álibi para o cancelamento das suas políticas
sociais. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 abril 2016. Cotidiano, p. B6.

[002800731]
WISNIK, Guilherme . A Câmara e a câmera: o mais grave rito político do
país foi vivido como se fosse uma cerimônia de entrega do Oscar. Folha
de São Paulo, São Paulo, 2 maio 2016. Cotidiano, p. B5.

[002801535]
WISNIK, Guilherme . Extinção : acrescentando sem parar imensas
carcaças ao planeta, vamos tornando a terra cada vez mais obsolescente. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 dez. 2015. Cotidiano, p. B5.

[002801546]
WISNIK, Guilherme . Arquitetura expansiva : em projeto habitacional
chileno, os moradores também são interlocutores no processo de
criação. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 jan. 2016, Cotidiano , p. B2.

[002801716]
WISNIK, Guilherme . O lugar da experiência: a museografia do Masp
funda a nossa experiência de visitação do museu no embate real
com as obras. F o l h a d e S ã o P a u l o , São Paulo, 11 jan. 2016.
Cotidiano, p. B4.
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Eventos
Exposições
Pedra no Céu
A mostra coletiva propõe um diálogo entre a arquitetura do
Museu Brasileiro da Escultura, projetado por Paulo Mendes da
Rocha, e a obra de 25 artistas. Os curadores Cauê Alves e
Guilherme Wisnik selecionaram criações de nomes como Carmela
Gross e Daniel Buren.

“T
erritórios e Outros TTrabalhos”
rabalhos”
“Territórios
A exposição com obras inéditas do artista plástico Claudio
Tozzi, foi aberta na Biblioteca Octavio Ianni, no Ifch (Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas) da Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas). O acervo é composto por 11 trabalhos, que podem
ser conferidos até o dia 22 de junho, com visitação de segunda a
sexta-feira, das 9h às 22h30. A entrada é gratuita.

Agenda
Conferência DESIGN P
AR
A VI
DA, Edição São P
aulo
PAR
ARA
VID
Paulo
Na EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas , Vila Madalena,
São Paulo , de 26 a 28 de maio.
A Conferência, idealizada pelo designer Anderson Falcão,
criador do Projeto Design para Vida, tem como propósito aproximar
o diálogo entre a universidade e o mercado e despertar a atenção e
entendimento para o potencial do design como agente para o
desenvolvimento e para gerar de impacto social, ambiental e
econômico sustentável. Compreendendo o Brasil como um polo de
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fomento da Economia Criativa mundial, o design é uma ferramenta
cada vez mais relevante para melhoria do bem-estar-social e
desenvolvimento urbano. Design é o setor que mais contribui para
expansão do comércio mundial das indústrias criativas,
representando mais 65% das exportações totais dos bens criativos e
60% dos serviços criativos.
Neste sentido, Conferência é um meio pelo qual aprofundamos
o diálogo e o pensamento crítico com um grupo de pensadores em
sinergia com o propósito do Design para Vida, ampliamos a
capilaridade das relações, abri-se o campo para novos
relacionamentos e aproxima-se pessoas através de um público
qualificado e formador de opinião como executivos,
empreendedores, empresários, designers, arquitetos, estudantes e
profissionais e demais interessados.
Tendo como Tema Central “O Design como Agente de
Mudanças”, o desafio nesta edição é trabalhar para um nível de
discussão com pontos de vista diversos.
As inscrições estão abertas e poderão ser efetuadas através do
site www.designparavida.com
Informações: fale@designparavida.com

Ciclo de Palestras ”Produção imobiliária e infraestrutura:
desigualdade, financiamento e planejamento territorial
na América Latina”

Organização: Prof. Dr. Paulo César Xavier, Profa. Dra Maria
Beatriz Rufino e Profa. Dra. Lúcia Zanin Shimbo.

De 29/05/2017 a 02/06/2017, das 09h às 13h, no
Auditório Ariosto Mila – FAUUSP.
O evento contará também com a participação de convidados.
São eles: Alberto Lovera (Sociólogo da UVC, Caracas, Venezuela);
Priscilla Connolly (Historiadora da UAM, Cidade de México, México);
Andrea Claudia Catenazzi (Arquiteta da UNGS, ICO, Buenos Aires,
Argentina); Antonio Daher Hechem (Arquiteto da PUC, Santiago,
Chile) e Pedro Tomás Pírez (Advogado da IEALC/FCS, Buenos Aires,
Argentino).
O público alvo são urbanistas, arquitetos, planejadores
sêniores, pós-doutores ou pesquisadores em formação nos
programas de doutorada, mestrado e Iniciação Científica. É
permitida a inscrição de participantes de fora da Comunidade USP.
A dinâmica prevê o número de 50 participantes.

Prog
rama U
SPCOF
ECU
B
Programa
USPSP-C
OFE
CUB
O Programa USP/COFECUB é uma parceria entre a
Universidade de São Paulo e o Comité Français d ìEvaluation de la
Coopération Universitaire avec le Brésil. Por meio de intercâmbio de
pesquisadores, o programa propicia a realização de pesquisas
conjuntas entre grupos da USP e da França e facilita a troca de
informações e dados entre as duas comunidades científicas.
O período de inscrições vai até 07/06/2017. Os docentes
interessados devem submeter suas inscrições no Sistema Atena.
Edital disponível em : http://www.fau.usp.br/noticias/
edital_cofecub_2017.pdf

Lisbon Internactional Summer School, de 19 a 30 jun.
2017 na Av. das Forças Armadas, 1649-026 – Lisboa, Portugal.
A Escola de Verão é destinada a estudantes e profissionais de
diferentes áreas do conhecimento - arquitetura, design, artes
plásticas, engenharia e programação, que estão interessados no
processo de design: da ideação à prototipagem.
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3º Congresso de Graduação da USP será realizado no
Auditório do Centro de Difusão Internacional da USP (CDI/USP)
Campus Butantã – São Paulo, de 4 a 6 de julho de 2017 .
O Congresso de Graduação da USP é um fórum dedicado a
professores partilharem suas experiências e inovações no ensino de
graduação. Essa iniciativa da Pró-reitoria de Graduação chega em sua
3ª edição e a repercussão dos anos anteriores demonstra que o
evento já se consolida como uma referência no ensino de graduação.
A diversidade presente na Universidade de São Paulo e nas
demais instituições de ensino superior públicas, não só pelas
diferentes áreas do conhecimento, mas pela coexistência das mais
variadas concepções, valores e práticas no espaço acadêmico, faz do
Congresso de Graduação da USP um ponto focal importante para
debater, explorar, reelaborar e aprimorar o ensino de graduação.
boas ideias devem ser
O lema dessa 3ª edição – “boas
compartilhadas
compartilhadas” – reforça a ideia central estabelecida desde a
concepção do Congresso de Graduação: compartilhar experiências!
Inscrições : https://congressograduacao.usp.br/inscricoes/

W orkshop: 31º T
aller Inter
nacional de Ar
quitectura
Taller
Internacional
Arquitectura
de Cartagena de Indias, de 1º a 22 jul.2017, na Facultad de
Arquitectura y Diseño – Universidad de los Andes.
Em sua trigésima primeira edição, o workshop internacional de
Arquitetura de Cartagena de Indias, continuará desenvolvendo a
dinâmica e as preocupações no ensino e na prática da profissão,
dando enfoque às questões ambientais, culturais e sociais começou
em 2016, onde ambiental, cultural e social dos problemas das
cidades mais bonita do mundo foram o foco da investigação.

Infomações para Kinesistem17@gmail.com
Kinesistem17@gmail.com.

Ciência à Vista – I Seminário Internacional de
Políticas Universitárias de Difusão Científica e Educação
em Ciências
Ciências, realizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária da USP, acontecerá no Parque CienTec da USP,
localizado na Av. Miguel Stéfano, 4200, Água Funda, São Paulo, nos
dias 10 e 11 de julho de 2017.
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O encontro reunirá os principais nomes ligados à difusão
científica no Brasil e no exterior para trocar experiências e
apresentar resultados em suas áreas de atuação. O evento será
aberto com palestras retratando alguns destaques museológicos
mundiais vindos da Espanha, Inglaterra e Irlanda. Em seguida,
haverá mesas de debate com temáticas específicas: arquitetura de
museus de ciências, mediação com o público e financiamento e
gestão.
Para o coordenador do evento, o pró-reitor adjunto de cultura
da USP, João Marcos de Almeida Lopes, trata-se de uma
oportunidade rara de conhecer experiências variadas de uma forma
mais próxima: “Concebemos o evento como uma oportunidade para
a troca de ideias e experiências, colocando os participantes em
contato mais próximo com os palestrantes convidados, buscando
fazer com que o debate contribua para a formulação de novas
propostas, passíveis de serem aproveitadas por todos. As diretrizes
para a formulação de políticas universitárias para a difusão científica
têm que ser pensadas coletivamente, com todos os agentes sociais
envolvidos nas estratégias de educação em ciências e na construção
de uma verdadeira ‘cultura científica”.
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Lançamentos de livros

Blocos de Memórias:
Habitação Social,
Arquitetura Moderna e
Patrimônio Cultural
Estabelecendo um panorama no
qual discorre sobre a trimo-nialização da
arquitetura em âmbito internacional e
nacional, Flávia Brito do Nascimento
propõe um estudo dos conjuntos
residenciais construídos no Brasil entre
os anos de 1930 e 1964. A partir da análise dos processos de
tombamento e de publicações em periódicos especializados, a
autora discute a concepção da memória da arquitetura moderna
brasileira desenvolvida nos anos 1980 e a construção do não lugar
dos conjuntos residenciais no patrimônio cultural. Dedica-se ainda
ao estudo dos aspectos materiais da preservação destas habitações
destacando, neste contexto, a trajetória do Conjunto Residencial do
Pedregulho, no Rio de Janeiro. Blocos de Memórias insere-se assim
no debate sobre preservação da arquitetura e urbanismo modernos,
realçando a importância histórica dos conjuntos residenciais e o que
representam como patrimônio. (Sinopse em : http://
www.edusp.com.br/loja/produto/1239/blocos-de-memorias—
habitacao-social,-arquitetura-moderna-e-patrimonio-cultural-)
“Blocos de Memórias: Habitação Social, Arquitetura Moderna e
Patrimônio Cultural”. Autora: Flávia Brito do Nascimento (AUHFAUUSP), editora EDUSP.
Lançado em 22/03/2017, na Livraria Martins Fontes – Av.
Paulista, 509.

Estado,
Arquitetura e
Desenvolvimento:
A ação
habitacional do
IAPI
Estado, Arquitetura e
Desenvolvimento: A Ação
Habitacional do Iapi faz
uma análise abrangente
da produção pública de
habitação social na Era Vargas – sobretudo sob o Estado Novo –,
quando a resposta à carência de moradia popular se tornou
premente graças a um processo acelerado de industrialização e
urbanização. A política e a produção de habitação popular eram
encampadas por institutos de pensão, e esta obra se centra na ação
do Iapi – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários –,
emblemática na época, não só pela grande quantidade de unidades
residenciais produzidas (cerca de 35 mil), mas por avançar na
elaboração de estratégias para a produção em massa de moradias,
com processos construtivos racionalizados. Com base em consistente
pesquisa documental e de imagens (várias delas apresentadas no
livro) e elaborando uma reflexão inovadora, a autora analisa os
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diversos aspectos implicados em tais ações: relações políticoeconômicas que condicionaram projetos e obras; conexões entre o
campo intelectual e o projeto político; trânsito de ideias nacionais e
internacionais na formulação de um conceito próprio sobre
arquitetura, urbanismo e habitação; e limites e possibilidades do
desenvolvimento tecnológico. Examina em detalhes características de
alguns projetos específicos de conjuntos residenciais construídos
pelo Iapi, além de mostrar como a política de habitação conduzida
por esse instituto propiciou um enorme desenvolvimento para os
campos da arquitetura, engenharia e urbanismo no Brasil. Trata-se
de obra essencial para a compreensão da história e dos rumos da
política habitacional em nosso país, moldados pelas escolhas feitas
em seus primórdios e que têm como modelo as moradias
construídas pelo Iapi. (Sinopse em : http://www.ciadoslivros.com.br/
estado-arquitetura-e-desenvolvimento-a-acao-habitacional-do-iapi743136-p623648)
“Estado, Arquitetura e Desenvolvimento: A ação habitacional do
IAPI”. Autora: Nilce Aravecchia-Botas (AUH-FAUUSP), editora Unifesp.
Lançado em 22/03/2017, na Livraria Martins Fontes – Av. Paulista, 509.

Catálogo ‘’fauforma: designers 10 anos’’
Seguindo o calendário de comemoração dos
dez anos do curso de Design da FAUUSP,
no Centro Maria Antônia, o ‘’fauforma:
designers 10 anos’’ apresentou seu catálogo
em um evento que contou, como parte integrante das atividades da Semana dos Bixos,
com uma visita monito-rada para os
interessados.

Lançado em 09/03/2017, no Centro Universitário Maria Antônia.

Perturbadoramente familiar
Quase um ano após a exposição Quanto pesa uma nuvem?,
que teve curadoria de Ana Pato, Giselle Beiguelman (professora da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP) volou ao Galpão VB
para lançar o livro-projeto Perturbadoramente Familiar (edição
bilíngue), que continua desdobrando os registros de sua viagem à
Polônia em 2015.
O livro é uma edição limitada de 20 exemplares numerados e
assinados pela artista. O lançamento aconteceu no dia 6 de abril, no
Galpão VB, da Associação Cultural Videobrasil.
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‘’O Visível e o Invisível na
Arquitetura Brasileira’’
Como resultado de uma parceria
entre José Lira, docente da FAUUSP, e
o fotógrafo Leonardo Finotti, o projeto
gráfico retrata 16 conjuntos modernos
da cidade, construídos entre as
décadas de 30 e 60. Lançado em 24/
04/2017 no IAB-USP.

Lançamento revistas
Revista ARA 2 YMÃ – outono+inverno TEMPO E MEMÓRIA
Revista Semestral do Grupo de Pesquisa Museu/Patrimônio
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
revistaarafau@usp.br
ISSN 25258354
A Revista ARA, pertencente ao Departamento de História da
Arquitetura e Estética do Projeto e alocada na Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP), nesta segunda
edição, congrega volume denso de estudos, ligados à temática Tempo e
Memória, julgados pelo Conselho editorial, agora alargado,
compartilhado com José Lira, Luiz Recamán, Regina Lara e Márcia
Merlo. A seleção das matérias contou com análise apoiada em parecer
de estudiosos e preparada pelos integrantes atuais do Grupo Museu/
Patrimônio (GMP), Adrienne Firmo, Anna Maria Rahme, Amanda
Ruggiero, Márcia Gregori, Regina Lara e Paulo Barbosa, com análise de
imagens por Bianca M. A. Dettino, que antes integrou o GMP. Os textos
vieram de profissionais, desde recém formados aos de longa carreira,
sendo selecionados pelo ineditismo, adequação ao tema, bibliografia,
argumento e mérito, via analogia e comparação. Procurou-se acolher
múltiplas investigações, tendo recebido conjunto ressaltável e
proveniente de vários estados do país, o que surpreendeu, levando-se
em conta o fato de que foi convocado pela primeira vez, por meio de
Submissões e graças à divulgação de colegas, instituições, conselhos e
unidades. Diferentemente deste, o número inicial da Revista ARA expôs
princípios, problemas e estudos sobre Objeto, com a peculiaridade de
agregar todos os integrantes então atuantes no Conselho Editorial e/ou
no GMP da FAU - USP, decisão ética embasada em simetria entre
fazer e julgar. Assim, nesta época produtivista habitada por
quantificadores, índices, códigos e credenciadores, a edição inaugural
ensejou, aos estudiosos, conhecer tempo, memória, lugar de onde se
fala e valores sustentados pelos membros, antes mesmo de ser
examinado. A palavra ara em tupi guarani aponta para tempo, aqui
analisado pelos autores e autoras na relação com a memória e nos
diferentes recortes da tríade passado, presente e futuro. Inúmeros
artigos interpretaram o conceito a partir de problematizações, entre as
quais: Quando se interfere em uma forma, na qual fragmentos ainda
persistem, qual das temporalidades cairá no esquecimento e qual será
alvo de ressignificação, seja em arqueologia, biologia, história, arte,
arquitetura, ou ao se projetar para modificar espaço urbano? Há
sempre uma edição do herdado, sendo atual se explicitar e inquirir
sobre o porquê ressaltar, como encarar o deterioro e até que ponto se
pode interferir? Enfim, trata se de indagar, como evitar preconceito, ou
versão edulcorada do passado e agir de forma crítica? O questionamento referido partiu de muitas colaborações, valendo-se também tanto
do cotejamento com pensadores quanto em relação às manifestações
contemporâneas. Ao analisar obras, antes e depois do moderno, os
textos desvelaram a complexidade, desde interferências até o
processo preservacionista em instituições diversas. Encontram-se
neste debate fundamentadas em diálogo entre estudiosos e com
lastro histórico de determinados conceitos, como se constata nos
artigos de Iaci d´Assunção Santos, Susana Valansi, Helio Herbst e no
de “Apresentação” desta edição, realizado por mim em coautoria
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com Anna Maria Rahme. A Revista ARA procura colaborar com o a
extroversão de investigações atuais e interdisciplinares, de modo a
incentivar estudos situados em espaços fronteiriços e em meio às
áreas de conhecimento, assim dando as costas ao corporativismo
equivocado, lamentavelmente ainda vigente em vários quadrantes.
Visa dar voz aos que problematizam clichê, fórmula repetida ad
nauseam, privilegiando-se reflexão sobre as distintas configurações
assumidas pela conjugação entre Tempo e Memória. Abarca, nesta
edição museologia, arqueologia, arte, música, arquitetura, urbanismo,
restauro, semiótica, literatura, história e física. O resultado conflui
também no realce aos nomeados lugares da memória, conceito título
concebido por Pierre Nora; igualmente se debatem formas de
representação coletiva, entre práticas e apropriações, como bem
formulou Roger Chartier; outro revisitado foi Walter Benjamin,
sublinhando se questões acerca do autor, narrador, historiador e
reprodutibilidade; ou ao se erigir variadas identidades em relação a si
e aos outros no multiculturalismo, segundo Stuart Hall; adicione se a
teoria da recepção, no sentido proposto por Hans Robert Jauss sobre
o alargamento do horizonte de expectativas; e o mote relativo ao
espaço, dentre fixos e fluxos, a partir de Milton Santos. Entre as
matérias, que permeiam esse universo, cito as investigações das
duplas, Carolina Vigna Prado e Pedro Taam, Maria Ester Lopes
Moreira e Sharine Machado Cabral Melo, a par das individuais de
Nathalia Valença Duran, Susana Valansi e Helio Herbst. Vivemos em
época dita de pós verdade, célere na fabricação de fatos, espetáculos,
ídolos, informações e dados, contaminados por interesses
dissimulados, alterando se a relação Tempo e Memória. Se inventa-se
hoje dada história, que passa a ser viralizada nas redes digitais e não
foi refutada, então, como o tempo futuro interpretará o que se
disseminou na memória coletiva, destes tempos? Cabe alertar e
apontar para cenário oposto, como se constata em todos os artigos,
vale dizer, estes assentados em pesquisa sobre conhecimentos
provenientes de situações díspares, de modo a combater a crise de
ideias e refutar posições polarizadas entre extremos, tanto e vida e
política quanto em universidades. O tempo célere da atualidade
convive com alargamento tecnológico, cabendo perguntar: o que
legaremos às próximas gerações com o presente bombardeamento de
informações, até as engendradas e falsas? Pensadores atuais há muito
têm alertado para a questão da relatividade interpretativa,
necessidade de se delinear inúmeros recomeços, ou mito fundador,
para se checar o consagrado e naturalizado como verdade postular. A
maioria dos trabalhos desvela sentidos de forma polifônica e penetra
em momentos para além do dito, construindo camadas de Tempo e
Memória, por meio de linearidade ou não do tempo, buscando rotas
difusas, deslizes, fricção e desconstrução de memórias naquilo que se
consolidou como verdade. Observe se como os artigos de Santos,
Sousa Júnior, a dupla Prado e Taam, chamam a atenção para a
crítica do relato em diferentes objetos investigativos. Outra abordagem
a ser ressaltada engloba Tempo e Memória por meio de narrativas
fixadas em valores histórico, rememorativo, político e afetivo, junto ao
tema política pública, morte de objetos, o ontem enterrado versus
ressemantizado e o questionamento acerca do que constituirá as
instituições preservacionistas no futuro sob a denominação de
acervos; e diferenciação entre espaço e lugar, preocupação a permear
muitos trabalhos, entre os quais menciono os de Sousa Júnior, Duran,
Moreira e Melo. A edição contou com textos, bibliografia, investigações
selecionadas, Conselho Editorial, Pareceristas, Editoria de Arte,
Analista de Imagens, Revisores e o habitual apoio da FAU-USP. Na
prática, reitera se como operosidade, mérito, trabalho em equipe e
coragem para aceitar desafios produz resultados distintos a coligar
Docência, Ensino, Cultura e Extensão. Convido a fruir este conjunto,
compartilhar e nos enviar críticas e sugestões para ampliar temas e
questões nos próximos números. Aguardo e agradeço a todos. Ao
ensejo lançamos o tema do próxima edição (IN)VISÍVEL.
Ciça Lourenço, Início do Outono, 2017.
Disponível em: http://www.museupatrimonio.fau.usp.br/
index.php/ara-2-yma-tempo-e-memoria/
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